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Riigikogu valimised perioodil 2015
Sõltumatult elukohast saab eel-
hääletada maakonnakeskuses 
19.-22. veebruar asukohaga Pa-
piniidu 50, Pärnu (Mai Kesku-
ses asuv Ranna Raamatukogu).

Elukohajärgses jaoskonnas 
saab eelhääletada 23.-25. veeb-
ruar järgmistes Audru vallas 
asuvates valimisjaoskondades:
•	 Valimisjaoskond nr 1, Aud-

ru vallamaja, Pärna allee 7, 
Audru alevik

•	 Valimisjaoskond nr 2, Audru 
Kool, Lihula mnt 10, Audru 
alevik

•	 Valimisjaoskond nr 3, Jõõpre 
Rahvamaja, Jõõpre küla

•	 Valimisjaoskond nr 4, Lindi 
Lasteaed-Algkool, Lindi küla

•	 Valimisjaoskond nr 5, Aud-
ru Lasteaia Vikerkaare maja, 
Kahva tee 2, Papsaare küla

•	 Valimisjaoskond nr 6, Lavas-
saare Rahvamaja, Mehaanika 
6, Lavassaare alev.

Valimisjaoskonnas nr 1 saab 
perioodil 23.-25. veebruar hää-
letada ka väljaspool elukohta.

Kui valija ei viibi hääle-
tamise ajal elukohas näiteks 
terviseseisundi või mõne muu 
mõjuva põhjuse korral, siis on 
võimalik taotleda hääletamist 
asukohas (näiteks haiglas, hool-
dekodus, elukohas, mis ei ole 
tema rahvastikuregistri järgne 
elukoht). Selliselt on võimalik 
hääletada 23.-25. veebruarini. 
Valija asukohas hääletamist 
korraldab valimisjaoskond nr 
1. Hääletamise soovist tuleb 
eelnevalt kirjalikult teada anda 
lähimale jaoskonnakomisjonile 
või Audru Vallavalitsusele.

Valimispäeval, 01. märtsil, 
saab hääletada ainult oma elu-
kohajärgses valimisjaoskonnas. 
Terviseseisundi või mõne muu 
mõjuva põhjuse korral on või-
malik taotleda hääletamist ka 

kodus. Kodus hääletamise taot-
lus tuleb esitada lähimale jaos-
konnakomisjonile või Audru 
Vallavalitsusele kirjalikult või 
telefoni teel. Telefoni teel saab 
hääletamiskasti koju tellida 
ainult valimispäeval kella 9-st 
kuni kella 14-ni.

Sõltumata valija asukohast 
on elektrooniliselt võimalik 
hääletada alates 19. veebrua-
rist kell 9 kuni 25. veebruarini 
kell 18. Elektrooniliselt saab 
hääletada üksnes ID-kaardi või 
mobiili-ID ja Interneti ühendu-
sega arvuti olemasolul. E-häält 
on võimalik muuta, hääletades 
eelhääletamise ajal uuesti elekt-
rooniliselt või minnes eelhää-
letamise ajal valimisjaoskonda 
sedeliga hääletama.

Täpsem info Vabariigi Vali-
miskomisjoni leheküljelt http://
rk2015.vvk.ee/.

Sportlaste ja isetegevuslaste tänuõhtu
14. veebruaril ehk sõbrapäe-
val toimus Jõõpre Rahvamajas 
Audru valla sportlaste ja isete-
gevuslaste tänuõhtu.

Kutsutuid ja külalisi kogunes 
kokku terve saalitäis ja sellest 
johtuvalt oli õhkkond kahtle-
mata eriliselt kultuurilembene. 
Ka esinejad olid kõrgel tasemel: 
Pärnu Muusikakooli õpilased 
Marek Taltsi juhendamisel, 
perekond Kirsi, pasunakoor 
„Õnn Tuli Õuele“, Audru valla 
tantsukollektiivid, Jõõpre näi-
temänguseltskond ja tantsuan-

sambel „Onud“. Sportlaste read 
olid küll kavandatust veidi hõre-
damad, aga see oli ka mõistetav, 
sest mõned sportlased tegid sel 
ajal viimaseid ettevalmistu-
si järgmisel päeval toimunud 
Tartu suusamaratoni stardiks 
või osalesid muudel võistlustel. 
Kohalolijaid tervitas Audru val-
lavanem Siim Suursild.

Valla isetegevuskollektiivide 
ja ringide juhtidele anti üle tä-
nukirjad ja meened. 2014. aasta 
kultuurielu üllatajaks kuuluta-
ti Audru vallapäevade raames 

korraldatav vanasõidukite ja 
tehnika näitus (Helgi Roots, 
Sulev Kase, Ervin Hansalu, Ado 
Kirsi, Meelis Tiido, Rein Kruu-
salu). Aasta kultuurielu toetaja 
tiitli viis kaasa OÜ Serinius 
OÜ. Kuulutati välja Audru valla 
2014. aasta parimad sportlased.

Auhindu olid üle andmas 
meie valla ettevõtete juhid ja 
esindajad. Õhtut juhtisid Mari-
Liis Rehe ja Rivo Kajo. Tänuõh-
tut toetasid Audru Vallavalitsus 
ja Eesti Kultuurkapital. (KH)

Clayde Avamere ja 
Kristel Gustavson

Väikeste vallakodanike vastuvõtt
14. veebruaril toimus vallamaja 
saalis eelmise aasta septembri-, 
oktoobri-, novembri- ja det-
sembrikuul sündinud väikeste 
vallakodanike ja nende vanema-
te pidulik vastuvõtt. Pidupäeva-
lisi tervitasid vallavanem Siim 
Suursild, sotsiaalpedagoog Sirje 
Järvet ja sotsiaalnõunik Peep 
Tarre  Meeleolukate lauludega 
esinesid Audru kooli tütarlapsed 
õpetaja Tiia Tamme juhendami-
sel.

Vastuvõtule olid kutsutud: 
Katrin Kivisild ja Raigo Rand 
kaksikutest poegade  Robin´i 
ja Remo´ga. Külalisteks olid 
ka Katrini ja Raigo kaksikutest 
6-aastased tütred Kadri ja Keili.

