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Ahaste külla rajati ligi pool kilomeetrit kergliiklusteed
Ahaste külas, Koonga teeristist Ahaste 
külani, on peatselt valmimas 440 meetri 
pikkune 

kergliiklustee koos tänavavalgustu-
sega. Kergliiklustee ehitas Lemminkäi-

nen Eesti AS ning see läks maksma 76 
699,18 eurot. Sarnaselt Jõõpre ja Lõvi 
elamurajooniga on ka Ahastesse kavan-
datud innovatiivne tänavavalgustuse 
kaugjuhtimine. Kohalikud elanikud on 

kergliiklustee rajamist oodanud juba 
aastaid, kuna kaupluse ja bussipeatuseni 
oli seni võimalik liigelda vaid mööda ti-
heda liiklusega Lihula maanteed. (KH)

Bussiliinid uuenevad
Seoses uue Kihnu praami liiniletuleku-
ga toimuvad mõningased muudatused 
bussiliikluses. Olulisemad muudatused 
Audru valla rahva jaoks toimuvad kell 
7:13 Pärnust väljuval liinil nr 62. Buss 
ei sõida enam läbi Elu tee ja Põllu tee, 
ning Kihlepast Tõstamaa poole liigub 
buss mööda Lepaspea maanteed, mitte 
mööda Tõstamaa maanteed nagu siiani.

Teine suurem muudatus puudutab liini 
nr 66, millele lisandub täiendav väljumine 
Pärnust kell 16:35. Buss jõuab Audrusse 
kell 16:51 ja Lindile kell 17:07. Tõstamaalt 
tagasi linna suunas väljub buss kell 20:05, 

peatub Audrus 20:58 ning jõuab Pärnusse 
kell 21:14.

Liinile lisandub täiesti uus bussiliin 
nr 65, mis väljub Pärnust kell 7:20. Buss 
sõidab mööda Elu teed ja Põllu teed ning 
peatub Audru kooli juures kell 7:41 ja 
Lindil kell 7:54. Tõstamaalt tagasi lin-
na suunas väljub buss kell 10:50, peatub 
Audrus kell 11:42 ja jõuab Pärnusse kell 
11:54.

Muudatused kehtivad alates 26. ok-
toobrist ning liinid on käigus iga päev. 
Täpsemat infot leiab veebilehelt www.
peatus.ee (KH)

Lavassaares avaldas arvamust  
77 kodanikku

Oktoobri teisel nädalal viidi Lavassaare 
elanike hulgas läbi küsitlus, et selgitada 
välja inimeste arvamus selle kohta, kus 
võiksid Lavassaare alevikus tulevikus 
tegutseda raamatukogu, OÜ Lavassaare 
Kommunaal, päevakeskus, sotsiaaltöötaja 
ja huviringid.  Elektrooniliselt avaldas 
oma arvamust 11 Lavassaare elanikku 
ja kohapeal käis arvamust avaldamas 66 
kodanikku. Arvesse võeti 11 elektrooni-
list arvamust ja 61 küsitluslehte. 5 küsit-
luslehte oli rikutud. Küsitluse tulemusel 

selgus, et inimesed eelistaksid raama-
tukogu jätkamist endisel kohal poema-
jas, kuid sotsiaaltöötaja võiks tegutseda 
lasteaia majas. Samuti võiksid lasteaia 
majas asuda OÜ Lavassaare Kommunaal 
kontor ja päevakeskuse ruumid. Huvi-
ringide asukohana soovitakse jätkuvalt 
näha rahvamaja ruume. Küsitluse tule-
mused kinnitati 15.10.2015 toimunud 
vallavalitsuse istungil ning nendega on 
võimalik tutvuda valla kodulehel www.
audru.ee (KH)

Valgeranna golfitreener tänab kõiki  
lapsi ja lapsevanemaid ilusa hooaja eest

Valgeranna golfiväljakul toimusid sel su-
vel laste golfitreeningud, millest osavõtt 
oli rekordiliselt suur. Koostöös Audru 
vallaga oli kõikidel valla lastel taskuko-
hane võimalus tutvuda golfiga ning veeta 
sportlikku suve. Valla lastest liitus sel 
hooajal golfitreeningutega 35 last. 

Golf on lastele väga sobiv spordiala, 
sest lisaks erinevatele arendavatele külge-
dele aitab see lapsel hästi aja maha võtta 
ning rahulikult aega veeta. Kes meist siis 
ei vajaks üht mõnusat jalutuskäiku koos 
heade sõpradega? Golf on omamoodi 
lustakas viis õppida olema viisakas ja 
teistega arvestav. 

Kuigi see mäng on eelkõige võistlus 
iseendaga, kus eesmärgiks on olla iga 

päev veidi parem kui eelmisel, toimus 
hooaja lõpus ka võistlus. Kõik lapsed olid 
erakordselt tublid ja näitasid, et areng on 
olnud silmaga nähtav ning ka vald on 
toetanud õiget asja. Audru valla lastest 
pääses auhinnalisele kohale neli last. Oma 
vanusegruppides saavutasid auväärse tei-
se koha Markus-Oliver Tamm ning til-
luke, aga kraps Selina Lebin. Esimesele 
kohale mängisid end Karl Orgusaar ning 
Helena Tamm. 

Treeningud on selleks hooajaks lõp-
penud ja väljak läheb peagi talvisele 
puhkusele. Kõiki lapsi ootame aga jälle 
treeningutele 2016. a kevadel.

Gert Velsberg
Valgeranna golfitreener

Väikeste vallakodanike vastuvõtt
10. oktoobril toimus vallamaja saalis 
selle aasta mai-, juuni-, juuli- ja augus-
tikuus sündinud väikeste vallakodanike 
ning nende vanemate pidulik vastuvõtt. 
Pidupäevalisi tervitasid vallavolikogu 
esimees Jaanus Põldmaa, sotsiaalpeda-
goog Sirje Järvet ning sotsiaalnõunik 
Peep Tarre. Lauludega esinesid Audru 
Kooli õpilased õpetaja Tiia Tamme 
juhendamisel. Vastuvõtule olid kutsu-
tud: Õnne-Lys Raab-Riismaa ja Arvo 
Noormäe tütar Noora Liisa’ga; Kadi 
Rästas ja Veiko Käär poeg Oliver’iga; 
Kaire ja Marko Mertsin poeg Ar-
tur Leonhard’iga; Andra Kaaviste ja 
Kristopher Sikk tütar Ronja’ga; Rii-
ne Lootus ja Lauri Sutt tütar Harleth 
Marin’iga; Heili Mets ja Eero Mitt poeg 
Kevin’iga; Signe Tiido ja Urmo Tom-
son poeg Trevor’iga; Evelin Kuusik ja 
Margus Linde poeg Martin’iga; Kätlyn 
ja Karmo Tõnisson tütar Karolyn’iga; 
Heli ja Janno Valge tütar Helin’iga; Eve 

