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Üleriigilise etlejate konkursi 
võitja õpib Jõõpre koolis

Juba 18. korda toimunud ülerii-
gilisel etlejate konkursil „Koi-
dulauliku valgel“ saavutas üld-
võidu Jõõpre Põhikooli õpilane 
Emilie Kirsi. Peaauhinnaks oli 
talle Pärnu kunstniku Vello Pa-
luoja joonistus Lydia Koidulast. 
Üldvõitjaks kuulutatakse kahe 
vanuseklassi (5.-9. kl ja 10.-12. 
kl) žüriilt enim punkte pälvinud 
luulelugeja. Lisaks üldvõidule 
pälvis Emilie veel oma vanuse-
klassi esikoha ning Pärnu Koi-
dula Gümnaasiumi eripreemia. 
Enne Emiliet tuli üldvõit Pärnu-
maale kaheksa aastat tagasi, siis 
võitis peapreemia Pärnu Koidu-
la Gümnaasiumi 12. klassi õpi-
lane Mari-Liis Kärpuk.

Sel aastal lugesid noored 
kahe luuletaja loomingut: tradit-
siooniliselt üks pala L. Koidula 

pärandist ning üks luuletus või 
proosapala Contralt.

Enne vabariiklikku kon-
kurssi toimusid võistlused veel 
vallas ja maakonnas. Mõlemal 
konkursil saavutas Emilie sa-
muti oma vanuseklassis esiko-
ha. Emilie juhendaja on õpetaja 
Helle Kirsi. (KH)

Ilusaks ilutoas, jätkuvalt!
AEG – see lendab linnutiivul! 
Alles see oli, kui hakkasime 
Audru südames arglikult ilu-
teenuseid pakkuma. Käesoleval 
aastal, 17. jaanuaril, täitus meil 
juba neljas aastaring. Ja võime 
rõõmuga tõdeda, et meid on üles 
leidnud nii oma valla elanikud, 
kui ka Pärnu linna kodanikud.

Meie pisikeses kollektiivis 
töötavad juuksur Eve-Ly, mas-
söör Kaja ja kosmeetik Serli.

Siinkohal tahan öelda tänu-
sõnad Teile: Agnes, Kati, Julia 

ja Ülle! Ilma Teieta poleks me 
jõudnud siia, kus me hetkel 
oleme.

Kui nüüd kellelgi tekkis soov 
ennast veelgi ilusamaks teha, 
siis meie asukoht on Pärna allee 
2-15, endine Kõrtsimaja. Omale 
sobiva aja ja teenuse valimiseks 
astu läbi või helista telefonil 
53769087. Oleme avatud esmas-
päevast reedeni, kokkuleppel 
töötame ka puhkepäevadel.

Kohtumisteni!
Jana Ristimets

Siseministeerium soovitab  
Riigikogu valimisteks tellida  

e-valijakaart
Valimiste eel saadab riik igale 
hääleõigust omavale Eesti ko-
danikule valijakaardi infoga 
selle kohta, kus, kuidas ja mil-
lal valida. Siseministeerium 
soovitab tavapärase paberil 
saadetava valijakaardi asemel 
tellida endale elektrooniline 
ehk e-valijakaart.

„Nii nagu me deklareerime 
makse elektrooniliselt, mak-
same arveid internetipangas 
ja allkirjastame dokumente 
digitaalselt, võiks ka valija-
kaart olla elektrooniline kõi-
gi nende jaoks, kelle suur osa 
igapäevatoimingutest on niigi 
internetis,“ ütles siseministee-
riumi rahvastiku toimingute 
osakonna juhataja Enel Pungas. 
„E-valijakaardiga on võimalik 
valimisteks oluline info saada 
mugavalt oma e-posti aadressi-
le. Sealjuures ei tähenda see, et 
e-valijakaardi tellinud peaksid 
elektrooniliselt valima. Valimi-
se viisi otsustab iga valija ise,“ 
selgitas Pungas.

Et saada e-valijakaart 1. 
märtsil toimuvateks Riigikogu 
valimisteks, tuleb see tellida 
eesti.ee leheküljelt hiljemalt 29. 
jaanuaril. Need, kes on e-valija-
kaardi tellinud juba varasemalt, 
ei pea seda uuesti tegema. Telli-
mus jääb kehtima ka kõikideks 
järgnevateks valimisteks.

E-valijakaardi tellimine 

võtab aega vaid mõne hetke ja 
selleks on vaja www.eesti.ee/
portaal/valimised.eabi lehe-
küljele ID-kaardi, mobiil-ID 
abil või internetipanga kaudu 
siseneda. Hääletama minnes ei 
ole vaja valijakaarti kaasa võtta.

Enne valimisi tuleks üle 
vaadata ka oma rahvastiku-
registrisse kantud elukoha 
andmed. Valijale määratakse 
valimisjaoskond nende aad-
ressiandmete alusel, mis on 
rahvastikuregistris 30. päeval 
enne valimisi. Kehtivaid elu-
koha andmeid saab kontrollida 
riigiportaalis aadressil www.
eesti.ee/portaal/rrteenus.pa-
ring_enda_andmete. Juhul kui 
elukohaandmed on muutunud, 
saab seal samas esitada elekt-
roonilise elukohateate oma uue 
aadressiga. Elukohateate võib 
esitada ka elukohajärgsele valla- 
või linnavalitsusele kohapeal.

Valijate nimekiri riigikogu 
valimisteks koostatakse rah-
vastikuregistri andmete põhjal 
30. jaanuari 2015 seisuga ning 
valijakaartide saatmist alusta-
takse 3. veebruarist. Riigikogu 
valimised toimuvad 1. märtsil 
2015. Eelhääletamine ja e-hää-
letamine algab 19. veebruaril.