Vastuvõule olid kutsutud Rii-
ne ja Avo Alas tütar Anete ǵa; 
Krista Tatra ja Reimo Paulberg 
tütar Grettel´iga; Eliis Eirand ja 
Silver Pärnpuu poeg Kevin´iga; 
Elerin Viet ja Esko Hunt poeg 
Kaspar`iga; Karin Vaabel 
ja Rauno Arnemann tütar 
Kristelle ǵa; Merdeka ja Arne 
Oad tütar Kirsika ǵa; Merilin 
Seppik ja Janar Viidas  tütar 
Greete-Liis´iga; Marit Mägi ja 
Raido Limberk tütar Mirtel´iga; 
Everi Verbitski ja Allar Uibopuu 
tütar Elise ǵa; Annika Villem 
ja Romek Popov tütar Lenna 
Melissa ǵa; Diana Huhhareva 
tütar Polina ǵa; Aileen Viilmaa 
ja Tõnis Põder poeg Robin´iga; 
Aphrodite-Aleksandra Algo 
ja Kutt Suviste poeg Clyde-
Patric´uga; Annika Haavisto 
Visnapuu ja Vallo Visnapuu 
tütar Emmá ga; Ethel ja Ibrahim 
Aude tütar Sahar Marie ǵa; Si-
rely Kuusk ja Veljar Jurkatam 
tütar Kendrá ga; Helena Antsov 

ja Marko Laanepõld tütar Elsa 
Maria ǵa; Kadri ja Allar Vaet 
poeg Karl Albert´iga; Triina 
ja Meelis Mäe poeg Eemeli ǵa; 
Jaana ja Erko Mölder poeg 
Rommi ǵa; Kätlin Pärnaste ja 
Roland Laprik tütar Loretta ǵa 
ning Egle Varma ja Kaido Lo-

rents tütar Eliise ǵa.
Vallavapiga hõbelusika, sün-

nitoetuse esimese osa ning lilled 
andsid lastevanematele üle Siim 
Suursild ja Audru Kultuurikes-
kuse administraator Mari-Liis 
Rehe. (KH)

Raido Rand ja Katrin Kivisild poegade Robin´i ja Remo´ga 
ning tütarde Kadri ja Keiliga

Audru valla kalmistutel 
uus kasutamise eeskiri

Siiani on Audru, Jõõpre ja Urus-
te kalmistute kasutamise korda 
reguleerinud tavad ja traditsioo-
nid, kuid 01. jaanuaril 2012 keh-
tima hakanud kalmistuseadus 
kehtestab surnute matmise või 
tuhastamise kohustuse ja nõu-
ded ning reguleerib kalmistute 
rajamist, haldamist ja kasuta-
mist Eesti Vabariigis. Eelnevast 
tulenevalt uuendas vallavoliko-
gu ka Audru valla kalmistute 
heakorra eeskirja. See annab 
inimestele dokumendi, kust 
on hea vaadata, mis on lubatud 
ja mis mitte.

Kasutuslepingud hauaplatside 
hooldamiseks
Uue kalmistute kasutamise 
eeskirja kohaselt tuleb haua-
platside hooldajatel sõlmida 
vallavalitsusega hauaplatside 
tähtajatud kasutamise lepin-
gud. Hetkel kasutuses olevate 
platside edasiseks kasutuseks 
on kolme aasta jooksul vajalik 
sõlmida leping Audru Valla-
valitsusega. See, kui kunagi on 
sinna maetud kellegi omaksed, 
ei anna automaatset õigust platsi 
edasi kasutada. See võimalus 

tuleb nüüd korrektselt vormista-
da nagu eeskiri ette näeb. Juhul, 
kui seda lepingut 3 aasta jook-
sul ei sõlmita, kaob kasutusõi-
gus matmispaigale aastast 2022. 

Lepinguta matta ei saa
Inimestega, kes ühel või teisel 
põhjusel pole sõlminud haua-
platsi kasutuslepingut, ei juhtu 
esialgu midagi. Juhtuma võib 
hakata siis, kui lepinguta plat-
sil tahetakse korraldada matust. 
Matust saab korraldada ainult 
kasutaja, kellega on sõlmitud 
leping. Hauaplatsi eraldami-
seks esitab isik vallavalitsuse-
le kirjaliku avalduse, milles on 
ära märgitud esitaja isiku- ja 
kontaktandmed ja lisatud arst-
lik surmatõend. Kõigi seniste 
hauaplatsi kasutajatega, kes 
esitavad taotluse, sõlmitakse 
kasutuslepingud pärast kõigi 
faktide tõesuse kontrollimist, 
kuid mitte hiljem, kui ühe 
aasta jooksul pärast taotluse 
esitamist. Lepingu sõlmimine 
on hästi lihtne. Vastava taotluse 
saab tuua vallavalitsusse sekre-
täri kätte või esitada digitaal-
selt allkirjastatuna aadressile 

info@audru.ee ning avaldu-
se leiab veebiaadressil http://
www.audru.ee/blanketid, kuid 
seda on võimalik ka kohapeal 
täita. Kalmistuvaht registreerib 
matmise ning kannab info kal-
misturegistrisse. Seetõttu peab 
matmiskoht olema kindlasti tä-
histatud hauatähisega, millele 
on ilmastikukindlalt kirjutatud 
lahkunu sünni- ja surmadaatu-
mid ning ees- ja perekonnanimi 
(seda juhul, kui puudub hauaki-
vi või plaat).

Hooldamata hauaplatsid
Kui lepinguta hauaplats on 
hooldamata, peab vald kui 
kalmistu valdaja juhtima kor-
ratusele tähelepanu ja nii võib 
valdaja hauakohast ilma jääda. 
Hauaplatsist ilmajätmine kaas-
neb ainult ühel juhul, ehk siis, 
kui hauaplats on pikemat aega 
hooldamata. Avaldusi hauaplat-
side kasutamiseks on võimalik 
esitada alates 1. märtsist. Lisa-
infot eeskirja kohta leiab Audru 
valla veebiküljelt http://www.
audru.ee/eeskirjad-korrad-
maarused. (KH)

Judoklubi KEMPO

Audru valla parimad sportlased aastal 2014:
Nominendid:
Karmen Mets, Kristel Peet, Carl Tõnismann, Rasmus 
Leinasaar, Liisbet Puust, Kahro Koit Koitla, Audru võrk-
pallimeeskond, Audru võrkpallinaiskond
parim neiu – Kristel Gustavson (sõudmine)
parim noormees – Clyde Avamere (Tai poks)
parim naine – Lisette Liivrand (kergejõustik)
parim mees –Eerik Kaljaspoolik (kergejõustik)
parim veteransportlane – Jaan Moorits (tennis)
parim võistkond – Judoklubi Kempo C-klass
parim treener – Kristjan Hendrikson (Judo)
aasta üllataja– Karmen Mets (juhtrajamudelite sõit)
aasta spordielu toetaja –Eesti Kalapüügiühistu EstoFish
aasta kultuuri ja spordi austaja – Veljo Saar, Sirje Suure-
välja, Jekaterina Kuru, perekond Rehe, Kaiu Kustasson