Elmers-Noormets ja Annes Noormets 
tütar Rosella’ga; Alina Mürk ja Taavi 
Näär poeg Robin’iga; Eha ja Ringo 
Karula tütar Irma’ga; Elery Rehberg 
ja Raido Palu poeg Randel’iga; Keiu 
Saaver ja Erki Tart tütar Eeva-Lota’ga; 
Katrin Zagorski ja Andres Köster poeg 
Karel’iga; Siiri Nukk ja Maiken Lillepa 
tütar Alic’iga; Silva Vilkoit poeg Rico-
Sebastian’iga; Eliina Sinimägi tütar 
Liselle’ga; Piret ja Jaanus Jürgenstein 
tütar Pärja’ga; Pille Poolak ja Bristo 
Viotti tütar Mona’ga; Tene Hook ja 
Jaanus Philips tütar Nora’ga; Irja Taats 
poeg Jarek’iga; Sandra Lindmaa ja Ris-
to Sülla tütar Grete ja poeg Remy’ga; 
Chatriin Leibur ja Ragnar Sutt tütar 
Cassandra’ga.

Valla vapiga hõbelusika, lillekimbu 
ja õnnitluskaardi andsid lastevanemate-
le üle Jaanus Põldmaa ja Audru Valla-
valitsuse sekretär-registripidaja Maigi 
Reepalu. (KH)

Sandra Lindmaa ja Risto Sülla 
kaksikute Grete ja Remy´ga

Audru valla aasta õpetajad 2015 on Aili Elend ja Kai Oraste

Igal aastal annab Audru vallavolikogu 
aasta õpetaja tiitli kahele õpetajale. Sel 
aastal nimetati üheks aasta õpetajaks 
Aili Elend Aruvälja lasteaiast.

Aili Elend töötab Aruvälja Lasteaed-
Algkoolis alates 2005. a rühmaõpetaja-
na, muusika- ja liikumisõpetajana ning 
folklooriringi juhendajana. Lisaks selle-
le tegutseb Aili Audru huvialakeskuse 
Aruvälja osakonna solfedžoõpetajana. 
Aruvälja Lasteaed-Algkooli direktor on 
Aili Elend aastast 2010.

Oma tööga on Aili pälvinud laste ja 
lapsevanemate ning ka kolleegide usal-
duse ja poolehoiu. Tal on oskus kaasata 
kõiki ja märgata igaüht. Tema eesveda-
misel on loodud hea õpi- ja kasvukesk-
kond, mis on väike, koduse õhkkonnaga 
ja lapsesõbralik. Läbi individuaalse lä-
henemise ning kaasates õppeprotsessi 
rahvapärimust ja pilliõpet, toetatakse 
laste mitmekülgset arengut. Oma isik-
liku eeskuju ja suure muusikaarmas-
tusega toetab Aili laste mitmekülgset 
arengut, väärtushinnangute kujunemist 
ja esinemisjulgust.

Aili ei ole pelgalt muusikaõpetaja. 
Kogu tegevus, lõimituna rühmatööga, 
moodustab ühtse terviku. Õppetege-
vustes on olulisel kohal iga lapse indi-
viduaalsus. Läbi mitmekülgsete õppe-
meetodite, mängu ja väärtuskasvatuse 
leiab Aili tee iga lapseni. 

Aili osales lastega Audru vallapäe-
vadel, lastekaitsepäeva ja kohaliku kü-
laseltsi üritustel. Pärimuskultuuri kaudu 
on ta lastele tutvustanud meie ajalugu, 
traditsioone, riietust, liikumist, muusi-
kat ja pille. Aili on disaininud ja õmmel-
nud rahvuslikud riided lasteaia lastele.

Lasteaia juhina on see kõik tema töö 
osa ja ta teeb seda suurima heameelega. 
Ta on juht, kes on alati kättesaadav nii 
kolleegidele kui ka lapsevanematele. 
Tihti on teda näha tegutsemas ka nä-
dalavahetustel ja puhkuse ajal. 

Ailil on suurepärane oskus kaasata 
ühistegemistesse kollektiivi, aga ka lap-
sevanemaid ning kogukonda. Aili seisab 
nii valla kui ka kogukonna huvide eest 
ja näeb edasiviivat jõudu koostöös ja eri 
osapoolte kaasamises. Aili on Audru 
vallavolikogu liige, Audru Lastekaitse 
Ühingu liige ja kuulub MTÜ Aruvälja 
Suurküla Selts juhatusse.

Teine tiitlikandja oli taas kord Kai 
Oraste Audru koolist, keda tunnustati ka 
Pärnumaa tasandil aasta klassijuhataja 
tiitliga ja kellest tegime juttu eelmises 
vallalehes. Tiitlid anti üle 2. oktoobril 
Pärnumaa aasta õpetajate tunnustusüri-
tusel restoranis Embecke. (KH)

Audru valla aasta õpetajad Aili 
Elend ja Kai Oraste

Audru aasta ettevõtteks valiti OÜ Edelstein
Pärnumaa Ettevõtluse- ja Arendus-
keskuse eestvedamisel toimunud ette-
võtlusnädala  kulminatsiooniks valiti 
Pärnumaa ja omavalitsuste parimad et-
tevõtted. Audru edukamaks  ettevõtteks 
pärjati OÜ Edelstein, mis lisaks edukale 
äritegevusele on olnud aktiivne, kohali-
kust elust huvitatud koostööpartner ka 
vallale. Samuti toetab ettevõte Audru 
judoklubi Kempot, et noored saaks teha 
sporti ja käia laagrites. 

OÜ Edelstein on registreeritud 2004. 
aastal. Üks omanikest, Margus Kivimäe, 
oli selleks ajaks omandanud kivitöö os-
kused Rootsis, sest Eestis oli kivitööstus 
tol ajal veel üsna haruldane tootmisharu. 
Alustati lihtsamate asjadega, ent järk-
järgult edasi arenedes on ettevõttel 
tänaseks uus, suurem ja valgem tehas, 
mis on sisustatud kaasaegse tehnikaga. 
Uus tehas lisab tootmisprotsessile kii-
rust ja efektiivsust ning lubab valmistada 
rohkem erinäolisi ja väga keerukaid ki-
vitooteid. Mitmekülgsus on olnud OÜ 

Edelsteinile alati oluline. Ettevõttes töö-
tab 8 inimest ja uue tehase rajamise ning 

sisustamise eesmärgiks ei olnud mitte 
ainult tootmistingimuste parandamine, 
vaid ka see, et inimestel oleks võimali-
kult mugav ja hea tööd teha.

Tavaline tootmisprotsess algab üld-
juhul digitaalse mõõtmisega kliendi 
juures, sest hoolikalt ja täpselt võetud 
mõõdud loovad aluse heale tulemuse-
le. Digitaalne meetod muudab mõõ-
tude võtmise väga kiireks, sest enam 
ei ole vaja teha šabloone ja ka tulemus 
on väga täpne. Kõik tooted lõigatakse 
välja kivitahvlitest CNC-saega, mis on 
arvutipõhine ja täisautomaatne. Kuigi 
Edelsteinil on uus tehas ja moodsad ma-
sinad, hindab ettevõte kõige tähtsamaks 
siiski töötajaid, kes on väga tublid ja 
kellele võib alati loota.