Merje Klopets
Siseministeeriumi 

pressinõunik

Pätsijate turniir

10. jaanuaril toimus Audru 
Kooli võimlas järjekordne iga-
aastane ülevabariiklik võrkpal-
liturniir amatöörvõrkpalluritele. 
Ürituse staažikad korraldajad 
Alar Külm ja Sirje Suurevälja 
nimetavad seda võistlust „pät-
sijate“ turniiriks, sest juhendis 
on kirjas, et litsentsiga mängi-
jaid võistkondadesse kuuluda ei 
tohi. Turniiri rändauhind – hõ-
bedane kandik, kuhu on gravee-
ritud kõikide aastate turniiride 
võitjad, ringleb 2000. aastast, 
aga üritusega tehti algust juba 
mitu aastat enne seda. Sel korral 
osales võistlusel 11 võistkonda. 
Kohal olid SEB pank Tallinnast 
2 võistkonnaga, Sauga, Halinga, 

Pärnu Maavalitsus ja meie oma 
Audru valla võistkonnad: Tee-
meister, Isoleer, Rehekad (pere-
kond Rehe), Audru VVV (valla-
valitsus ja volikogu), Pätsijad ja 
Jõõpre. Võitis SEB 1. Ürituse lä-
biviimise õnnestumiseks panid 
selgi aastal oma õla alla Audru 
vallavalitsus, Pärnu Võrkpalli-
klubi ja OÜ ReheTrans. Ürituse 
lõpetas ühine õhtusöök ja pidu 
Saugas pubis Conzenhof koos-
luse „Reklaamiklubi“ pilli järgi. 
Selle turniiri eesmärgiks polegi 
pelgalt võit, vaid ühist hobi har-
rastavate inimeste kokkusaami-
ne ja üheshingamine, mis taas 
õnnestus. (KH)

Neljapäeval, 29. jaanuaril 2015 algusega kell 16.00 
Audru muuseumi kaminasaalis 

KOHTUMISÕHTU.
Vestlusringis Audru konstaabel Harli Hansen.

Kuuleme meile kõigile olulistest muudatustest politseitöös.

Audru muuseum

Head Audru valla elanikud! 
Seoses looduse poolt meile te-
kitatud erakordse libedusega, 
on Audru Vallavalitsus toonud 
erinevatesse valla punktidesse 
koormad graniitkillustikku 
libeduse tõrjeks. Inimestel on 
võimalik graniitkilustikku 
kasutada tasuta. Palume seda 
ühekordset aktsiooni kasutada 
mõistlikult, et kõikidele soovi-
jatele jaguks. Killustik asub: 
1) Audru alevikus, vana ambu-
latooriumi parklas

2) Jõõpres, rahvamaja parklas
3) Aruväljal, vana kuivati juures
4) Rebasefarmis, JU Metalli 
parklas
5) Lindil, rahvamaja vastas ole-
vas parklas
6) Papsaares, Neeva aiandi 
parklas
7) Lavassaares, Vee tn. korv-
palliplatsi kõrval
8) Audru alevikus nn. vana Tii-
gi poe parklas

Audru Vallavalitsus

Kutseõppevõimalustega  
saab tutvuda messil  
„Noor meister 2015“

Sihtasutus Innove korraldab 6.-
7. märtsil Tallinnas Eesti Näi-
tuste messikeskuses taas kutse-
hariduse suursündmust „Noor 
Meister 2015“, mille eesmärk 
on tutvustada erinevaid eriala-
sid ja kutseõppevõimalusi ning 
pöörata suuremat tähelepanu 
meisterlikkuse väärtustamise-
le ja kutsehariduse rollile ühis-
konnas. „Noor Meister 2015“ 
on külastajatele tasuta. Üritusel 
toimuvad kutsevõistlused 25-l 

erialal ja võistlema on tulemas 
pea 350 kutseõppurit. Lisaks 
on kutsekoolid esindatud oma 
infoboksidega ning toimuvad 
töötoad, kus külastajad saavad 
proovida oma sobivust erine-
vates ametites. Täpsemat in-
formatsiooni üritustest „Noor 
Meister 2015” on võimalik leida 
veebilehelt www.noormeister.
ee ja Innove veebilehelt www.
innove.ee/noor-meister. (KH)

TÄNU
Täname heatahtlikke elanikke, kes annetasid möödunud aasta 
jõuludeks puudust kannatavatele lastega peredele raha paremaks 
toimetulekuks.

Audru Vallavalitsuse sotsiaaltöötajad 

Eesti jalgpalliliidu projekt 
„Jalgpall kooli!“ käis  

Jõõpres ja Lindil
Eesti Jalgpalliliidu projekt 
on algatanud kuni 2020. aasta 
lõpuni vältava uue suuremahu-
lise spordiprojekti, kus järgneva 
kuue aasta jooksul teeb kaasa 
üle Eesti ligemale 50 000 noort. 
Uue kooliprojekti eestvedaja on 
Eesti Jalgpalli Liit (EJL), keda 
toetavad Coca-Cola HBC Eesti 
AS ja Nike.

„Projektil on mitu olulist 
mõõdet, mille hulgas on kesk-
sel kohal noorte seas liikumis-
harrastuse propageerimine ja 
sportimisharjumuse tekitamine, 
oskusteabe jagamine õpetajatele 
nii lugemisvara kui ka koolitus-
te abil, sportimiseks vajaliku 
varustuse võimaldamine ning 
õpitud oskusi väljendav osavus-
festival. Hea meel on selle üle, 
et juba 130 kooli on end projekti 
osalejaks registreerinud,“ selgi-
tas EJLi president Aivar Pohlak.

Nende 130 kooli seas on ka 
Lindi ja Jõõpre koolid Audru 
vallast. Uue kooliprojekti ava-
löögina anti välja 148-lehekül-
jeline raamat „Jalgpall õpetab!“, 
mille koostasid Urmas Kirs, 
Karel Voolaid, Janno Kivisild, 
Katrin Kaarna, Marko Pärnpuu 
ja Teet Allas ning kus on väl-

ja toodud kehalise kasvatuse 
õpetajatele mõeldud erinevad 
harjutused ja nõuanded. Raa-
mat jõuab projektis osalevate 
koolideni tasuta.

Iga projektis osalevat kooli 
külastatakse eelseisva kuue 
aasta jooksul kaks või kolm 
korda. Harjutuste läbiviimiseks 
on plaanis koolile kinkida palli-
kott koos 10 mänguvahendiga, 
vestid ja tähised. Märtsist kuni 
maini saavad koolid end hakata 
proovile panema osavusfestiva-
lil „Värav!“. 