Sirje Suurevälja

KAUNIST SAABUVAT VABARIIGI AASTAPÄEVA! 
Audru Vallavalitsus, Audru vallavolikogu

KAUNIST SAABUVAT VABARIIGI AASTAPÄEVA! KAUNIST SAABUVAT VABARIIGI AASTAPÄEVA! 
Audru Vallavalitsus, Audru vallavolikoguAudru Vallavalitsus, Audru vallavolikogu
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Koerad registrisse!
Kuigi aasta 2015 on Hiina horoskoobi järgi kitse (lamba) aasta, on 
Audru vallas aasta algus meenutanud rohkem koera aastat. Aasta 
esimene poolteist kuud on toonud vallamajja mitmeid teateid hulku-
vatest, naabreid ja vallaelanikke häirivatest koertest. Koertest, kes 
on lambatallesid murdnud, koertest, kes käivad lasteaedade territoo-
riumil lapsi hirmutamas, tiibeti mastiffist, kes hulkus Ridalepa külas 
ja sattus sealt Pärnu loomade varjupaika ning seal kahjuks ka oma 
kurva lõpu leidis. Igal koeral on kindlasti kuskil omanik, kuid kõigil 
eelkirjeldatud juhtudel on olnud üheks peamiseks probleemiks just 
koerte omanike tuvastamine. Nii on kahjukannatajatel keerukas oma 
kahjusid looma peremeestelt kätte saada ning vallal kulutused, mis on 
tehtud lemmikloomade varjupaika toimetamisel ning nende sealsele 
ülalpidamisele. Siinkohal on paslik mainida, et igal aastal satub valla 
territooriumilt loomade varjupaika keskeltläbi 22 koera ja 30 kassi. 
Lisaks hulkuvatele koduloomadele on vallaelanikud uurinud ka oma 
õiguste kohta kortermajas lemmikloomi pidada.

Kõik eelloetletu on olnud üheks põhjuseks, miks vallavalitsus ja 
volikogu on asunud korrastama ja uuendama 12 aastat vana ja tänases 
päevas puudulikku Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskirja. 
Uus kehtestatud eeskiri toob koerteomanikele kaasa kohustuse kanda 
oma neljajalgne sõber valla lemmiloomaregistrisse. Kuna lemmik-
loomadel ei ole ID-kaarti, passi ja passipilti nagu inimestel, tuleb nad 
tuvastamise võimaluse loomiseks märgistada nahaaluse mikrokiibiga. 
Alates 1. jaanuarist 2016 peab iga Audru valla haldusterritooriumil 
peetav koer kandma märgistusena tegevusluba omava veteri-
naararsti paigaldatud mikrokiipi ning olema registreeritud Audru 
valla lemmikloomaregistris. Kasside märgistamine ja registreerimine 
lemmikloomaregistris on soovituslik. Looma märgistamisega seotud 
kulud peab alates sellest tähtajast tasuma loomapidaja.

Loomade märgistamine või kiibistamine ei ole iseenesest midagi 
uut. Need, kes peavad oma majapidamises kariloomi, teavad ammu, 
et nii lehmad, lambad, sead kui ka hobused tuleb märgistada. Seega 
peaks ka iga tulevane koeraomanik juba endale koera soetades lisaks 
kõigile muudele koerapidamisega kaasnevatele kuludele mõtlema ka 
tulevasele looma märgistamise kulule. Vallavalitsuse andmetel maksab 
koera registrisse kandmine, kiip ja kiibi paigaldamine orienteeruvalt 
30-35 eurot. Aga kuna meie kõigi huvides on, et võimalikult paljud 
valla territooriumil elavad koerad jõuaksid võimalikult kiiresti valla 
lemmikloomaregistrisse, otsustas vallavolikogu eraldada 2015. aasta 
eelarves rahalised vahendid koerte kiibistamise läbiviimiseks. Seega, 
koeraomanikud – 2015. aasta jooksul saate oma neljajalgsed sõbrad 
kiibistada ja lemmikloomaregistrisse kanda tasuta.

Kuidas hakkab täpselt välja nägema valla poolt organiseeritud koerte 
kiibistamine, sellest anname teada edaspidi valla infokanalite ja valla 
ajalehe kaudu. Seniks aga saavad koeraomanikud, kelle koerale on juba 
kiip paigaldatud, Internetis ID-kaardiga iseseisvalt kanda oma koera 
registrisse aadressil www.eesti.ee/teenused/kodanik/perekond_1/
lemmikloomaregister_llr.

Siim Suursild
Vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

05. veebruar
Kuulati piirkonnapolit-

seinik vanemkomissar Harli 
Hansen’i poolt antud ülevaa-
det politsei tegevusest Audru 
vallas 2014. aastal.

Võeti vastu „Audru valla 
koerte ja kasside pidamise ees-
kiri“.

Viidi läbi esimene luge-
mine eeskirjal „Kodutee-

nuste osutamise tingimused 
ja kord“ ning suunati teisele 
lugemisele.

Kinnitati toetuse suurus 
lapsevanemale lapsehoiutee-
nuse omaosaluse maksmisel.

Kehtestati alates 01.01.2015 
maamaksumäär 2,0 % maa 
maksustamishinnast aastas.

Otsustati Lihula mnt 14 
asuva korteri müük otsustus-

korras hinnaga 2770 eurot.
Võeti vastu otsus avaliku 

kirjaliku enampakkumise kor-
raldamise kohta kahe 1-toali-
se korteri müügiks aadressil 
Audru alevik Lihula mnt 14 
alghinnaga 10 000 eurot.

Tunnistati osaliselt keh-
tetuks Tõnise II ja Siimu II 
kinnistu detailplaneering.

Tunnistati kehtetuks Ral-

lipõllu kinnistu detailplanee-
ring.

Moodustati jaoskonnako-
misjonid 2015. aasta Riigiko-
gu valimisteks.

Otsustati Audru valla vapi-
märgi andmine Audru Valla-
valitsuse koduhooldustöötaja 
Evi Rubin’ile ja sotsiaalnõunik 
Peep Tarre’le.

16. jaanuar
Anti Kaitseliidu Pärnumaa 

malevale nõusolek laskepaiga 
rajamiseks.

Kinnitati projektitoetuste 
komisjoni koosseis.

Kinnitati projekteerimis-
tingimused Soomra külas 
Tabu ühistu 26 kinnistul asuva 
aiamaja ümberehitamiseks ela-
muks ja Valgeranna külas Val-
geranna puhkekodu kinnistul 
kämpingmajade ehitamiseks.

Anti kirjaliku nõusolek 
Saari külas Jermani kinnistule 
puurkaevu rajamiseks.

Kinnitati koolieelsete laste-
asutuste ja munitsipaalkoolide 
tegevuskulu arvestuslik mak-
sumus 2015. aastaks.

Kehtestati lasteaia õpetaja-
te palga alammäär.

22. jaanuar
Otsustati korraldada ava-

lik kirjalik enampakkumine 
Lavassaare alevis asuvate 
korteriomandite aadressiga 
Karja tn 4-9 ja Karja tn 4-15 
võõrandamiseks.

Pikendati eluruumi üüri-
lepingut.

Kinnitati projekteerimis-
tingimused Audru alevikus 
Pihlaka tn 31 asuva elamu püs-
titamiseks ja Audru alevikus 
Õuna tn 7 asuva kõrvalhoone 
ümberehitamiseks elamuks.

Anti kirjalik nõusolek La-
vassaare alevis aadressil Karja 
tn 4 korterite nr 1 ja nr 4 tehno-

süsteemide muutmiseks.
Otsustati jätta algatamata 

keskkonnamõju strateegiline 
hindamine Papsaare külas Jõe 
kinnistul.