Tänasel päeval läheb OÜ Edelsteini 
toodangust enamus Soome ja Rootsi. Sel 
aastal on tooted jõudnud ka Jaapanisse. 
Kvaliteetne ja kiire töö teeb ettevõttele 
ise reklaami ja toob juurde uusi kliente. 
(KH)

Aasta ettevõtte auhinda võtab 
vastu OÜ Edelstein juht Merle 
Laidro

Jõõpre korteriühistu Jalakakivi pärjati 
eriauhinnaga

Eesti Korteriühistute Liit korraldas tä-
navu juba üheteistkümnendat korda 
korteriühistute konkursi. Parimad valiti 
kolmes kategoorias:  ilus koduümbrus, 
parim korteriühistu juht ja edukaim re-
noveerimisprojekt. 

Kuna ilusaima koduümbruse vali-
mine on osutunud 
aasta aastalt aina kee-
rukamaks, siis on tra-
ditsiooniks saanud, et 
komisjon annab välja 
ka eriauhindu. Täna-
vu otsustati ilusa ko-
duümbruse kategoo-
rias välja anda koguni 
kolm eriauhinda ning 
parima renoveerimise 
ja ilusa koduümbruse 
terviklahenduse eest 
tunnustati Jõõpre kü-
las asuvat korteriühis-
tut Jalakakivi. 

Urmas Mardi Eesti Korteriühistu-
te Liidust rääkis, et selle eriauhinnaga 
soovitakse tunnustada ühistut, kes on 
lisaks kortermaja renoveerimisele pöö-
ranud olulist tähelepanu ka kauni maja-
ümbruse kujundamisele, nii et hoone ja 
ümbrus moodustavad ühtse ja tervikliku 
lahenduse. Lisaks väärib Mardi sõnul ära-
märkimist ka ühistu ja tööde teostajate 

ülikiire tegutsemine − üldkoosoleku otsus 
maja renoveerida tehti selle aasta veeb-
ruari algul ja mai alguseks olid kõik tööd 
lõppenud. Maja on nüüd energiatõhusam 
ja julgustuseks teistele maapiirkondade 
korteriühistutele, kes veel renoveerimise 
läbiviimseks hoogu võtavad.

Jalakakivi kauni majaümbruse eest 
hoolitsevad korteriühistut eest vedav 
Signe Pae ning lisaks temale Evi Poolak, 
Malle Toompere, Milvi Saal, Elvi Krapp, 
Karmen Abramova ja Rene Harjaks. Just 
neile kuuluvad majaelanike erilised tä-
nusõnad. Kiired ja asjalikud töömehed 
olid firmast Merilux Ehitus OÜ. (KH, 
www.ekyl.ee)
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Huviharidusest
Sügis on täies hoos ja koolilastel seljataga juba esimene õppeveerand. 
Lisaks tõsisele õppetegevusele käivitub sügiseti aktiivselt ka õpilaste 
kooliväline huvitegevus. 

Kohalikel omavalitsustel on mitmesuguseid ülesandeid. Osade 
ülesannete täitmise kohustus tuleneb otseselt seadustest ja nende 
täitmiseks on omavalitsustele ette nähtud rahalised vahendid. Osad 
ülesanded on aga sellised, mida iga omavalitsus võtab endale vastavalt 
rahalistele võimalustele ja kohaliku kogukonna eelistustele. Juhul, kui 
omavalitsus on pidanud vajalikuks asutada huvikooli, on tal kohustus 
seda ka üleval pidada. Igasugune muu huvihariduse ja -tegevuse 
võimaldamine on aga kohaliku omavalitsuse vabatahtlik ülesanne. 

Huviharidus on Audru vallavolikogude jaoks olnud prioriteediks 
juba läbi mitmete koosseisude. Volikogu liikmed on olnud seisuko-
hal, et huvihariduse võimaldamine on meede, mis aitab arendada 
laste personaalseid oskusi ja huvisid ning hoiab noori eemale neid 
ümbritsevatest pahedest või võimalikust kaldumisest kuritegelikule 
teele. Huvitegevuse võimaldamine ei ole aga omavalitsusele sugugi 
odav ning seetõttu on volikogu tasandil kokku lepitud, et valla poolt 
kaasrahastatakse maksimaalselt ühte huvitegevust ühe lapse kohta 
aastas. Näiteks Pärnu Muusikakoolis õppiva lapse vanema poolt 
makstavale õppemaksule maksab Audru Vallavalitsus igakuiselt 
lisaks 153 eurot.

Selle aasta sügisest õpib Audru Kooli tiiva all tegutsevas Audru 
Huvialakoolis kunsti- ja muusika suunal ligi 150 õpilast. Õppetöö 
käib lisaks Audru koolile ka Jõõpre koolis ja Lindi lasteaed-algkoo-
lis. Kokkuleppel Pärnu linna ja Paikuse vallaga saavad meie lapsed 
õppida ka sealsetes munitsipaalhuvikoolides. Selline koostöö või-
maldab lastele oluliselt laiemat valikut personaalsest huvist lähtuvat 
huvialaõpet, mida Audru vallal oleks iseseisvalt oluliselt keerukam 
pakkuda/ rahastada. Pärnu linna munitsipaalhuvikoolides õpib tänase 
seisuga pea 70 Audru valla last. 

Lisaks Audru Huvialakoolile ja Pärnu linna munitsipaalhuvi-
koolidele kaasrahastab Audru vald ka erainitsiatiivil tegutsevaid 
huvikoole ja -ringe, milles osaleb sellest sügisest ligi 90 Audru valla 
last. Seega saavad koolivälisest huvitegevusest osa pea pooled Audru 
valla kooliealised lapsed.

Nagu eelpool mainisin, on huvihariduse toetamine rahaliselt val-
lale üpris kulukas. Sellel aastal kulub valla eelarvest huvihariduse 
rahastamiseks orienteeruvalt 170 000 eurot. See on näiteks võrreldav 
summaga, mis kulub valla teedevõrgu korrashoiuks aastas. Lisaks 
huvihariduse võimaldamisele pakub vald lastele ka tasuta bussisõitu 
huvikoolidesse. 

Kokkuvõtteks tahaksin vallavalitsuse nimel panna lapsevane-
matele südamele, et kui vald on teie lapse huvihariduse kaasfinant-
seerimiseks väljastanud garantiikirja, siis palume jälgida, et laps 
selles ringis ka kindlast osaleks ning valla maksumaksjate raha saaks 
seeläbi ikka otstarbekalt kasutatud. 

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

15. oktoober
Muudeti Audru valla aren-

gukava aastateks 2014−2025.
Kinnitat i Audru valla 

eelarvestrateegia aastateks 
2016−2019.