Jõõpres ja Lindil käinud tree-
nerid olid päevast vaimustuses 
ning ütlesid, et Lindil sest oli 
trennis oli 25 last 29st. „Seal oli 
ka väga aktiivne kehalise kas-
vatuse õpetaja, kes aitas seda 
asja aktiivselt ellu viia,“ rääkisid 
treenerid. Jõõpre koolis osales 
50 esimese kuni viienda klassi 
last. Kooli kehalise kasvatuse 
õpetaja Marika Vahter ütles, et 
lapsed võtsid jalgpallitreenerid 
väga hästi vastu. „Kõik lapsed 
tegid harjutused ilusti kaasa ja 
nägin jooksmas isegi neid, kes 
muidu päevas seitse korda hä-
daldavad,“ lausus Vahter. (KH)

Rahvastik külade ja 
soo kaupa 01.01.2015 
seisuga

Mehed 
2015

Naised 
2015

Kokku 
1.01.2015

KOV tasemega 31 17 48
AHASTE 99 107 206
ARUVÄLJA 23 23 46
AUDRU 706 771 1477
EASSALU 15 15 30
JÕÕPRE 224 209 433
KABRISTE 35 35 70
KIHLEPA 86 71 157
KÕIMA 95 101 196
KÄRBU 32 25 57
LEMMETSA 124 113 237
Lavassaare 231 240 471
LIIVA 31 34 65
LINDI 147 144 291
LIU 51 52 103
MALDA 58 48 106
MARKSA 49 44 93
OARA 47 64 111
PAPSAARE 508 474 982
PÕHARA 58 50 108
PÕLDEOTSA 88 97 185
RIDALEPA 63 55 118
SAARI 12 14 26
SAULEPA 39 29 68
SOEVA 47 29 76
SOOMRA 23 27 50
TUURASTE 12 13 25
VALGERANNA 12 8 20
AUDRU Kokku 2946 2909 5855

Audru valla rahvaarv 01.01.2015 
seisuga on 5855

2015. aastal registreeriti 60 sündi: poeglapsi 26, tütarlapsi 34.
2015. aastal registreeriti 62 surma: mehi 34, naisi 28.
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2015. aasta eelarvest
2015. aasta on tänaseks juba kolm nädalat möödanik. Möödanik 
on ka valla 2014. aasta eelarve koos seal kavandatud tegude ja 
tegevustega. Et vallaelu saaks rahulikult edasi minna, esitas 
vallavalitsus volikogule kehtestamiseks 2015. aasta eelarve 
ja oma esimesel uue aasta istungil Audru Vallavolikogu selle 
ka kehtestas.

Käesoleva aasta eelarvemaht on peaaegu sama, mis eelneval 
aastal, jäädes 5,8 milj. euro juurde. Eelneva aastaga võrreldes 
on eelarves sarnased nii tulude kui ka kulude pool. Eelarve 
peamise tuluallika – üksikisiku tulumaksu laekumise kasvuks 
prognoosime tuginedes Rahandusministeeriumi andmetele 
umbes 3 % ehk 80 000 eurot. Kulude poole pealt on peamine 
muutus toimunud vaid lasteaiaõpetajate töötasude osas. Kui 
viimasel paaril aastal on riik, kelle eelarvest otse läbi valla-
kassa saavad palka kooliõpetajad, tõstnud nooremõpetajate 
miinimumpalka kokku ligi 25 %, siis tahes-tahtmata peab vald, 
kelle palgal on lasteaiaõpetajad, leidma võimaluse ka nende 
palkade tõstmiseks. Seega läheb praktiliselt kogu vallaeelar-
vesse planeeritav üksikisiku tulumaksu laekumise kasv sellel 
aastal lasteaiaõpetajate töötasudeks.

Teine suurim muutuste koht on loomulikult investeeringud. 
Kui 2014. aasta suurim investeering läks Audru Kooli spor-
disaali ja trepikodade korrastamiseks, siis selle aasta suurim 
investeering, 180 000 eurot, on plaanis teha koos EAS toe-
tusega Lavassaare Lasteaed-Algkooli hoone katuse ja välis-
fassaadi rekonstrueerimisse. Kohe võib ju tekkida küsimus, 
et miks siis nii suur investeering hoonesse, kust kooliosa on 
sügisest siirdumas Jõõpresse? Vastus küsimusele peitub mit-
mes asjaolus. Esiteks allkirjastades Audru ja Lavassaare val-
dade liitumiselepingut 2013. aastal, võttis Audru vald endale 
kohustuse nelja aasta jooksul rekonstrueerida eelnimetatud 
hoone katus. Teiseks näeb volikogu poolt kehtestatud liitunud 
valdade arengukava ette arendada välja Lindi külakeskusega 
sarnaseid multifunktsionaalseid külakeskusi valla suurematesse 
asulatesse. Lähtuvalt sellisest arengukava eesmärgist, näeb 
vallavalitsus ette, et edaspidi võiks Lavassaares ühe katuse alla 
koonduda lisaks lasteaiale nii raamatukogu, ringide tegevus, 
kui ka noortekeskus. Nii saaks maja endale täieliku rakenduse, 
vaatamata kooliosa kadumisele ja tehtav investeering oleks igati 
õigustatud ja mõistlik. Kolmandaks – küttekulude kokkuhoid. 
Valdadevahelist liitumislepingut sõlmides sai põhjalikult üle 
vaadatud Lavassaare valla omandis olevate majade halduskulud, 
kuid kumbki osapool ei osanud toona veel ette näha juba mõne 
kuu pärast peale liitumist toimuvat järsku soojahinna tõusu 
Lavassaares. Hoone soojustamine peaks pikas perspektiivis 
tagama kulude kokkuhoiu ka küttelt.

Teine suurem investeeringute valdkond on nagu mitmel 
eelnevalgi aastal valla teed kogumaksumusega 170 000eurot. 
Teede investeeringutest esmajärgulisemaks objektiks on pikalt 
kavandatud ja eelmisel aastal projektikaante vahele saanud 
Ahaste külas Lihula maantee-äärse kergliiklustee ehitus, kuid 
seda juhul, kui teealuse maa omanikega maakasutuse osas mõist-
likule kokkuleppele jõutakse.

Veel saab sellel aastal rekonstrueeritud Jõõpre küla välisval-
gustus ja lõpetatud Jõõpre Vanuritekodu sanitaarsõlme ehitus. 
Papsaare lasteaed saab õliküttelt üle viidud gaasiküttele, Audru 
koolis klassiruume remonditud ja Audru Lasteaia Männituka 
maja õueala korrastatud.

Jõudu tööle meile kõigile!
Siim Suursild

Vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

11. detsember
Toimus Audru valla 2015. 

aasta eelarve esimene lugemine.
Määrati Audru valla 2014. 

aasta raamatupidamise aas-
taaruande audiitoriks OÜ Au-
diitorfirma Klea.

Võeti vastu täisealisele isi-
kule hoolduse seadmise ja hool-
daja määramise kord.