29. jaanuar
Väljastati kasutusload Pap-

saare külas Meremetsa spor-
diväljaku kinnistule rajatud 
Meremetsa FOC ja uue võr-
gusõlme, Liiva külas Nõmme 
kinnistule rajatud puurkaevu 
ja Kabriste külas Audruranna 
aiandi kinnistul asuva rekonst-
rueeritud kasvuhoone kasutu-
sele võtmiseks.

Võõrandati Audru Vallava-
litsuse omandis oleva sõidu-
auto Mazda 6 Hotsnow OÜ´le 
hinnaga 1500 eurot.

Kinnitati Audru valla kal-
mistutel asuvate hauaplatside 
kasutamise lepingu tingimu-
sed ja vorm.

Kinnitati projekteerimis-
tingimused Lemmetsa külas 
Lasertooli kinnistul asuva 
tööstushoone liitumise 10kV 
ehitamiseks ja Valgeranna 
külas Valgeranna puhkeko-
du kinnistul asuvate puhke-
majade ja saun-puhkemaja 
rekonstrueerimiseks ja juur-
deehituseks.

Anti nõusolek OÜ´le La-
vassaare Kommunaal valla 
korteritele kogunenud remon-
difondi raha summas 4660 eu-
rot kasutamiseks veetöötlus-
jaama renoveerimistöödeks.

Algatati Audru vallas asu-
vate ehitiste osas hoonestus-
õiguse seadmise menetluse 
eeltoimingud, mille käigus 
selgitatakse välja omanikud, 
ehitise vastavus maareformi 
seaduses sätestatud nõuetele 
ning määratakse ehitise tee-
nindamiseks vajalik maa suu-
rus ja piirid.

Anti Kaitseliidu Pärnumaa 
malevale nõusolek laskepaiga 
rajamiseks.

Otsustati riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse rahaliste va-
hendite ülejäägi kasutamine.

Volitati Audru Vallavalit-
suse sotsiaalpedagoogi eest-
kostetava nimel toimingute 
tegemiseks.

Anti kirjalik nõusolek Lii-
va külas Pillmanni kinnistule 
imbväljaku ja kanalisatsioo-
nitorustiku rajamiseks ning 
Papsaare külas Haapsalu mnt 
94 kasvuhoone püstitamiseks.

Väljastati ehitusluba Jõõpre 
külas Aisa ja Looga teel täna-
vavalgustuse rajamiseks.

Määrati puudega lapse 
hooldajatoetus, vajaduspõhine 
peretoetus, toimetulekutoetus 
ja muud erinevad sotsiaaltoe-
tused.

Otsustati vallavolikogule 
eelnõude esitamine.

05. veebruar
Algatati avatud hanke-

menetlusega lihthange „La-
vassaare Lasteaed-Algkooli 

fassaadide ja katuse rekonst-
rueerimine“.

Otsustati sünnitoetuste 
maksmine.

Otsustati eestkostetava 
vara kasutamine.

Kinnitati projekteerimis-
tingimused Audru alevikus 
asuva Sireli tn 49 elamu laien-
damiseks.

Väljastati kasutusload 
Malda külas Sireli tn 6 raja-
tud puurkaevu ja püstitatud 
majandushoone kasutusele 
võtmiseks.

Anti ehitusload Lindi külas 
Urmase kinnistu ja Papsaare 
külas Lossi kinnistu elektri-
varustuse ehitamiseks ning 
Lindi külas Jäägri kinnistul 
nahastusmaja püstitamiseks.

Algatati detailplaneering 
Lemmetsa külas Mere kin-
nistul.

Otsustati Kasteheina teele 
isikliku kasutusõiguse sead-
mine AS Eesti Telekom ka-
suks.

Võeti vastu otsus Lavassaa-
re alevis asuvate maatükkide 
riigi omandisse jätmise ning 
lähiaadresside ja sihtotstarbe 
määramise kohta.

Kinnitati 2014. aasta pari-
mad spordivaldkonnas.

Otsustati mittetulundusli-
kuks tegevuseks projektitoe-
tuse eraldamise ja eraldamata 
jätmine.

Planeeringualane teade
- Audru Vallavalitsuse 05.02.2015 
korraldusega nr 47 algatati Lem-
metsa külas Mere kinnistu detail-
planeering (katastriüksuse tunnus 
15904:001:0419). Detailplaneeringu 
eesmärk on 0,9 ha suurusele maa-
alale määrata ehitusõigus ühe ühe-
pereelamu ehitamiseks. Planeeritav 
ala asub Nurme tee lähedal, külgne-
des lõunakaares Palmimetsa teega. 
Planeeringu eesmärk on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringuga – 
maa-ala juhtotstarve on reservee-
ritud elamumaaks.

-  Aud r u  Va l lavol i kog u 
05.02.2015 otsusega nr 8 tunnis-
tati kehtetuks Audru Vallavoliko-
gu 06. juuli 2006 otsusega nr 123 
kehtestatud Tõnise II ja Siimu II 

kinnistu detailplaneering Siimu II 
kinnistu osas (katastriüksuse tun-
nus 15904:003:0081), kuna kinnistu 
omanik ei soovi planeeritud golfiala 
laiendust realiseerida.

-  Aud r u  Va l lavol i kog u 
05.02.2015 otsusega nr 9 tunnista-
ti kehtetuks Audru Vallavolikogu 
07. oktoobri 2004 otsusega nr 217 
kehtestatud Rallipõllu kinnistu 
detailplaneering, kuna kinnistute 
omanik ei soovi planeeritud ärimaa 
tegevust realiseerida.

Otsuste ja korraldusega on või-
malik tutvuda Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel ja Audru valla 
dokumendiregistris www.audru.ee, 
info info@audru.ee.

Piirkonnapolitseiniku teated
Aasta liikluses on alanud 
traagiliselt. Paljude liiklus-
õnnetuste põhjuste ühiseks 
nimetajaks on halvad teeolud 
ja sõiduoskuste ülehindamine. 
Veebruari keskpaiga seisuga 
on liikluses hukkunud kaheksa 
inimest ja neist pooled Pärnu-
maal.

Selleks, et kõik pereliikmed 
tervena hommikul tööle ja õh-
tul koju jõuaksid, saame me 

ise väga palju ära teha. See, 
kuidas me tänavatel ja teedel 
käitume, saab alguse meie 
hoiakutest. Endast ja teistest 
lugupidav liikleja teab, et:
•	 liigeldes tuleb järgida liik-

lusreegleid ja liigelda tee-
oludele vastavalt;

•	 ei tohi halbade teeolude tõt-
tu loota oma sõiduki elekt-
roonilistele abivahenditele 
ja uhiuutele naastrehvidele;

•	 kui tunned, et teeolud on 
väga halvad ja ei ole oskus-
tes kindel, jäta võimalusel 
oma sõit tegemata;

•	 kergliiklejana ole alati näh-
tav (helkur, valgusallikas, 
helkurvest), kasuta võima-
lusel kergliiklusteed;

•	 kaasliiklejatesse tuleb 
suhtuda lugupidavalt, ise-
gi nende eksimuste korral;

•	 oma viisaka käitumisega 

ole eeskujuks kaasliikle-
jatele;

•	 aeglaselt sõuad, kaugele 
jõuad ehk piirkiirus on 
kasutamiseks ideaalsetes 
tee- ja ilmastikuoludes, 
mida Eestis leiab harva.
Head ja turvalist liiklemist!