Delegeeriti vallavalitsuse-
le otsustusõigus ja ülesannete 

täitmine.
Tunnistati kehtetuks Audru 

Vallavolikogu 08.04.2010 mää-
rus nr 12 „Audru valla ehitus-
määrus“ ja 18.01.2007 otsus nr 
2 „Käreda kinnistu II osalise 
detailplaneeringu algatamine 
Audru alevikus“.

Otsustati taotleda munit-
sipaalomandisse Sillaveere, 
Vigri haljasala, Ahaste külas 
asuva haljasala, Rebase puh-
keala, Liuranna, Põldeotsa 
küla mänguväljaku, Papsaare 
küla mänguväljaku, Marksa-
ranna, Jõe puhkeala, Kihlepa 

küla haljasala, Pisipargi, Tiigi 
puhkeala, Aia mänguväljaku, 
Pargi mänguväljaku, Kalmistu, 
Uruste kalmistu, Eassalu küla 
Jaanitule ja Kõima küla Jaani-
tule maaüksused.

Kehtestati Audru Lasteaia 
ja Audru Kooli põhimäärused.

17. september
Väljastati projekteerimistin-

gimused Papsaare külas, Välja 
tee 1 üksikelamu ehitusprojekti 
koostamiseks. 

Otsustati Toi ja Jäägri kin-
nistutele Audru valla kasuks 
isikliku kasutusõiguse sead-
mine sõidutee majandamiseks. 

Anti kasutusluba Papsaare 
külas, Heiniku tee 10 püstita-
tud elamu kasutusele võtmiseks. 

Muudeti Audru Vallavalitsu-
se 27.08.2015 korraldusi nr 303 
„Papsaare külas Kaldatamme 
kinnistu detailplaneeringu vas-
tuvõtmine“ ja nr 304 „Audru 
alevikus Metsaääre detailpla-
neeringu alal detailplaneeringu 
vastuvõtmine“. 

24. september
Otsustati sotsiaaltoetuste, 

vajaduspõhise peretoetuse, 
toimetulekutoetuse ja rahvus-
vahelise koolivälise tegevuse 
toetuse maksmine. 

Jäeti määramata transpor-
ditoetus, toimetulekutoetus, 

vajaduspõhine peretoetus ja 
erakorraline toetus.

Otsustati Audru vallas asu-
vate maaüksuste riigi omandisse 
jätmine ning maaüksustele lä-
hiaadressi ja sihtotstarbe mää-
ramine.

Määrati toetus I klassi õp-
pima asuvate laste vanematele.

Lubati vallavanem puhkuse-
le 25. septembril 2015. 

Anti eluruum üürile.
Kehtestati Audru valla spor-

dirajatistes osutavate teenuste 
ja ruumide kasutamise hinnad.

Kinnitati Lindi Lasteaed-
Algkooli hoolekogu koosseis.

Kinnitati vallaelanike küsit-
luslehe vorm ning küsitluslehe 
hoidmise, hävitamise, täitmise 
ja elektroonilise hääletamise 
kord.

01. oktoober
Anti kasutusload Lavassaare 

alevis, Võidu tn 1 asuva laste-
aed-algkooli rekonstrueeritud 
fassaadide ja katuse ning Lem-
metsa külas Suvila kinnistule 

püstitatud elamu kasutusele võt-
miseks.

Vähendati koduteenuste osu-
tamise maksumust.

Kinnitati Jõõpre Kooli hoo-
lekogu koosseis.

Otsustati rahvusvahelise 
koolivälise tegevuse toetuse 
maksmine.

Otsustati Papsaare ja Lem-
metsa külas asuvate katastri-
üksuste ümberkruntimine ja 
katastriüksustele lähiaadresside 
ning sihtotstarvete määramine.

Moodustati Lavassaare ale-
vis 06.–08.10.2015 toimuva ela-
nike küsitluse korraldamiseks 
komisjon ja määrati küsitlus-
punktid. 

08. oktoober
Otsustati sünnitoetuste ja 

riigi rahastatava lapsehoiutee-
nuse rahaliste vahendite ülejäägi 
arvelt toetuste maksmine.

Anti ehitusluba Audru ale-
vikus, Nooruse põik 10, 12 ja 
14 kinnistute reovee kanalisat-
siooni rajamiseks.

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Papsaare 
lasteaia üleviimine gaasikütte-
le“.

Määrati toetus I klassi õp-
pima asuvate laste vanematele.

Kinnitati Audru Kooli hoo-
lekogu koosseis.

15. oktoober
Kehtestati 19.10.2015 Läti 

Vabariigis Audru Vallavalit-
suse poolt korraldatava Audru 
valla haridusasutuste õpetajate 
õppereisi osalustasu.

Anti kasutusluba Papsaare 
külas, Puugiserva kinnistule 
püstitatud abihoone kasutusele 
võtmiseks. 

Kinnitati Lavassaare alevis 
06.–08.10.2015 läbi viidud rah-
vaküsitluse tulemused.

Määrati toetus I klassi õp-
pima asuvate laste vanematele 
ja rahvusvahelise koolivälise 
tegevuse toetus.

Anti nõusolek MTÜ-le Sau-
lepa Sadam vee erikasutusloa 
väljastamiseks.

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Pärnumaa  
Kodukant otsivad koos tublimaid Pärnumaa aasta tegijaid 2015 

Vabakonna tegijaid tunnustatakse juba aas-
tast 2009 ning aasta tegija tunnustuse päl-
vivad eraisikud ja/või organisatsioonid, kes 
on aktiivsed kodanikuühiskonna eestvedajad 
või toetajad ja kelle tegevuse tulemusena 
toimuvad Pärnumaa kodanikuühiskonnas 
märkimisväärsed arengud. Kandidaatide 
esitamise tähtaeg on sel aastal 1. november 
ning kandidaate saab esitada viies kategoo-
rias: Pärnumaa vabakonna aasta tegu, aasta 

kodanikualgatust toetav kohalik omavalitsus, 
aasta kodanikualgatust toetav äriühing, aasta 
vabatahtlik ja aasta vabaühendus. Samuti 
saab esitada kandidaate aasta küla konkur-
sile. Konkursi ”Aasta küla”  tunnustamis-
kategooriad on järgmised: aasta küla, Pär-
numaa sädeinimene ja tegus maanoor 2015. 
Täpsemat infot kogu konkursi kohta saab 
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse 
veebilehelt www.peak.ee (KH)

Koduteenuste osutamisest Audru vallas
Audru Vallavolikogu kehtestas 
käesoleva aasta maikuu istungil 
koduteenuste osutamise tingi-
mused ja korra, mis jõustus 1. 
septembril 2015.

Kellele ja milliseid kodutee-
nuseid osutatakse?