Muudeti Audru Vallavoli-

kogu 06.03.2014 määrust nr 13 
„Sotsiaaltoetuste määramise ja 
maksmise kord“.

Muudeti Audru Vallavo-
likogu 07.10.2010 määrust nr 
27 „Koolieelse eralasteasutuse 
ja lapsehoiuteenuse toetamise 
kord“.

Tunnistati kehtetuks Lavas-
saare Vallavolikogu 20.01.2011 
määrus nr 1 „Lavassaare valla 

terviseprofiil“.
Muudeti Audru Vallavoli-

kogu 08.04.2010 määrust nr 12 
„Audru valla ehitusmäärus“ 
muutmine.

Otsustati isikliku kasutus-
õiguse seadmine Käreda tee 2 
kinnistule.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 11.04.2013 otsust nr 34 
„Maa munitsipaalomandisse 

taotlemine“.
Muudeti Audru Vallavoli-

kogu 18.05.2014 otsust nr 27 
„Audru alevikus Lihula mnt 
14 asuvate korterite müük ot-
sustuskorras“.

Revisjonikomisjoni esimees 
Toomas Rehe esitas ettekande 
aruandest revisjonikomisjoni 
tegevuse kohta.

11. detsember
Määrati Audru vallas Pap-

saare külas munitsipaaloman-
disse taotletava maaüksuse 
katastriüksusele lähiaadress, 
pindala ja sihtotstarve.

Määrati Audru vallas Saari 
külas asuva maaüksuse erasta-
miseks maa suurus, piirid ning 
sihtotstarve.

Määrati Audru vallas Liiva 
külas asuva Kalda katastriük-
suse, Saari külas asuva Liina 
katastriüksuse ja Valgeranna 
külas asuva Valgeranna puh-
kekodu katastriüksuse jagami-
sel tekkinud katastriüksustele 
lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Algatati avatud hankeme-
netlusega lihthange “Sõiduauto 
kapitalirendile võtmine”.

Anti nõusolek eestkosteta-
vate viibimiseks Soome Vaba-
riigis.

Otsustati riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägi kasutamine.

Määrati Audru vallas Tuu-
raste külas asuva üksikelamu 
ja Audru vallas Kihlepa külas 
asuva elamu-rehealuse teenin-
damiseks vajaliku maa suurus, 
lähiaadress ja sihtotstarve ning 
anti nõusolek maa riigi oman-
disse jätmiseks hoonestusõiguse 
seadmise eesmärgil.

Anti ehitusload Lemmet-
sa külas Kasemaa kinnistule 
komplektalajaama paigalda-
miseks ja maakaabelliinide 
ehitamiseks ning Salga alajaa-
ma, Saugaserva ja 19123 Nur-
me-Papsaare tee kinnistutel 

Sauga kooli elektrivarustuse 
ehitamiseks.

Väljastati kasutusload Valge-
ranna külas asuva Valgeranna 
terviseraja valgustuse ja Papsaa-
re külas T-19102 Nurme-Vana-
Pärnu 4 ja Kaubasadama tee T8 
kinnistutele rajatud veetorustiku 
kasutusele võtmiseks.

Määrati koduhooldusteenus.
Algatati avatud hankemenet-

lusega lihthange “Jõõpre küla 
tänavavalgustuse ehitamine”.

18. detsember
Anti kirjalik nõusolek Pap-

saare külas Kambi kinnistul 
asuva elamu tehnosüsteemide 
muutmiseks.

Anti ehitusload Elektri Ener-
gia AS’le Saari külla elektrituu-
likute püstitamiseks.

Otsustati toetuse maksmine 
riigi poolt rahastatud lapse-
hoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi arvelt raske ja sügava 
puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osutami-
seks ning arendamiseks.

Määrati vajaliku maa suu-
rus, lähiaadress ja sihtotstarve 
Audru vallas Ahaste külas asuva 
garaaž-autokuuri teenindami-
seks ning anti nõusolek maa riigi 
omandisse jätmiseks hoonestus-
õiguse seadmise eesmärgil.

Määrati Audru vallas Soeva 
külas asuva Kebaste-Jaani ka-
tastriüksuse jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadressid 
ja sihtotstarve.

Kinnitati projekteerimistin-
gimused Valgeranna külas Do-

berani kinnistul asuva Doberani 
rannamaja rekonstrueerimiseks.

Väljastati kasutusluba Elekt-
rilevi OÜ’le Lemmetsa külas 
Salga alajaama kinnistule ra-
jatud 19123 Nurme-Papsaare 
maanteevalgustuse elektriva-
rustuse kasutusele võtmiseks.

Võeti vastu Papsaare küla 
Tohvri tee 5 kinnistu detailpla-
neering.

Otsustati rahvusvahelise 
koolivälise tegevuse toetuse 
maksmine Läti Vabariigis 2014. 
aasta detsembris toimunud judo-
võistlusel osalejatele.

30. detsember
Anti kasutusluba Valgeranna 

külas Valgeranna Golfi kinnis-
tule püstitatud White Beach 
Golf klubihoone kasutusele 
võtmiseks.

Otsustati sotsiaaltoetuste, 
toimetulekutoetuse ja vajadus-
põhise peretoetuse maksmine.

Anti kirjalik nõusolek Lindi 
külas Liiva kinnistule abihoone 
püstitamiseks.

Määrati lisatasu OÜ Lavas-
saare Kommunaal juhatajale.

Anti volitus eestkostetava 
nimel pangatoimingute tege-
miseks.

Otsustati eluruumide üürile 
andmine.

Määrati kohanimed Ahaste, 
Eassalu, Liiva ja Papsaare külas 
asuvatele liikluspindadele.

 
08. jaanuar

Väljastati ehitusload Marksa 
külas Keldrimäe ja Tormi ühistu 

1 kinnistutel Keldrimäe maaük-
suse ja Audru alevikus Lihula 
mnt 21a kinnistu elektrivarustu-
se ehitamiseks ning Malda külas 
Kivimäe kinnistule abihoone 
püstitamiseks.

Anti kasutusload Liu külas 
Veneetsia III kinnistule püsti-
tatud ühepereelamu ja Papsaare 
külas Meremetsa tee 4 püstita-
tud eramu kasutusele võtmiseks.

Otsustati eestkostetava vara 
ja riigi rahastatava lapsehoiutee-
nuse rahaliste vahendite ülejäägi 
kasutamine.

Otsustati sünnitoetuste ja 
rahvusvahelise koolivälise te-
gevuse toetuse maksmine.