Harli Hansen
piirkonnapolitseinik

Audru valla lambakasvatajate seltsi palve
Austatud Audru valla ela-
nikud!

Meie vallas on veel ini-
mesi, kes lambaid peavad. 
Lambad on toredad loomad, 
kes pakuvad inimesele rõõmu 
mitmel moel. Vahel teevad 
nad ka pahandust, süües ära 
näiteks naabri lilled või põõ-
sad. Seetõttu peab lambakas-
vataja loomi karjatama ning 
aiaga piirama.

Kindlasti olete kuulnud, et 
siin-seal Eestimaal on lambaid 

murtud. Tavaliselt aetakse see 
süü huntide kaela. Harva kuu-
lete, et süüdi olid koerad.

Kahjuks on nii, et pealtnä-
ha päris süütu kutsu suudab 
lambakarjas tihti koos paa-
rilisega korraliku tapatalgu 
korraldada. Ei pea olema suur 
koer, et lambaid murda. Need 
pahateod ei juhtu ainult mujal. 
Neid juhtub ka Audru vallas:

2014. aastal murdsid koe-
rad Ridalepa külas Tiit Leppi-
ku noorkarja (kokku 14 talle) 

ja vigastasid hulka uttesid. 29. 
jaanuaril 2015 murdsid kaks 
koera Papsaare külas, Ringra-
jal Andres Halli karjast kaht 
tiinet utte ja vigastasid teisi. 
Need on juhtumid, mis meie 
seltsile teada.

Selline verepulm toob 
endaga kaasa peale rahalise 
kahju ka moraalse kahju. Are-
tuskarjast ostetud utt maksab 
ca 150 eurot, aga veel hullem 
on näha oma tapetud ja san-
distatud karja.

Meie selts hoiab nüüdsest 
silma peal vabalt hulkuvatel 
koertel. Loodame, et seda 
teevad ka valla jahimehed. 
Kuna senised pahategijad ei 
ole meile teada, kahtlustame 
me kõiki hulkuvaid koeri.

Palun, hoidke oma koerad 
kinni!

Mart Alliku
56487237

Audru valla lamba- 
kasvatajate selts MTÜ

Kommentaariks Audru valla lambakasvatajate seltsi palvele
Audru valla lambakasvata-
jate seltsi palves kirjeldatud 
juhtumid on tõsised ja kahet-
susväärsed. Arusaadavalt on 
loomade kaotus lambakasva-
tajatele nii varaliselt kui ka 
moraalselt raske. Tähelepanu 
pööramine koerte hulkumi-
sele kodukandis on oluline 
ja vajalik, kuid on oluline, 
et informatsioon hulkuvatest 
koertest jõuaks kindlasti ka 
kohaliku omavalitsuseni. 
Seejärel saavad politsei ja ko-

haliku omavalitsuse esindajad 
teha koostööd, et leida hulkuva 
koera omanik. Kui omanikku 
tuvastada ei suudeta, viiakse 
koer varjupaika. See on selle 
probleemi legaalne ja enamasti 
ka toimiv lahendus.

Tuletan seltsi poolt avalda-
tud emotsionaalse avalduse 
valguses meelde, et hulkuvat 
koera ei tohi keegi ise põh-
juseta hukata. See kehtib ka 
jahimeestele. Hukkamine on 
õigustatud vaid siis, kui hul-

kuv koer ründab inimest või 
tema vara. See peab olema 
faktiliselt kinnitatav. Seega 
pelk aimdus, et üksinda lii-
kuv koer võib olla ohtlik, ei 
saa olla aluseks hukkamisele. 
Tuletan meelde, et kellegi teise 
lemmiklooma põhjendamatu 
tapmine võib kaasa tuua väär-
teo- või kriminaalmenetluse.

Seega soovitame säilitada 
ennekõike kainet mõistust ja 
katsuda selgitada välja prob-
leemsed koeraomanikud, su-

helda nendega ning kaasata 
probleemi lahendamisse ka 
kohalik omavalitsus. Selge 
on ka see, et koeraomanikud 
peavad tegema kõik, hoidmaks 
oma lemmikuid neile mõel-
dud territooriumil, kus nad ei 
ohusta kogukonna liikmeid või 
nende vara.

Harli Hansen
piirkonnapolitseinik
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Audru vald korraldab järjekorras  
III hariduskonverentsi

Esimene Audru valla haridus-
konverents toimus Lindi Las-
teaed-algkoolis 2011. a. teemal 
„Eriline laps kodus, koolis, las-
teaias“. 2013. a Audru Koolis 
toimunud II konverentsi teemad 
keskendusid digiajastu väljakut-
setele. Seekordne konverents 
toimub Jõõpre Kooli eestve-
damisel 20. märtsil 2015 Jõõp-
re rahvamajas ning keskendub 
emakeele kasutusele ja ka oluli-
se teemana koolivõrgu reformi-
misele. Kooli- ja keeleelu mõju-

tavatest teemadest räägitaksegi 
Audru valla III hariduskonve-
rentsil. Ümberkorraldustest val-
la hariduselus räägib vallava-
nem Siim Suursild, maakonna 
koolivõrgu suundumustest Hede 
Martšenkov ning Eesti kooli-
võrgu ümberkorraldustest Ha-
ridus- ja Teadusministeeriumi 
nõunik Piret Sapp. Eesti keele 
teemadel tulevad kõnelema 
Pärnu Postimehe keeletoime-
taja Veste Roosaar, Eesti keele 
Instituudist Tiina Leemets ning 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 
eesti keele ja kirjanduse õpetaja 
Ly Kuningas. Väljaspool Eestit 
keelt toetavate organisatsioo-
nidena tulevad kõnelema kee-
leosakonna peaekspert Andero 
Adamson Haridus- ja Teadus-
ministeeriumist ning Riia Eesti 
Kooli direktor Urve Aivare. Lü-
hietendusega esineb Jõõpre koo-
li 6.-7. klassi näitering õpetaja 
Helle Kirsi juhendamisel. (KH)

Kultuursed ja sõbralikud  
eestlased, Lindikad

Veebruar on Eesti Vabariigi 
sünnipäevakuu, sõbrakuu ja 
vastlapäevgi on sellel aastal 
veebruaris. Kõiki neid kokku 
viies saan veebruari iseloomus-
tava pealkirja „Kultuursed ja 
sõbralikud eestlased“.