Koduteenuseid on õigus saa-
da rahvastikuregistri andmetel 
Audru vallas elavatel vanadus-
pensioniealistel inimestel, kes 
vanaduse, puude või tervisliku 
seisundi tõttu vajavad kodustes 
tingimustes kõrvalist abi igapäe-
vase eluga toimetulekul. 

Koduteenused on järgmised:
- kliendi ärakuulamine, vest-

lemine ja teabe edastamine;
- toiduainete või valmistoidu 

ja tööstuskaupade toomine;
- abistamine eluaseme küt-

misel ja korrastamisel;

- ametiasutustes asjaajamine;
- kommunaal- ja muude 

maksete tasumine;
- esmase arstiabi korralda-

mine;
- ravimite, hooldus- või abi-

vahendite toomine;
- transporditeenuse korral-

damine;
- abistamine hügieenitoi-

mingutel.

Koduteenuste taotlemine ja 
hind

Teenuste saamiseks tuleb 
kliendil, ülalpidamiskohustuse-
ga isikul või muul asjast huvi-
tatud isikul pöörduda kirjaliku 
taotlusega Audru Vallavalitsuse 
poole. Taotluse saamise järgselt 
toimub kodukülastus, et koos 
kliendiga selgitada välja ko-
duteenuste vajadus, sagedus ja 

vajalike teenuste loetelu, mis 
kajastuvad koduteenuste osu-
tamise hoolduskavas.

Koduteenuse osutamiseks 
sõlmitakse koduteenuste osu-
tamise leping sotsiaalteenistuse 
ametniku ja kliendi, ülalpida-
miskohustusega isiku või muu 
asjast huvitatud isiku vahel.

Koduteenuste osutamise 
maksumus on 10 eurot hool-
dustöötaja poolt osutatud ühe 
korra eest.

Kliendile, kelle sissetulek 
on väiksem kehtestatud tööta-
su alammäärast ja kellel puudub 
ülalpidamiskohustusega isik, on 
koduteenuste osutamise maksu-
mus 3,25 eurot hooldustöötaja 
poolt osutatud ühe korra eest.

Vallavalitsusel on erand-
korras õigus koduteenuse osu-
tamise maksumust ajutiselt või 

alaliselt vähendada või selle 
tasumisest vabastada, kui esi-
nevad järgmised asjaolud:

- kliendi sissetulek on oluli-
selt väiksem kehtestatud töötasu 
alammäärast ja

- kliendil puudub ülalpida-
miskohustusega isik, vastav isik 
ei ole kättesaadav või võimeline 
ülalpidamiskohustust täitma või 
muul objektiivsel põhjusel ei ole 
mõistlik ülalpidamiskohustuse-
ga isikult nõuda kliendile osuta-
tavate koduteenuste maksumuse 
tasumist.

Täiendavat teavet kodutee-
nuste kohta saab Audru Valla-
valitsusest telefonil 447 2785, 
445 8126 või e-posti aadressil 
info@audru.ee

Karene Lainela
Sotsiaaltöö spetsialist

Tulemas on Audru  
Noorte volikogu valimised

Kas oled vanuses 13−26? Sul on 
pealehakkamist ja ideid? Tahaksid 
kuuluda meie sekka? Siis on see 
jutt just sulle! 

Peagi on algamas uued Audru 
Noortevolikogu kolmanda koos-
seisu valimised. Audru Noor-
tevolikogu on noortest koosnev 
aktiivgrupp ehk valla noorte 
esinduskogu, mille eesmärgiks on 
noorte osaluse suurendamine Aud-
ru valla elus. Kui ka sina sooviksid 
oma koduvalla jaoks midagi ära 
teha, koolitustel osaleda, üritusi 
korraldada või lihtsalt heas selts-
konnas aega veeta, siis kandideeri 
julgelt noortevolikogu liikmeks. 

Kandideerida saavad kõik 
13−26-aastased Audru valla ela-
nikud. Kandidatuuri esitamiseks 
saada teade meiliaadressile aud-
runoortevolikogu@gmail.com. 
Kandideerimiseks on vajalik sinu 
nimi, sünnikuupäev, elukoht, mei-

liaadress ja telefoninumber. Iseloo-
musta end lühidalt ning kirjelda, 
miks just sina oled sobiv kandidaat 
noortevolikokku. Kandideerimine 
kestab 22. novembrini.

Miks minna valima? Lähen 
valima, sest minu hääl loeb!

Miks on valimised/valimistel 
osalemine oluline? Valimistel osa-
lemine on oluline, sest kõigi hääl 
loeb. Kõigil on õigus avaldada 
arvamust ja kujundada tuleviku-
visioone. Valima mitte minemisel 
ei ole Sul õigus nuriseda.

Miks peaks noor valima mine-
ma? Noor peaks minema valima, 
sest nii saab ta kujundada endale 
tulevikku. 

Jälgi infot ka meie Facebooki 
lehel, sest õige pea tuleb sinna täp-
sem info kandidaatide ja valimiste 
kohta. 

Audru Noortevolikogu

Lemmikloomade 
kiipimine on  
aasta lõpuni  

vallaelanikele 
tasuta

Audru vald on liitunud üleriigi-
lise lemmikloomade registriga, 
kuhu kantud koerad ja kassid 
saavad registreerimistunnuse 
ning mis annab ülevaate kiibiga 
varustatud loomadest. Kiipimine 
ja registrisse kandmine aitab pe-
remeheta liikuva looma leidmisel 
tuvastada ja otsida tema omanik-
ku. 25.−26. aprillil toimus vallas 
tasuta kiipimise kampaania, mille 
käigus oli võimalik lasta kiibis-
tada nii kasse kui koeri. Kiibiga 
varustatud lemmikloomad kanti 
registrisse. 2015. aasta jooksul on 
Audru vallas registreeritud kokku 
263 lemmiklooma, neist 221 koe-
ra ja 42 kassi.  Kellel on lemmik-
loom veel kiibistamata, saab seda 
teha tasuta selle aasta lõpuni valla 
veterinaararsti Marika Saksa juu-
res. Kui loom on aga kiibistatud, 
kuid on registrisse kandmata, 
saab seda teha Audru vallavalit-
suse sekretär-registripidaja Maigi 
Reepalu juures. Samuti võib loo-
ma registrisse kanda ise riigipor-
taali www.eesti.ee kaudu. (KH)
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Ajaratta lood

Ühe maja lugu
Oktoobrikuud kutsutakse ka 
porikuuks, kooljakuuks, lehtede 
langemise kuuks ja viinakuuks. 
Võib-olla on viinakuu nimetus 
seotud sellega, et sügisel algas 
mõisates hoogne „viinapõle-
tamine“. Piiritus oli mõisatele 
tähtsaks tuluallikaks ning see-
pärast näeme tänapäevalgi endis-
tes mõisates säilinud viina- ehk 
piiritusevabrikuid, mille tunneb 
ära kõrgete korstnate järgi. Huvi-
tav on märkida, et Audru rahvas 
kutsub ehitist viinavabrikuks, 
kuid litsentsil on nimetus piiri-
tusevabrik. 