Eraldati koht Jõõpre Vanurite 
Kodusse.

Määrati koduhooldusteenu-
sed.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Jõõpre küla 
tänavavalgustuse ehitamine“ 
tulemused.

Kinnitati projekteerimistin-
gimused Kärbu külas Pisi-Leht-
puu kinnistule elamu püstitami-
seks, Lindi külas jõe kinnistule 
tiigi rajamiseks ja Saari külas 
juurdepääsutee rajamiseks.

Anti kirjalik nõusolek Liiva 
külas Pillmanni kinnistule puur-
kaevu rajamiseks.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 25.09.2014 korraldust nr 
340 „Munitsipaalomandisse 
taotletavale katastriüksusele 
lähiaadressi, pindala ja sihtots-
tarbe määramine.

Kiideti heaks hajaasustuse 
programmi aruanded.

Haigekassa info
Uuest aastast ei pea töötaja 
peale haigust viima tööandjale 
paberil haiguslehte, sest and-
med arsti, tööandja ja haige-
kassa vahel hakkavad liikuma 
ainult elektrooniliselt.

2014. aasta lõpuni oli elekt-
rooniline töövõimetusleht (e-
TVL) ja paberil töövõimetusleht 
kasutusel paralleelselt. Alates 
01. jaanuarist 2015 ei anna arst 
enam inimesele peale haiguse 
lõppemist või sünnituspuhku-
sele minnes paberkandjal töö-
võimetuslehte, vaid edastab 
andmed tööandjale riigiportaali 
kaudu elektroonselt. Kuivõrd 
enam ei tule esitada paberil 
töövõimetuslehte, kaob ära 
ka vajadus esitada igakordselt 
oma arvelduskonto andmeid. 
See tähendab seda, et hüvitis 
kantakse sellele pangakontole, 
mille inimene on haigekassale 
edastanud. Haigekassas on ra-
vikindlustatud inimesel kasu-
tusel vaid üks arvelduskonto, 
s.t. kõik rahalised hüvitised 
(töövõimetushüvitised, hamba-
ravihüvitised, ravimihüvitised 
jne) kantakse ühele ja samale – 
viimati esitatud kontole. Oma 
kontoandmeid on võimalik 
kontrollida ja muuta riigipor-
taalis või täites haigekassa 
kodulehel vastava vormi ning 
edastades selle haigekassale, 
kas e-kirja teel digitaalselt all-
kirjastatuna (info@haigekassa.
ee) või posti teel. Kui on soov 
konto andmeid muuta või saada 

töövõimetushüvitis mõnele tei-
sele arvelduskontole, tuleb seda 
teha enne, kui tööandja andmed 
haigekassale esitab. Seetõttu on 
oluline, et haigekassal oleks ole-
mas kõigi kindlustatute korrekt-
ne arvelduskonto number. Iga 
inimene saab oma arveldus-
konto numbrit kontrollida 
riigiportaalis www.eesti.ee 
või helistades haigekassa in-
fotelefonil 16363.

INFOKAST
• Haigushüvitise saamiseks 

teavitab töötaja oma töö-
andjat töövõimetuslehe lõ-
petamisest vastavalt oma-
vahelisele kokkuleppele kas 
suuliselt või kirjalikult;

• Tööandja edastab töövõime-
tuslehe andmed riigiportaalis 
www.eesti.ee „Töövõimetus-
lehe edastamine haigekassa-
le“ teenuse kaudu;

• Töövõimetushüvitis laekub 

töötaja arvelduskontole paari 
tööpäeva jooksul pärast töö-
andja andmete edastamist;

• Töötaja saab oma töövõi-
metuslehe seisu jälgida 
riigiportaali www.eesti.ee 
„Isiku töövõimetushüviti-
sed“ teenuse kaudu.

Teenuse kasutamise kohta saab 
infot haigekassa kodulehelt 
www.haigekassa.ee, haigekassa 
infotelefonilt 16363 või e-kirja 
teel info@haigekassa.ee.

Detailplaneeringu teade
Audru Vallavalitsus võttis 
18.12.2014 korraldusega nr 467 
vastu Papsaare külas Tohvri tee 
5 kinnistu detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on hoonestatava elamu-
maa kinnistule (0,22 ha, katast-
riüksuse tunnus 15904:003:1674) 
maakütte asukoha määramine 
ehituskeeluvööndis. Planeerin-
gu eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga – maa-
ala juhtotstarve on reserveeritud 
elamumaaks. Detailplaneerin-
gu avalik väljapanek toimub 2. 

veebruarist 2015 kuni 15. veeb-
ruarini 2015 Audru vallamajas: 
Audru alevik, Pärna allee 7, tuba 
8 vallamaja tööaegadel ETK 
8-16.30, N 8-18, R 8-15, lõuna 
on 12-12.30 ja Vikerkaare Las-
teaias Papsaare külas tööaegadel 
ETKNR 15-18 ning Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Ava-
lik arutelu toimub 17. veebruaril 
2015 kl 15.00 vallamaja saalis. 
Detailplaneeringu materjalidele 
avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee, info 
info@audru.ee.

TÖÖPAKKUMINE

Kalakasvatajate Ühistu ECOFARM
otsib oma meeskonda

MÜÜGIESINDAJAT
Nõutav vähemalt kesk-eri haridus, eesti ja vene keele oskus, 

eelnev töökogemus HoReCa ja/või jaekaubandusega.

CV saata assistent@ecofarm.ee
või aadressil Lemmetsa küla, Audru vald 88311 Pärnumaa 

kuni 13.02.2015.

Lisainfo Oleg Epnerilt tel +372 5241963
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Ajaratta lood

Mida teed meiega, ilmataat?

2005. aasta 9. jaanuar on kuu-
päev, mida Audru rahvale pole 
vaja meenutadagi. Igaühel meist 
on seoses selle kohutava ööga 
omad mälestused ja hirmud. Ei 
unune, millist reaktiivlennuki-
müraga sarnast häält tegi minu 
majatagune mets. Aga suured 
saja-aastased männid murdusid 
nii kuuldamatult, et alles tor-
mi vaibudes märkasin nende 
pilbastunud latvu mõne meetri 
kaugusel majast. Aga juhtus ju 
hullematki.