Sõbralikest eestlastest rääki-
des pean mainima, et meie ma-
jas on kolmel korral Eesti Va-
bariigi aastapäeval välja antud 
Lindi Kooli Sõbra tiitel. 2012. 
aastal valiti Lindi Kooli Sõbraks 
Lindi küla hing Jüri Kivirand ja 
2013.	aastal	staažikas	pedagoog	
Anne Orav ning 2015. aastal et-
tevõtja Ivo Tart. Nemad on meil 
alati olemas oma elutarkuse ja 
abikäega. Nende abi ja vabataht-
lik panus meie kogukonna, las-
teaia ja kooli arengusse ja laste 
õpikeskkonna parendamiseks 
on hindamatu ja väärt rohkem 

kui mistahes suur summa raha.
Kuid kahjuks siiski pä-

ris ilma rahata me areneda ei 
saa. Meil on ilus maja ja suur 
võimla, mis on ühtlasi ka Lindi 
piirkonna kultuurihooneks. Sel-
leks, et maja kasutamisaktiiv-
sus ja kvaliteet tõuseks, on vaja 
täiendada veelgi lavatehnikat 
ja valgustust. Eelmisel aastal 
koguti heategevuskontserdi ja 
annetustega kokku 960 eurot. 
Selle eest ja projektist saadud 
toetusega on nüüd majas olemas 
10	prožektorit	koos	lisadega.	
Vaja on uuendada helitehnikat 
ja täiendada valgusparki.

Kuna saal on ideaalne spor-
timiseks, on kindel soov tule-
vikus rajada majja grossingu 
trenažöör	–	süsteem,	mis	on	
atraktiivne treeningvahend nii-
öelda „sünnist surmani”.

Kas teadsite, et Eestis on tea-
daolevalt üks rahva annetustest 
valminud suur ehitis? See on üle 
100 aasta tagasi valminud Rah-
vusooper Estonia. Kuulsaim Es-
tonia ehitusega seotud legend 
pajatab, kuidas poeet Juhan Liiv 
tahtis kogu hingest maja valmi-
misele kaasa aidata ja andis ära 
oma ainsa pintsaku, sest raha 
tal anda polnud. Meil ei ole 
vaja, et inimesed nii drastilisi 
vahendeid kasutades oma abi 
annavad. Pigem tulge ja nautige 
7. märtsil heategevuskontserti 
„Südamest Sinule”. Peaesineja 
Lea Dali Lioni kõrval astuvad 
üles nii väikesed kui ka suured 
Lindi piirkonnaga seotud ini-
mesed ja külalised.

Ulla Orgusaar
Lindi LAAK direktriss 

Kooki moosiga ja mitte ainult
16.-17.01 toimus Lindi Algkool-
Lasteaia ruumes Pärnumaa 4H 
noorte ja nende juhendajate 
laager, mida korraldas Audru 
klubi. Laagripäevade motoks 
oli „Keep calm and have fun!“, 
mis maakeeli siis ligikaudselt 
tähendaks üleskutset mõnus ja 
rahulik olla ning lõbutseda.

4H on rahvusvaheline noor-
teorganisatsioon, mille motoks 
on „Õpime tegutsedes“ ning 
mille idee seisneb selles, et 
lapsed ei istuks vabal ajal käed 
rüpes või pelgalt arvuti taga. 
Audru 4H klubi töötab üle aasta 
ja kannab noorte poolt valitud 
kõlavat nime A-rühm.

Ühislauluga sissejuhatatud 
põnevaid laagripäevi aitasid si-
sustada Audru valla aktiivsed 
inimesed, kes noori sütitada 
oskavad ja ise sellest ka rõõmu 
tunnevad. Meelepärast tegevust 
pakkusid judoklubi Kempo 
juhendaja Kristjan Hendrik-
son koos oma kasvandikega, 
aeroobikatreener Mari-Liis 
Rehe, fotograafiahuviline Rein 
Holtsmann, line-tantsu õpetaja 
Kaie Seger, diskor Gert Laaso, 
ansambel POSÕ ja külaline 

Tartust – lauamänguspetsialist 
Marika Novoseltsev. Koos teh-
ti sporti, peeti fotojahti, lauldi, 
tantsiti, omandati uusi teadmisi 
ja oskusi, võisteldi ja mängiti 
lauamänge ning muidugi suhel-
di ja loodi uusi sõprussidemeid. 
Isegi magamiseks leiti mahti.

Tõeliselt aktiivne puhkus 
täis liikumist ja sagimist teki-
tas noortes ka hea isu ning lau-
päevahommikused pannkoogid 
juhendajate valmistatud moosi-
ga tahtsid keele alla viia. Aitäh 

Nele Saks ja Marek Sild, kes te 
kahe laagripäeva jooksul noorte 
kõhutäite eest hoolt kandsite! 
Suur tänu ka Audru vallavalit-
susele toetuse ja abi eest ning 
külalislahkele maja perenaisele 
Ulla Orgusaarele!

Ühtekokku oli laagris ligi 90 
noort ning nende juhendajat üle 
terve Pärnumaa.

Tarmo Tõnismann
A-rühma juht, laagri 

korraldaja

Teistmoodi tantsud
Audru Kultuurikeskuses on 
võimalik iiri tantsu õppida, 
juhendajaks õp. Maria Krinal.

Iiri tants seostub meile 
ikka Riverdance’ga, mis sai 
kuulsaks 1994. aastal Dubli-
nis Eurovisiooni lauluvõist-
lusel. Aga iiri tants üldiselt 
kätkeb endas ilmselt midagi 
veelgi mitmekesisemat?

Maria Krinal: Iiri tants 
on jah midagi rohkemat kui 
vaid Riverdance, ehkki eri-
nevaid iiri tantsu show’sid on 
hea näitena tuua (Riverdance’i 
kõrval ka Lord of the Dance), 
sest tavaliselt eestlastel esime-
se hooga ettekujutust ei teki, 
mislaadi see iiri tants siis te-
gelikult on.

Me ütleme ikka, et tahaks 
rõõmust lakke hüpata või vi-
hast jalgu trampida. Seda 
kõike vist iiri tants ka või-
maldab? Et saab emotsioone 
välja elada?