Audrus tehti algul piiritust 
Saulepa karjamõisas, kuid 1902. 
aastal alustas tolleaegne Audru 
mõisa omanik Pilar von Pilc-
hau uue viinavabriku ehitamist 
praegusele kohale valitsejamaja 
läheduses. Kõige suurem ruum, 
täis tehnoloogilisi seadmeid, asus 
hoone keskel. Vasakul ja paremal 
olid kõrvalruumid, kõrge korst-
na kõrval madalas hoones asus 
katlamaja. Majas olid ka korterid. 
Hoone lõhatud maakivist müü-
rid on kvaliteetse müüriladumise 
musternäidis.

Igal piiritusemüüjal pidi ole-
ma litsents (tootmis- ja müügilu-

ba). Audrus oli litsentsi numbriks 
20 ja see tuli paigutada nähtavale 
kohale. Piiritust müüdi kohali-
kes kõrtsides, kuid transporditi 
ka kaugemale, isegi piiri taha. 

Viinavabrik töötas ainult 12 
aastat, kuna Eesti vabariigi valit-
sus riigistas mõisa ja vabrikusse 
investeeritud kapital läks mõis-
nikule kaotsi. Teise Maailmasõja 
päevil, Saksa võimu ajal, prooviti 
viinavabrikut uuesti käivitada ja 
veel 1944. aastal oli tööl piiritu-
semeister Aleksander Mõistus. 
Tolleaegseid dokumente on säili-
nud rohkesti ning ühelt saab näi-
teks lugeda, et 1943. aastal saatis 
Roela riigimõis Audrusse piiritu-
se destilleerimise aparaadi. 

Nõukogude võimu kehtes-
tamisega katkes viinavabriku 
töö ja vabrik suleti lõplikult 
1946. aastal. Mõnda aega töötas 
vabriku ruumides veel sovhoosi 
loomasööda jahvatamise veski, 
mis lõpetas töö 1957. a. 

Audrus on alati olnud kul-
tuurilembene rahvas. Peale 
sõda, sovhoosi loomise ajal, oli 
Audrus palju noori inimesi, kes 
hakkasid tegutsema orkestrites, 
näitemängu-, rahvatantsu- ja 
lauluringides. Algul oli võimalik 

koos käia ainult tornimaja ühes 
suuremas ruumis. Et aga noored 
olid täis tahtmist ja energiat ning 
nende eestvedajaks oli tulihinge-
line isetegevuslane, ehitustööline 
Jaan Are, siis alates 1952. aastast 
hakati viinavabriku ruume kasu-
tama ja remontima klubiliseks 
tegevuseks. 1960ndatel näidati 
siin isegi filme. Vajalikud üm-
berehitused tehti nii siseruumi-
des kui ka välisfassaadis, ehitati 

tõusva põrandaga kinoruum ja 
tantsusaal sai parkettpõranda. 
Katlamajast ehitati klubijuha-
tajale kahetoaline korter. Majas 
töötas ka raamatukogu. Oli sün-
dinud uus kultuurikolle – Aud-
ru klubi. Kogu klubi töö toimus 
tasuta. Raha saadi liikmemak-
sudest ja pidude piletimüügist. 
1961. a oli klubi töös kõrgpunkt, 
töötasid kõikvõimalikud ringid. 

Et noored tegutsesid innukalt, 
ei jäänud ka saavutused tulema-
ta. 1961. a toimunud isetegevus-
laste vabariiklikult ülevaatuselt 
tulid diplomitega tagasi naisduett 
Ella Juhansoo–Juta Kutser, solist 
Ella Juhansoo, segarahvatant-
surühm ja näidendis „Kadunud 
poeg“ osalejad. Kultuuritöö on 
jätkunud majas tänaseni.

Praeguse ilme sai viinavabrik 
1998. a alustatud remonttööde 
käigus. Nüüd kannab maja ni-
metust Audru kultuurikeskus. 
Usume, et hoogne tegevus jät-
kub kireva ajalooga majas veel 
palju aastaid. 

Audru muuseumi 
materjalide põhjal

Helgi Roots

Õpetajate päev viis pedagoogid piiri taha 
Audru valla haridusasutuste 
töötajad käisid õpetajate päeva 
tavapärase vastuvõtu asemel väi-
samas kolleege Lätis. Naabrite 
üldharidusõppe korraldusega 
käisid tutvumas Audru ja Jõõpre 
kooli ning Lavassaare, Audru ja 
Aruvälja lasteaedade pedagoo-
gid; vallavanem Siim Suursild 
ja humanitaarteenistuse juht 
Ene Täht.

Carnikava põhikool Lätis on 
Audru valla värske sõpruskool, 
millega algas koostöö alles eel-
misel aastal. Lisaks koolile kü-
lastati ka kohalikku lasteaeda. 
Humanitaarteenistuse juhataja 
Ene Tähe sõnul oli vastuvõtt 
suures lasteaias väga sõbralik ja 
soe. „Lasteaed on Riia regioonile 

kohaselt hästi renoveeritud ning 
kuna tegemist on suure lasteaia-
ga, kus käib 270 last, on olemas 
ka ujula. Pisut müstilisena tundus 
aga lasteaia järjekorras ootavate 
laste arv – see oli lausa 150,“ tõ-
des Ene Täht. Kuna Audru vallal 
veel sõpruslasteaeda pole, võib 
toimunud külaskäigust välja 
kasvada tõhus koostöö ka laste-
aedade vahel.

Audru valla hariduskonve-
rentsil esinenud Riia Eesti kooli 
õpetaja Ivika Keisele ettekandest 
alguse saanud mõte külastada 
Läti haridusasutusi viis meie 
pedagoogid külla ka Riia Eesti 
koolile. Sealses põhikoolis õpi-
vad ka mitte Eesti juurtega lap-
sed ning kool on hinnatud hea 

kvaliteedi ja keelekallaku poo-
lest. „Kohtusime kolme noore 
inimesega, kellel ei olnud Eesti 
tausta, kuid kes kõik oskasid 
eesti keeles rääkida. Selles koo-
lis alustatakse kolme võõrkeele 
õppimist juba esimeses klassis,”  
rääkis Ene Täht.

Lisaks haridusasutustele 
külastati ka Läti rahvusraama-
tukogu, mida võib julgelt Läti 
sajandi ehituseks nimetada. Nii 
arhitektuuri, suuruse, sisu kui ka 
tehnoloogia poolest on tegemist 
suursuguse hoonega. Ekskur-
siooni käigus selgusid erinevad 
detailid hoone saamisloost, ka 
näiteks sellest, et Läti rahvas on 
pidanud püksirihma pingutama, 
et raamatukogu nüüdseks olemas 

oleks. „Lätlased on emotsionaal-
ne rahvas. Näiteks on igal lätlasel 
võimalus tuua raamatukokku üks 
oma pere jaoks oluline raamat 
koos pühendusega, et lapselap-
sed saaksid kunagi oma vanaisa 
toodud raamatu üles otsida,“ 
rääkis Täht. Järeltulevatele põl-
vedele pühendatud raamatufondi 
kuulub hetkel juba 4000 raama-
tut, kuid ruumi on 15 000 köite 
säilitamise jaoks.