Olen ilma kohta märkmeid 
teinud alates 2009. aastast, mui-
dugi oma koduõuelt vaadelduna. 
2009. aasta 20. detsembril sadas 
maha paks lumi ja lumesadu 
muudkui jätkus. 2010. aasta jaa-
nuari lõpus oli paks lumi ja kül-
ma 32 kraadi. Metsloomi huk-

kus palju. Kuigi oli karta suuri 
üleujutusi, sulas lumi aprillis 
vaikselt ja märkamatult. Juulis 
olid erakordselt kuumad ilmad. 
9.-10. detsember meenub aga 
erakordse lumetormiga „Moni-
ka“, mil inimesed olid Padaorus 
lumevangis. 24.-25. detsembril 
järgnes lumetorm „Scarlet“, mis 
mattis ka meie Audru paksu 
lume alla. Lumerohkele talvele 
järgnes leebe märts, kuldnokki 
nägin juba 4. märtsil. Suvi oli 
tugevate vihmade ja äikesega, 
olen märkinud, et ühel õhtul pü-
sis äikesepilv neli tundi paigal. 
Detsember oli soe, jõululaupäe-
val isegi 7 kraadi sooja. Vih-
mane ja sulalumene ilm kestis 
2012. aasta jaanuari lõpuni. Siis 
järgnes järsk külmenemine – 3. 
veebruaril oli Audrus külma 29 

kraadi, Jõgeval isegi 34 kraadi 
külma. Maha sadas paks lumi, 
mis lõppes märtsis äkilise su-
laga nii, et keldrid uppusid ja 
kraavid ajasid üle. Novembris 
ja detsembris saabusid ilusad 
talveilmad, kuid vana-aas-
ta õhtul sadas vihma ja 2013. 
aasta jaanuaris oli Audru jõel 
jääminek, millele järgnesid siis-
ki ilusad talveilmad. Detsember 
oli jälle sula ja vihmasadudega 
ning 2014. aasta jaanuar soe 
ning lumetu. 1. veebruari öösel 
algas sadu ja tuisk, ka veebruar 
oli lumine. Märtsi alguseks oli 
aga lumi sulanud ja rändlinnud 
kohal. Möödunud 2014. aasta oli 
üsna eriline. Rahulikele keva-
dilmadele järgnes 21. aprillil 
järsk soojenemine, 18. mail 
tõusis temperatuur +30 kraa-
dini. Siis saabus erakordne 17. 
juuni, temperatuur langes kuni 
+3 kraadini, oli tugev tuul, rahe 
ning isegi lumesadu. Jaanilau-
päeval oli sooja vaid kümme 
kraadi. Juuli oli erakordselt 
palav. Sügis rõõmustas meid 
rahulike leebete ilmadega.

Jõuluks saatis ilmataat meile 
kingituse, mida saime nautida 
kahe lumise karge talveilma 
näol. Möödunud on lumelört-
sine aastavahetus, heitlikud 
ilmaolud jätkuvad...

Isiklike märkmete põhjal
Helgi Roots

Kirjanduslik pärastlõuna
6. jaanuaril olid Jõõpre Koolis 
külas Pärnumaa kirjanikud 
Margit Peterson ja Heli Kün-
napas.

Heli Künnapase sulest on 
ilmunud noorsooromaan “Tris-
tan” – haarav raamat peatege-
lase, koolinoore Miia, ellu tul-
nud ootamatust elumuutusest. 
Noortele mõeldes on kirjutatud 
ka „Lõpupidu“, täiskasvanutele 
„Homme on ka päev“ ja “Minu 
ilus elu maal”, mis on päeviku-
vormis ja kirjeldab kirjaniku 
oma pere tegemisi peale maa-
maja ostmist, elu koos kolme 
väikese lapse (nüüdseks 4), loo-
made ja muude toimetamiste-
ga. Selle raamatu trükkimiseks 
kogus autor hooandja (ühisra-
hastuse keskkonnas) raha, mis 
tähendab tegelikult, et võimalik 
oli raamat endale 11 € eest ette 
tellida. Heli on õppinud 1988-
2000 Pärnu-Jaagupi Keskkoo-
lis, lõpetanud selle hõbemeda-
liga. Kirjutab arvamuslugusid 

ka ajalehes Pärnu Postimees. 
Uskumatuna tundub, kuidas ja 
millal sellise suure pere kõrvalt 
veel kirjutada jõutakse!

Nautisime ka Margit Peter-
soni esinemist, kelle romaanis 
“Segavereline” imetleme autori 
sõnakasutusoskust, kus tekstis 
puuduvad tühjad sõnad ja kus 
lugeja saab väga kiiresti ja mär-
kamatult tegelaste ellu sisse 
elada. Illustratsioonid-pliiatsi-
joonistused on raamatus Ariel 
Marksalu poolt. Ariel on meie 
vallas tuntud muusikuna, sest 
mängib ansamblis POSÕ ja on 
lõpetanud meie kooli. Margit 
Peterson on elanud Lavassaa-
res, kus ka Ariel üles kasva-
nud. Lisaks tutvusime Margiti 
luulekogumikega. Poeet ei 
oska seletada, kuidas luuletu-
sed sünnivad ja ütleb lihtsalt: 
„Vanavanaema saadab neid 
avatud taevaväravalt“. Lisaks 
kirjanikuks olemisele korraldab 
Margit Pärnus kirjanikega koh-

tumisi, tema luulele on loodud 
viisegi, vabal ajal meeldib talle 
käsitööd teha ja joonistada.

Kohtumisel saime teavet ka 
järgmisest põnevast üritusest. 
Nimelt toimub 21. veebruaril 
(Gruusia päevade raames) Pär-
nus, Kolhethi restoranis järje-
kordne kirjandusõhtu, kus au-
külaliseks rahvalaulik Contra. 
Meestel on sissepääs vuntside-
ga ja tore oleks, kui peakatteks 
leiaks papaaha-kasakamütsi, 
sest tegu on ju ikkagi Gruusia 
päevadega. Raamatuid esitlevad 
seal veel Kati Saara Vatman, 
Margit Peterson, Mari Sajo ja 
Fil Fil. Kaks Jaaku (Känd ja 
Eamets) loevad eesti keeles 
gruusia luulet. H. Künnapas 
esitleb oma raamatut “Minu ilus 
elu maal”. Muusikat teeb Heiko 
Kivila, õhtut juhib Meelis Sarv.

Ootame huviga järgmisi uusi 
kohtumisi!