MK: See võtab tõesti iiri 
tantsu olemuse lühidalt ja liht-
salt kokku. Iiri tants jaguneb 
kaheks: pehmekingatants ja 
kõvakingatants. Pehmekin-
gatantsus kasutatakse nahast 
paeltega susse ning tantsud on 
laenanud palju elemente balle-
tist, ehkki pehmekingatantsu 
ja balleti vahele päris võrdus-
märki panna ei saa. Pehmekin-
gatantsu tantsivad enamasti 
naised ning see on tavaliselt 
õrn, graatsiline ning kätkeb 
endas palju hüppeid. Profes-
sionaalseid tantsijaid vaadates 
jääb mulje, et nad hõljuvadki 
maapinna kohal. Kõvakinga-
tants on aga teistlaadi ja toetub 
pigem rütmile kui meloodiale. 
Selleks kasutatakse spetsiaal-
seid kingi, millel on päka all 
fiiberklaasist klots, mis ise-
loomulikku klõbinat tekitab. 
Iiri tantsu ilmselt teataksegi 
rohkem kõvakingatantsu ehk 
iiri stepi järgi. Kingade järgi 
iiri tantsu jagamine on selline 
klassikaline jaotus. Eristada 
saab ka uuemaid ja vanemaid 
stiile, nt sean-nós (soolo-

tantsu vanem stiil). Samuti 
on rahvalikumad tantsud, nt 
set-dancing, mis põhinevad 
prantsuse kadrillidel ning on 
kohandatud iiri muusika järgi 
ja mida saab tantsida neli paari 
ruudukujulises joonises. Teine 
näide rahvalikumast stiilist on 
ceili-tantsud, mille ülesehitus 
pole nii range ja mida saab 
tantsida 2-16 inimest.

Eestlastele ei ole eriti 
omane kätega žestikulee-
rimine. Ka iiri tantsus on 
minu teada käed külgede 
peal ja selg hästi sirge, mis 
peaks ju rühti parandama. 
Ja kiire on see tants ka. 
Seega on tegemist vist väga 
sportliku ja tervisliku liiku-
misviisiga?

MK: Eesti rahvatants kasu-
tab käsi ilmselt isegi rohkem 
kui iiri tants. Iiri tantsu üks 
eripära on tõesti see, et üla-
keha praktiliselt ei liigu ning 
jalad teevad kogu töö ära. 
Algajad arvavad tihtipeale, 
et ongi lihtsam, kui käsi ei 
kasuta, sest siis saab jalgade 
peale mõelda. Tegelikult on 
käte paigalhoidmine kohati 
isegi raskem, sest inimese loo-
mulikus liikumises liiguvad 
käed alati kaasa. Iiri tantsus 
peavad käed olema külgedel 
fikseeritult, aga mitte kram-
bis. Teine iiri tantsu eripära 
on kiirus, mille saavutamine 
vajab tööd. Sellega on isegi 
nii, et mingil hetkel kiputakse 
muusikat ära unustama ja lii-
ga kiiresti tantsima, enne kui 
leitakse kuldne kesktee. Tants 
vajab kahtlemata võhma ja ka 
palju mõttetööd, et kontrollida 
kogu oma keha, kuid see on 
väga tõhus nii jala-, kõhu- kui 
ka alaseljalihastele.

Aga räägime nüüd nen-
dest fiiberklaasiga iiri tant-
su kingadest. Kust te neid 
saate ja mis need maksavad?

MK: Kingad on käsitsi 
tehtud ning tellime neid otse 
Iirimaalt. Pehmed kingad (ingl 
k soft shoes, ghillies, pumps, 

meestel reel shoes) maksavad 
u 35 eurot, kõvakingade (ingl 
k hard shoes, jig shoes) hinnad 
jäävad 90-100 euro vahele. 
Kahtlemata on nad oma hinda 
väärt, sest on kvaliteetsed ja 
kestavad kaua. Mina tantsin 
siiamaale oma esimese paari 
kõvakingadega, mille ostsin 
2009. aasta sügisel. Pehmeid 
kingi läheb teine paar.

Arvatakse, et iiri tant-
sule panid aluse druiidid, 
kes tantsisid religioossete 
rituaalide käigus austa-
maks tammepuud ja päi-
kest. Millest lähtute teie, kui 
seda tantsustiili inimestele 
tutvustate?

MK: Eks Internetist uuri-
des võib iiri tantsu tekke kohta 
igasuguseid legende leida. Iiri 
tantsu tutvustamise puhul läh-
tun ma alati pigem selle tantsu 
olemusest, kuidas see jaguneb, 
milliste kingadega tantsitakse 
jne. Tantsu tekke kohta räägin 
tavaliselt paar meeltlahuta-
vat lugu. Näiteks, et inglaste 
ülemvõimu ajal Iirimaal ei 
lubatud iirlastel tantsida ja 
lõbutseda. Kuna sealkandis 
oli tavaline, et välisuks oli 
kaheosaline (ülemine ja alu-
mine pool), siis iirlased pidid 
ülemise poole lahti hoidma, et 
aadlikud saaks kontrollida, et 
ega nad ei tantsi. Sellest on iiri 
tantsu tulnud ülakeha ja käte 
paigalhoidmine. Kuna aga 
alumine pool uksest oli kin-
ni, said iirlased tantsimiseks 
jalgu ikka kasutada.

Kas Audrus on palju iiri 
tantsu huvilisi või ootate 
oma ridadesse veel täien-
dust?

MK: Audrus käisid uudis-
tamas nii mitmedki inimesed, 
aga käima jäi neist vaid kaks. 
Seega me hetkel aktiivselt 
trenni ei teegi. Aga kui kel-
lelgi nüüd huvi tekkis, siis tere 
tulemast!

Tänud intervjuu eest ja 
tantsulusti jalgadesse!

Sirje Suurevälja

OLE MINU ÜLE UHKE, EESTIMAA
Ole minu üle uhke, Eestimaa!
Sind ma hingan endasse ja armastan.
Olgu ilm või mõtted hallid,
võõras vari üle maa,
süda tunneb – oled kallis
mulle, Sinuta ei saa,
Eestimaa.

Ole minu üle uhke, Eestimaa,
et ma ikka tahan jääda Sinuga.
Kui on keegi, kelle juured
tunduvad nii sügaval,
kuid ta läheb Sinu juurest,
on meil valus mõlemal,
Eestimaa.

Ole minu üle uhke, Eestimaa,
et su öid ja päevi nõnda armastan.
Sinu tuuled, vete müha,
on kui laul või ema pai,
mille puudutus on püha,
kui mu kõrval oled vaid,
Eestimaa.

Lasteluuletus „Tähtis töö“ tõi Helle Kirsile Rii-
gikantselei ja Tähekese korraldatud võistlustelt 
laureaaditiitli ning rahalise auhinna. 19. veeb-
ruaril toimus Tallinnas pidulik autasustamine. 

Luuletust võite lugeda ka 2015. a veebruarikuu 
Tähekesest.
Õnnitleme, Helle, oleme uhked Sinu üle!

Õnnitleme!

Helle Kirsi luuletusi:
KÕIK TEED VIIVAD KOJU
Iga tee, mis kuskil lookleb,
jõuab lõpuks Audru.
Olgu see siis maa või õhu
või siis veetee kaudu.
Kuigi öeldakse, et teed
viivad ikka Rooma,
arvan, iga tee peab kõiki
lõpuks koju tooma.
Minu kodu asub Audrus,
ta on mulle kallis.
Mõnele on Narva armas,
mõnel jälle Tallinn.

TÄHTIS TÖÖ
Vaata, kuidas meie lipp
tuules uhkelt siputab!
Küll on kurb, kui mõni maja
pühadel on liputa.