Väljasõit pakkus valla õpe-
tajatele võimaluse kohtuda mit-
teformaalses õhkkonnas ja an-
dis selgema pildi Läti hariduse 
korraldusest. Oli hetk arutleda 
vajalike teemade üle ning tähis-
tada õpetajate päeva pisut teises 
formaadis. (Maris Moorits, KH)

Sanga seltsimajja oodatakse  
käsitööd tegema

Ilusast suvest on saanud kuldne 
sügis ja paljud otsivad tubast te-
gevust. Meil on rõõm teatada, et 
oleme Sanga seltsimajas alusta-
nud jälle erinevate töötubadega. 
Jätkuvalt on kavas decoupage 
ehk salvrätitehnika ja külmport-
selani õppetoad. Samuti teeme 
klaasisulatusringi ja sellest aas-
tast on lisandunud ka viltimine.

Selle suve suurim ettevõtmi-
ne oli seltsimaja köögi põranda 
uuendamine, mis sai rahastuse 
Kodanikuühiskonna Sihtkapi-
talilt. Lisaks ootame rahastust 
uuele köögimööblile, millega 
seoses paranevad oluliselt või-
malused korraldada pidusid 
või rentida ruume erinevateks 
üritusteks ja koolitusteks. In-

fot töötubade toimumise koh-
ta leiate Lemmetsa külaseltsi 
facebooki lehelt, samuti leiate 
infot ja fotosid meie külaselt-
si kodulehelt www.lemmetsa.
weebly.com. Oleme avatud teie 
ettepanekutele ja soovidele pi-
dada seltsimajas oma sünni- ja 
tähtpäevi ning valmistada samal 
ajal ilusat käsitööd.

Töötubade ajad novembris ja 
detsembris:

Teisipäeviti (3.11, 17.11, 1.12, 
15.12) – decoupage (salvrätiteh-
nika), külmportselan. 

Kolmapäeviti (11.11, 25.11, 
9.12) – klaasisulatus, viltimine.  

Erisoovidega palun helistada 
Reet 5177305, Lea 56624122.

Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“
Üleriigilised raamatukogupäe-
vad toimuvad traditsiooniliselt 
20.−30. oktoobrini. Sel aastal 
korraldatakse neid juba 25. 
korda ja muusika-aasta puhul 
on raamatukogudes põhjust ka 
muusikat avastada.

Aruvälja rahvamajas asuvas 
raamatukogu ajalootoas on vaa-
tamiseks väljas näitus “Muusi-
kud Aruvälja piirkonnast“, mis 
annab ülevaate meie piirkonna 
pillimeestest alates 1850ndatest 
aastatest,  ja meie tubli noore 

ajaloohuvilise Lauri Tolmatsi 
näitus ”Valimisreklaamidest 
ajast aega”.

Raamatukogus saab tutvu-
da näitusega ”Muusika on kõigi 
jaoks“ ja lastele mõeldud välja-
panekuga ”Kust see laps need 

laulud sai“. 
Ootan kõiki külla ning soo-

vin kõikidele kolleegidele ilu-
said raamatukogupäevi!

Malle Kiis
Aruvälja raamatukogu 

juhataja

Audru kool veetis koolipäeva Särghaua õppekeskuses
29. septembrist kuni 5. oktoob-
rini veetsid Audru kooli 6.−9. 
klasside õpilased ühe koolipäeva 

Tallinna Tehnikaülikooli Särg-
haua maateaduste ja keskkonna-
tehnoloogia õppekeskuses. 

6. klassi õpilaste teemaks oli 
muld ja pinnakate ning õpilased 
uurisid mullaprofiili, mõõtsid 
keskkonnatingimusi mullakih-
tides ja kogusid proove, et neid 
mikroskoopidega uurida ja pil-
distada. Õpilastel oli huvitav 
kasutada Vernieri seadmeid ja 
avastada mikroskoobiga mul-
lamaailma. Oma avastustest 
oli võimalik teha ka pilte, sest 
mikroskoobid olid ühendatud 
iPadidega.

7.−9. klasside õpilaste tee-
maks olid kivimiringe, Eesti 
geoloogiline ehitus, kivimid ja 
kivistised. Nemad uudistasid 

puursüdamike hoidlat, saades 
ülevaate Eesti kivimilisest läbi-
lõikest. Kui põhilised kivimid, 
tekketüübid ja kivimiringe olid 
meelde tuletatud, asuti kivimeid 
töötlema (lihvima, poleerima, 
kivistisi prepareerima). Hiljem 
oli võimalik mikroskoobi all 
uurida, millistest mineraalidest 
erinevad kivimid koosnevad. 
Õpilased said kõik töödeldud  
kivimid ka kaasa võtta, et neid 
teistelegi näidata ja tutvustada. 

Õppekäike toetas SA Kesk-
konnainvesteeringute Keskus.

Karin Sikkal

Valla koolides ja lasteaedades 
koguti 16,6 tonni vanapaberit

Koostöös AS Paikrega viidi ka 
sel sügisel Audru valla kooli-
des-lasteaedades läbi kampaa-
nia „Vanapaber ei ole praht“, 
mille käigus koguti kokku 16 
590 kg (ligi 16,6 tonni) vana-
paberit. 

Audru kooli õpilased kogu-
sid kokku 7140 kg vanapaberit, 
Jõõpre koolipere 4080 kg, Lindi 
lasteaed-algkooli mudilased ja 
õpilased 3290 kg ning Aruvälja 
lasteaia Lepatriinude ja Mesi-
laste rühma lapsed 1760 kg 
vanapaberit. 

Parimad tulemused klas-
side arvestuses (kg õpilase 
kohta):

1. Audru kooli 9A klass − 
2080 kg ehk 160 kg vanapaberit 
õpilase kohta.

2. Jõõpre kooli 2. klass – 
1605 kg ehk133,75 kg vanapa-
berit õpilase kohta.

3. Lindi lasteaed-algkooli 
2. klass − 1220 kg ehk 102 kg 

vanapaberit õpilase kohta.
Individuaalarvestuse pa-

rimad:
Casper Gregory Tanner 

Leies Audru koolist - 854 kg
Marten Villem Jõõpre koo-

list - 462 kg

Matis Orav Jõõpre koolist - 
435 kg

Lasteaedadest osalesid ko-
gumiskampaanias Lindi ja Aru-
välja lapsed. Aruvälja lasteaias 
koguti lapse kohta 55 kg ja Lindi 
lasteaias keskmiselt 12 kg vana-
paberit lapse kohta.

Eriti keskkonnateadlikud 
õpetajad olid Anu Kurm (518 
kg), Ülle Haavasaar (452 kg), 
Marika Vahter (219 kg) ja Ülle 
Varik (167 kg) Jõõpre koolist.