Ülle Varik

Pärnumaa taevas säravad  
Audru tähed

Aasta alguses tunnustati Pär-
nu kontserdimajas toimunud 
tänuüritusel “Tähesära” Pärnu 
maakonna ja linna kultuuri- ja 
spordiaasta tähtsündmusi ning 
tegijaid.

Pärnumaa aasta kultuuri-
auhinnad:

* aasta üllataja – MTÜ La-
vassaare Külaselts

Eesti kultuurkapitali Pär-
numaa ekspertrühma aastaau-
hinnad:

* aasta kultuuritegija – Ado 
Kirsi

Audru valla säravaid tähti on 
märgatud ja vallaelanikel on sel-
le üle kahtlemata väga hea meel. 
Palume hr Ado Kirsil ja pr Merle 
Lillakul Tähesära valguses vas-
tata ka mõnele meie vallalehe 
toimetuse küsimusele.

Mida kätkeb teie jaoks sõna 
KULTUUR ja milline on selle 
TEGEMISE valem?

Ado Kirsi: Ilus sõna teine, 
kolme u-ga ja puha. Tegemise 
valem on lihtne – tõused hom-
mikul üles ja hakkad tegema, 
kui õhtuks tehtud ei saa, teed 
homme jälle. Tore ju!

Merle Lillak: Kultuur on 
midagi erilist ja meeldivat, 
millest igaüks saab omamoodi 
osa. Nii said kõik nautida muu-
sikamaitselist, vaselõhnalist ja 
üllatusterohket kevadpäeva La-
vassaares, külaseltsi poolt kor-
raldatud suurüritust, Vanavara 
laata ja pasunakooride ülevaa-
tust. Kultuuril on nii kombekust, 
koloriiti kui ka kordumatut sil-
mailu. Lavassaare puhul on kul-
tuuri tegemise valemiks 2+2=5 
ehk kohaliku kogukonna poolt 
tekitatud sünergia. Südamega 
tehtud tegemised õnnestuvad ja 
väliürituste puhul peab muidugi 
ka taevataadiga leping sõlmitud 
olema.

Andmisrõõm on kahtlema-
ta suurem kui saamisrõõm ja 
minu meelest on Audru rahvas 
isegi rohkem kultuuri tegija 
kui tarbija. Samas nõuab see 
ka päris suurt (eelkõige isikli-
ku aja) panustamist. Mis mo-
tiveerib Lavassaare Külaseltsi 
rahvast ja teid, hr Ado, seda 
kõike tegema?

AK: Võtmesõna ongi  rõõm, 
isegi puid saab rõõmuga laduda!

ML: Ma vastan sellele kü-
simusele külaseltsi asutaja-
liikmete Hilje ja Rein Aaspere 
sõnadega – saame koos käia ja 
ise uute ettevõtmiste loomise 
juures olla. Lavassaare Kü-
laseltsi liikmed on väga palju 
oma aega panustanud – olgu 
see siis balneoloogilise turba 
pakkimine, Teise Ringi Riiete 
Kaubamajas töötamine, muru 
niitmine muuseum-külakeskuse 

territooriumil või erinevatel tal-
gupäevadel osalemine jne. Kui 
ma olen abipalvega kellegi poole 
pöördunud, siis nii naljalt eitavat 
vastust ma saanud ei ole.

Mille eest ise eelnevale 
aastale tagasi vaadates enda-
le auhinna annaksite või pai 
teeksite?

AK: Pai teeks hoopis kõiki-
dele sõpradele, tänu kellele on 
elul lõhnad, värvid ja maitsed ja 
auhinna annaks oma küljeluule 
Hellele, kes on kogu selle kam-
baga suutnud abielus olla.

ML: 2014 oli Lavassaare 
Külaseltsile väga töine ja üri-
tusterohke aasta. Siinkohal 
SUUR TÄNU KÕIGILE KÜ-
LASELTSI LIIKMETELE! 
Lisaks Vanavara laada ja pa-
sunakooride ülevaatuse õnnes-
tumisele maikuus, toimus tore 
üritus 26.07.2014, mil tähis-
tasime külapeoga Lavassaare 
juubeleid. Saime hakkama 
suure projektiga „Lavassaare 
ajalugu nähtavaks“, mille raa-
mes kogusime Lavassaare kohta 
käivat ajaloolist pildimaterjali. 
Valmisid Lavassaare-teemalised 
suveniirid – külmikumagnet ja 
võtmehoidja. Oleme alates 2013. 
aasta maikuust Turba paid müü-
nud, 2014. aasta detsembris sai 
valmis lisaks inglise-, vene- ja 
soomekeelsele tõlkele ka toote 
lätikeelne tõlge ning viisime nn 
turbamoosi müüki ka Lottemaa 
jõululaadale. Pai teeksime meie 
koostööpartneritele ja toetajatele 
– suur aitäh!

Teid tundes on selge, et 
loorberitele puhkama te end 
ei sea. Millised on lähiaja põ-
nevamad eesmärgid ja ette-
võtmised?

AK: Pasunakooril Õnn Tuli 
Õuele on käsil kümnes hooaeg 
ja tules on palju erinevaid raudu 
selle väärikaks tähistamiseks. 
Veebruari alguses terendab vi-
siit Leedumaale Druskinikaisse 

ja mai lõpus II pasunakooride 
ülevaatus Lavassaares, milleks 
valmistume täie tõsidusega. 
Plaanime ka väikest sünnipäeva-
kontsertide sarja mööda Pärnu-
maa rahvamajasid. Audru Jõe-
laevanduse Pundi ja Lavassaare 
Trio käesoleva aasta kalender on 
kenasti kirju ja sündmusi täis. 
Kirsi talu suvekontsert toimub 
16.07 ja Audru vallapäevade 
avakontsert 30.07, nii, et tege-
misi jagub nii koduaeda kui 
kaugemale.

ML: Külaselts sai toetust 
KOPist ning nüüd on vaja selle 
projekti raames paigaldada muu-
seum-külakeskusele terrassiuks. 
Lavassaare staadionil toimuvad 
käesoleval aastal kaks suurüri-
tust – 23. mail Pärnumaa tantsu-
pidu Õnnemustrid ja 24. mail II 
Vanavara laat ja pasunakooride 
ülevaatus.  Eelpoolnimetatud 
ürituste õnnestumise nimel 
oleme juba töödega alustanud.

Tänud intervjuu eest ja veel 
kord palju õnne!