Püüa aru saada sellest –
lipu töö ei edene,
kui ta kurvalt konutades
kapi põhjas vedeleb.

Lase kaunil Eesti lipul
ikka mastis lehvida,
sest et meie lipu töö on
Eesti kodu ehtida.



Lk 4 Audru valla leht - Veebruar  2015

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

Õnnitleme 
vastsündinuid!
LILIAN MILA LANNO 
09.01.2015 PAPSAARE
RICHARD-RICARDO TUUR 
12.01.2015 PÕHARA
RAYEN KÄSTIK 
24.01.2015 AUDRU
OSKAR VAIKSAAR 
27.01.2015 AUDRU
TIERRA-DESIREE KUSTASSOO 
29.01.2015 JÕÕPRE
DESIREE ALLIKMAA 
29.01.2015 LAVASSAARE
MARIUS TIITS 
31.01.2015 PAPSAARE

• TEATED •

Tel 50 45 215, 51 45 215,  
info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR ostab

mETSa- ja 
Põllumaad

Neitsiraba Külastuskeskus-Külamajas
6. märts, kell 19.00 

Naistepäeva pidu ansambliga “Vanad sõbrad”
16. märts, kell 18.00 kolmas savikoolitus

SPORT
Jõõpre Põhikooli võimlas 06.02 toimunud tenniseturniiri tulemused:

Õpilastest (7 osalejat) tuli võitjaks KAIRI MÕTTUS, teiseks 
TAIRI MÕTTUS ja kolmandaks JOHHANNA JÄÄRATS.

Täiskasvanutest (4 osalejat) tuli võitjaks ESTELLE LILLAK, 
teiseks ALLAN TAATS ja kolmandaks TRIIN AAREN.

Võitjatele ning teisele ja kolmandale kohale tulnutele anti me-
dalid, osalejatele diplomid.

Võistluse kohtunik oli Jaan Moorits.

Tennisest Audru vallas
Tennise mängimise põhjused on 
erinevad. Ühed loodavad saada 
elukutseliseks sportlaseks või 
maailmameistriks, teised ee-
listavad sõbralikku suhtlemist 
mängu abil, kolmandaid mee-
litab võistlemine omas vanuses 
eakaaslastega. Siiski harrastab 
osa inimesi tennist peamise ke-
halise tegevusena, et parandada 
oma võimeid, põletada kaloreid, 
suurendada vastupidavust ja jäl-
gida kaalu. Miks mitte rahul-
dada tenniseharrastuse kaudu 
spordikirge.

Aasta tagasi moodustati 
Lindi entusiastide poolt tenni-
sesektsioon “AUDRU TENNI-
SESATS“, mis hakkas tegut-
sema Lindi Lasteaed-Algkooli 
juures. Saal oli tennise jaoks 
väikesevõitu ja seepärast koli-
sime kevadel õue. Tänu Jõõp-
re Kooli direktori Mati Sutt´i 
vastutulelikkusele teeme ten-
nisetreeninguid Jõõpre kooli 
võimlas, kus asub ka Audru 
valla ainuke tennise siseväljak. 
Kaks korda nädalas toimu-
vatest treeningutest võtavad 
osa Jõõpre Kooli õpilased ja 
täiskasvanud vallast. Parema 

tennisetreeningu läbiviimise 
võimalusena tutvustas Jõõp-
re Kooli „Holteri Tennisepood 
OÜ“ pallimasinat. Masina tel-
limise rahastas Audru vald 
ning näidistreeningust võttis 
osa 12 tennisehuvilist. Iganä-
dalastest treeningutest võtavad 
võimaluste piires osa Anneli 

Aasmaa, Signe Saare, Egle 
Oidersalu, Marika Sarapu ja 
muidugi väga aktiivsed Jõõpre 
Kooli õpilased jt. Kuna välja-
kul saab treeningul tegutseda 
kuni kuus osalejat, siis osale-
jate arvu suurendada ei olegi 
otstarbekas. Kooliõpilastele on 
Audru Tennisesatsi poolt lae-

nutatud kasutamiseks tennise-
reketid. Audru vald rahastas 
kultuuri- ja spordiprojektide 
taotlusvoorust tennisereketi-
te remontimise kulud. Sama 
toetusega osteti 50 tennise-
palli. Treeningplaanis on ette 
nähtud erinevad harjutused, 
mille kinnistamine toimub eri-
nevatel võistlustel osalemise-
ga. Oleme võistelnud “Volles“ 
löökide arvule (võitjad Tairi 
Mõttus, Allan Taats, Kairi 
Mõttus) ja hetkel on käimas 
turniir „Minitennis“, milles 
on praegu parimad Johhanna 
Jäärats ja Kairi Mõttus. Täis-
kasvanutest väärivad äramär-
kimist Estelle Lillak ja Marika 
Sarapu. Lisaks turniirile võist-
leme servimises, eeskäelöögi 
ja tagakäelöögi täpsuses ning 
tutorimängus. Tutorimäng 
on meie poolt välja mõeldud 
võistlus pallimasinale, kus 
praegu on peategelane treenin-
gute eestvedaja. Kel asja vastu 
huvi tärkas – astugu kontakti 
Jõõpre kooliga, proovime kui-
dagi kampa võtta.

Jaan Moorits
Audru Tennisesats

Anne-Mai Mõttus, Nora Karula, Allan Taats, Johhan-
na Jäärats, Kairi Mõttus, Tairi Mõttus

Villa Andropoffi restorani vajatakse kokki 
ja klienditeenindajaid.

Võta meiega julgelt ühendust ja saada meile 
e-mail või CV aadressile 

info@andropoff.ee

Algab kevadine leerikool  
Audru koguduses

Audru Püha Risti kogudus kuu-
lutab välja kevadise leeriõppe. 
Pühapäeval, 1. märtsil algusega 
kl. 12 toimub esimene kogune-
mine Audru Muuseumi kami-
nasaalis. Leeritunnid toimuvad 
kord nädalas kokkulepitud ajal, 
leerikursuse ajal osaletakse ka 
koguduse jumalateenistustel. 
Leerikursus kestab kaks kuud, 
leeriõnnistamine on planeeritud 
26. aprillile.

Leerikooli võiksid tulla 
inimesed, kel on soov elada 
kristlasena ja liituda kristliku 
kogudusega, samuti neil, kes 
soovivad saada ristitud, ristida 
oma lapsi või laulatada oma 
abielu. Leerikooli osalustasu on 
õpilasele 20 eurot ja täiskasva-
nule 30 eurot, see summa katab 
leeriõppe kulud ja on ühtlasi ka 
käesoleva aasta liikmeannetu-
seks.

Leeri tulla soovijatel palume 

võimalusel eelnevalt registree-
ruda. Seda saab teha helistades 
õpetaja Tiina Janno telefonile 
55629595 või kirjutades e-mei-
lile: tiinajanno@hotmail.com

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

MajaS, koRteRiS, 
etteVÕtteS

Tel. 5343 7992 • 
www.mogreta.ee