Parimatele kogujatele kingib 
AS Paikre auhinnaks novembri 
algul toimuva õppeekskursioo-
ni AS Pajo trükikotta ja Paikre 
prügilasse.

Kinoputka

Vanapaberi ralli Lindi algkoolis

LUGEJA KIRI

Kolmandal oktoobril oli imeilus 
sügispäev. Ilus ilm lausa kutsus 
kodust välja minema, aga kuhu? 
Üksmeelsel perefoorumil otsus-
tati täide viia ammune mõte – 
teha väljasõit Valgeranda, et jätta 
hüvasti hiljuti lõppenud suvega, 
uudistada vastvalminud White 
Beach Golfi maja ja süüa üks 
mõnus pühapäevalõuna. 

Kohale jõudes üllatas meid 
lausa loodusfotoefekt – sinise 

taeva ja rohelise muru taustal 
lumivalge maja. Väga ilus. Majja 
sisenemisel olime korraga avaras 
valgusküllases saalis. Valisime 
laua ja asusime menüüd uurima. 
Menüü osutus väga rikkalikuks 
ja mitmekesiseks, mis tegi valiku 
üksjagu keeruliseks. Aga see va-
liku rohkus on eelkõige kiituseks 
kokkadele. Varsti tuli ettekandja 
ja pakkus meile ooteajaks kohvi 
erinevates variantides. 

Jõime kohvi ja nautisime läbi 
avarate akende golfarite liiku-
mist mänguväljakul. 

Varsti tõi ettekandja tellitud 
toidud, mis üllatasid meeldivalt 
oma maitsekalt kujundatud gar-
neeringute ja ürtide pillerkaare-
ga. Ka toitude maitse pälvis kogu 
seltskonna poolt vaid kiidusõnu.

Siinkohal on sobiv koht väi-
keseks kõrvalepõikeks. Oktoobri 
esimesel nädalavahetusel tähis-

tatakse kogu vabariigis õpetajate 
päeva. Nii sobib see kaunis sü-
gispäev koos hõrgu lõunasöögiga 
mulle ka nostalgiliseks tagasi-
vaateks aastakümnetepikkusele 
õpetajatööle. 

Oli tõesti tore ja meeldivaid 
elamusi pakkuv päev. Siiras tänu 
golfimaja töötajatele ja isiklikult 
Vahur Tammele meie kõigi poolt. 

Efeline Liiv
Kihlepa kooli endine õpetaja 

Väljasõit Valgeranda
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Õnnitleme 
vastsündinuid!

RANDER METS  06.09.2015
MARTEN SARAPUU  13.09.2015
RUUDI KANDELIN  22.09.2015
STENVER AVAMERE  23.09.2015

Andmaris Grupp OÜ
•	 Multilift	kallur
•	 Puksiirteenus
•	 Korvtõstuki	teenus
•	 Ohtlike	puude		
langetamine

•	 Tõstuk	greifer	kopa	ja	
haaratsitega

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

Tel: +372 517 5783
andmarisgrupp@gmail.com

FC Audru lõpetas rahvaliiga TOP 4 hulgas
Rahvaliiga hooaeg on FC Audru 
jaoks selleks aastaks lõppenud. 
Veerandfinaalis alistati kodus JK 
Kabala tulemusega 9 : 3. Koduväl-
jakule oli kohale tulnud arvukalt 
fänne ning kindlasti oli see meel-
dejääv õhtu paljudele. Audru me-
hed mängisid palju kindlamalt, kui 
varasemas mängus Õismäe Tormi 
vastu, mis võideti alles penaltitega. 

Publik nägi palju ilusaid väravaid ja 
lõpuvilega kaasnes ka korralik ilu-
tulestik. Audru väravate autoriteks 
olid Taavi Kitsel (3), Reimo Saal, 
Rando Paulberg (3), Heido Västrik 
ja Tarmo Heinsoo.

FC Audru hooaeg on olnud väga 
edukas. Enne poolfinaali polnud 
meeskond kaotanud ühtegi män-
gu ning suurem osa kohtumistest 

võideti enam kui 4 väravaga. Ka 
tulevaks hooajaks on FC Audrul 
vähemalt sama suured eesmärgid 
ning suund võetakse finaalikoha 
poole. Järgmisena keskenduvad 
Audru mehed saalijalgpalli rahva-
liigale ja aastalõputurniirile, kus 
loodetakse võistelda sama edukalt. 

http://fcaudru.eu/ põhjal referee-
rinud KH

MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsi 
huviringid

•	 KLAASIKODA	JA	SAVIRING		
esmaspäeviti	13.00−17.00		
Juhendaja	Virve	Pedaksoo	ja	Marika	Hunt	

•	 NOBEDATE	NÄPPUDE	TÖÖTUBA		
neljapäeviti	16.00−20.00		
Juhendaja	Marika	Hunt	ja	Sirli	Uukivi	

•	 KANGAKUDUMINE	toimub	järjekorra	alusel

•	 LASTE	KÄSITÖÖRING		
neljapäeviti	16.30−17.30		
Juhendaja	Marika	Hunt

Uus	info	koolituste	kohta	saadaval	jooksvalt	külaseltsi	
veebilehel	www.eassalu-neitsi.ee	
ja	MTÜ	Nobedad	Näpud	veebilehel	
www.nobedad.weebly.com		

Lasterikaste perede piirkondlik koosviibimine
Pärnumaa Lasterikaste Perede Liit 
pakub ühistegevusi ja õlatunnet 
peredele, kus kasvamas 4 ja enam  
last. Liidu traditsioonideks läbi 22 
tegevusaasta on olnud emade- ja 
isadepäeva, vastlapäeva, lastekait-
sepäeva ja jõulude ühine tähistami-
ne, samuti suviste perepäevade ja 
laagrite korraldamine ning osalemi-

ne Eesti Lasterikaste Perede Liidu 
sündmustel. Maakondliku ühingu 
tegutsemise ajal oleme koostöös 
kohaliku omavalitsusega korralda-
nud lasterikaste perede koosolekuid 
piirkondades. Neile kohtumistele 
kutsume ja ootame ka peresid, kes 
ei kuulu Pärnumaa LPL-i liikmes-
konda. Kokkusaamiste peamisteks 

eesmärkideks on tutvustada liitu ja 
tutvuda kohalike elu-oluga. Samu-
ti süvendada koostööd kohalike 
omavalitsustega nii pere kui liidu 
tasandil.

Pärnumaa LPL-i juhatuse 
liikmed ja tegevjuht

Audru vAllA 
lAsterikkAid 

peresid 
(ema, isa ja lapsed) 

ootame laupäeval 
21. novembril kell 12.00 

Audru kultuurikeskusesse.

Ootame innukat osavõttu!

Tel 50 45 215,  51 45 215  

meTsa- ja põllumaad
OÜ esTesT pR ostab