Sirje Suurevälja
Fotod: Madis Sinivee

Läänemere roll meie elus
Õppeaasta 2014/2015 algas 
Audru Kooli õpilastele mere-
teemalise projektiga. Projekti 
eesmärgiks oli tõsta õpilaste 
keskkonnateadlikkust, et noo-
red oskaksid looduses käituda 
ja mõistaksid Läänemere kaits-
mise vajalikkust.

Pärnu Keskkonnaharidus-
keskuse õppeprogrammides 
osalesid 2.-5. klassid, õppides 
tundma merd ning selle elu. 
Keskkonnahariduskeskusesse 
kaasasime ka Aruvälja kooli 
noored. 6.-7. klassid said tead-
misi kalandusest ning uurisid 
kalu nii seest kui väljast. Mit-
mekesise kalavaliku tõi kooli 
ja juhendas noori TÜ ihtüo-
loog Heli Špilev.

8. klassid käisid koos loo-
dusõpetaja ja Pärnu linnuklubi 
president Eedi Leloviga mere 
ääres rändlinde uurimas. 9. 
klassid tutvusid TÜ Mere 
Instituudi tööga, käies nii 

uurimisbaasis kui Pärnu ka-
lasadamates uurimislaevades.

Õpetaja Ülle Varese juhen-
damisel valmisid märgprepa-
raadid, et kinnistada õpitut.

Kõik klassid said osaleda 
fotovõistlusel “Läänemere 

roll meie elus”. Fotokonkursi 
võitjaks tuli Delia Kuldsaar.

Kõik need vahvad tegemi-
sed said teoks tänu Keskkon-
nainvesteeringute Keskusele.

Reelika Rüütli
Projektijuht

Pärnumaa aasta kultuuri
tegija Ado Kirsi

Fotokonkursi võidutöö, autor Delia Kuldsaar

Pärnumaa aasta kultuuritegija Ado Kirsi

Aasta üllatajad Lavassaare külaselts
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Õnnitleme
vastsündinuid!
SAHAR MARIE AOUDE 18.11
KARL ALBERT VAET 01.12
EEMELI MÄE 03.12
ROMMI MÖLDER 10.12
LORETTA LAPRIK 13.12
ROBIN RAND 15.12
REMO RAND 15.12
ELIISE LORENTS 28.12

• TEATED •

ELEKTRITÖÖD 
MAJAS, KORTERIS, ETTEVÕTTES

Tel. 5343 7992 • 
 www.mogreta.ee

MÜÜA KUIVAD KÜTTEPUUD VÕRKKOTIS.

Tel. 505 9868

BRIKETT
Meie toodetav heina-, pilliroo ja põhubrikett on silindrilise 
kujuga, läbimõõduks on ca 50 mm ja pikkus on kuni 60 mm.

Brikett ehk biobrikett on 100% ökoloogiliselt puhas 
küttematerjal, mille tootmisel ei kasutata liimi ega muid 
aineid.

Biobriketi kütteväärtus on ca 4,7 MWh, võrdluseks 
segahalupuidul 1,25 MWh.

Biobirkett sobib kütmiseks kõikides tahkekütte küttekolletes.

Biobriketi tuhasisaldus kuivaines on 3,4%, tuhka saab 
kasutada väetiseks.

HIND: 25 kg kott 3.50 €
Kontakt: 56627846 Maire

Kihlepas, Neitsiraba Külastuskeskus-Külamajas, toimuvad 
järgnevad koolitused:
15.01.2015 – Lapitehnika koolitus, algus kell 15.00, juhendaja 
Krista Pärnust;
19.01.2015 – Savikoolitus (savikruusi valmistamine), algus 
kell 18.00, juhendaja Heino Kriisa Tõstamaalt.
Kohtade arv piiratud. Oma osalemisest anna teada 5668 8755 
Marikale või eassalu@gmail.com

Neljapäeval, 29. jaanuaril 2015 algusega kell 16.00
Audru muuseumi kaminasaalis KOHTUMISÕHTU.
Vestlusringis Audru konstaabel Harli Hansen.
Kuuleme meile kõigile olulistest muudatustest politseitöös.

Pärnumaa kodutütred ja 
noored kotkad pidasid 

uusaastalaagrit
Nädalavahetusel, 17.01-18.01, 
viibisid Pärnumaa kodutütred 
ja noored kotkad Audru koolis 
uusaastalaagris, kus osales üle 
200 noore, juhi ja instuktori. 
Laagrilisi tervitas Kaitseliidu 
Pärnumaa Maleva malevapealik 
mjr. Tõnu Miil.

Kahe tegusa päeva jooksul 
toimusid erinevad võistlused, 
seiklusraja läbimine, viktoriin, 
pallimängud, jalgsirännak Aud-
ru muuseumi, kus muuseumi-
töötajad Helgi Roots ning Tiiu 
Jalakas tutvustasid Audru ja 
Eesti ajalugu. Naiskodukaitse ja 
Kaitseliidu esindajad tutvusta-

sid noortele oma organisatsioo-
ne ning toimus uute liikmete 
vastu võtmine Kodutütarde 
organisatsiooni Tori rühma. Oli 
hästi palju huvitavaid ja põne-
vaid ettevõtmisi, mida saatis 
noorte rõõm ja tegutsemistahe. 

Laagrilised tänavad Audru 
kooli ja kokkasid Tiiat ja Liivit 
suurepärase majutuse ja toitlus-
tuse eest.

Järgmine maakonnalaager 
Kivid ja Kännud toimub ke-
vadel. 

Kai Oraste
Audru Kodutütarde rühma 

Naerusuud rühmajuht

Suur võidusõit
Möödunud hooajal Audru vallas 
asuval auto24ringil korraldatud 
Eesti ja Soome ühine autorin-
graja meistrivõistluste etapp 
Suur Võidusõit 2014 valiti 2014. 
aasta parimaks Soome autoring-
raja meistrivõistluste etapiks. 
See oli seni suurim Soome auto-
ringraja meistrivõistluste etapp 
Eestis, kus kohal oli suurem osa 
Soome sarjas sõitvaid klasse. 
Kahel päeval toimunud auto-
spordisündmus ei keskendu-

nud mitte ainult võidusõitudele. 
Auto24ringile tulnud tuhanded 
inimesed said lisaks põnevatele 
sõitudele osa ka suurest kogu-
perelaadast ja laupäevasel päe-
val peetud kontsertidel astusid 
üles ka muusikud Getter Jaani, 
Hellad Velled ja Prantsuse dis-
kobänd Ottawan.

Kohtumiseni uutel võidu-
sõitudel!

Eesti Autospordi Liit




