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Vallapäevade ootuses
AUDRU VALLAPÄEVAD (30. JUULI – 2. AUGUST 2015)

Eelseisva suve Audru vallapäe-
vade kava on suuremas osas 
kokku pandud ja meil aeg oma 
märkmikesse kuupäevad ja kella-
ajad üles tähendada.

Miks peod meile meeldivad? 
Küllap vist ikka sellepärast, et 
seal saab suhelda, ennast näi-
data ja teisi vaadata. Tähtis on 
ka atmosfäär. See, mida kõrvad 
kuulevad ja silmad näevad. Hea 
oleks, kui ka kõhu täis saaks ja 
ilm soe oleks.

Meie, eestlased, oleme kon-
servatiivne rahvas ja nii on 
hea tõdeda, et ka sellesuviste 
vallapäevade kavas on palju 
traditsioonilist ja sisseharjunut. 
Näiteks kontsert Kirsi talu õuel. 
30. juulil (neljapäeval) kell 19.00 
annab seal oma ansambliga val-
lapäevade avalöögi Liisi Koik-
son. Pilet eelmüügist 5.-, samal 
päeval 10.-. Piletid müügil alates 
1. juulist Audru vallamajas (tel. 
447 2784). 1. augustil (laupäeval) 
saame osa järjekorras III-st va-
natehnika näitusest Audru õue-
muuseumis, osaleme või vaatame 
rongkäiku ning naudime Audru 
pargis kontserti ja lasteprogram-
mi. Loomulikult antakse üle ka 
valla Aasta Kultuuritegija tiitel ja 
tunnustatakse konkursi „Kaunis 

Kodu“ võitjaid. Meeleolu peaks 
tõstma lisaks oma valla esine-
jatele-tegijatele ka Pärnumaa 
Lõõtspillihaigete Selts ja noor-
teansambel Tori Hobune. Ja kes 
ei tahaks tantsu lüüa ja nostalgit-
seda ansambli Apelsin muusika 
saatel. Ka DJ Elmu Sadulsepp on 
platsis. Päeva hakkavad juhima 
Teet Killing ja Ene Jaanimägi. 
Pühapäeval, 2. augustil, toimub 
Audru Püha Risti kirikus alguse-
ga kell 11.00 kontsert-jumalatee-
nistus, kus esineb ka Audru Valla 
Segakoor. Tunnike hiljem algab 
bussiekskursioon Audru vallas 
proua Helgi Rootsi eestvedami-
sel. Vallapäevad lõpetab kontsert 
Audru Püha Risti kirikus, kus 
esineb Arsise kellade ansambel 
(pilet eelmüügist alates 1. juu-
list Audru vallamajas 5.-, samal 
päeval 10.-).

Kuuldavasti on vallapäevade 
kavasse veel üht teist lisandumas, 
aga selge on see, et need päevad 
tasub endale varakult vabaks 
teha ja külalisigi kutsuda, et 
üheskoos lõõgastuda ja oma 
valla elust rõõmu tunda. Ja ikka 
sellises võtmes, et „terve vald oli 
kokku aetud, kihelkond kokku 
kutsutud...“ ja kõigil oli tore olla!

Sirje Suurevälja

Noortevolikogu ootab osalema 
osaluskohvikusse

Audru Noortevolikogul kor-
raldab 2. juunil algusega kell 
12.00 Audru vallamaja saalis 
Audru valla esimesele osalus-
kohviku. Osaluskohvikute ees-
märk on tuua ühiste teemade 
ümber kokku väga erineva taus-
ta ja kogemusega noored ning 
noortemeelsed inimesed, et pan-
na paika kuhu tulevikus liikuma 
peame ning mida juba hetkel 
selleks teha saab. Nii kohtuvad 
laudade taga noorte esindajad 
(õpilased põhikoolist, aktivis-
tid keskkoolist, asjaarmastajad 
kutsekoolist, õpihimulised üli-

koolist, noored emad ja isad, 
töötavad noored) ja otsustajad 
(vallavanem, firmajuhid, noor-
sootöötajad, ühiskonnaõpetajad, 
koolijuhid). Kohtumine annab 
noortele kindlust, et ka neid 
soovitakse kaasata valla aren-
gusse. Laudade ümber arutleta-
vatest teemadest ja probleemide 
lahendustest pannakse Audru 
Noortevolikogu poolt kokku 
dokument, mis avalikustatakse 
valla veebilehel. Sündmus toi-
mub mitteformaalses kohviku 
stiilis. (KH)

Vald toetab laste  
suve treeninguid  

Valgeranna Golfiklubis
Juuni teisel nädalal alustab 
Valgerannas suvetreeninguid 
golfiga tutvujate grupp, mis on 
mõeldud lastele vanuses 7-18 
eluaastat. Oodatud on lapsed, 
kes ei ole kunagi varem golfi 
mänginud. Treeningud toimu-
vad üks kord nädalas ning on 
kestvusega 1,5 h. Audru valla 
lastele maksab osalemine 10 eu-
rot kuu. Teistest omavalitsusest 
tulnud treenijatele 30 eur/kuu. 
Kõik treenimiseks vajalikud 
vahendid on kohapeal olemas. 

Peale esimese kuu jooksul 

põhitõdede selgeks saamist on 
võimalik liituda edasijõudnute 
gruppidega, kes treenivad kaks 
korda nädalas ning on jagatud 
vanuse järgi kolme rühma 7-10a, 
11-14a ning 15-18a. Nende tree-
ningute kuutasu on Audru valla 
lastele 20 eurot. Mujalt omava-
litsusest tulnutele 40 eurot. 

Treeningud toimuvad Val-
geranna Golfiväljakul treeneri 
Gert Velsbergi juhendamisel. 
Info ning registreerimine: 
gertvelsberg@gmail.com või 
508 4856. (KH)

Erateedele kruusa eraldamine
Kuni 1. juunini oodatakse taot-
lusi erateedele purustatud kruu-
sa eraldamiseks. Taotlus tuleb 
esitada Audru Vallavalitsusele 
1. juuniks käesoleval aastal. 
Taotluse vorm („Erateede kruu-
sa avaldus“) on leitav Audru 
valla kodulehelt blankettide alt. 
Eratee omanik peab olema Aud-
ru valla kodanik ja eelnevalt 

korrastama teeääred (eemalda-
ma võsa). Taotluse rahuldamisel 
rahastab Audru Vallavalitsus 
purustatud kruusa maksumuse 
ning tee omanik kannab kruusa 
veo ja paigaldamise kulud. Täp-
sem informatsioon vahur.k@
audru.ee või telefonil 447 2788 
(KH)

Veeteenuse hinna muutumine
Tulenevalt ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni seadus § 141, 
teatab OÜ Lavassaare Kom-
munaal, et alates 25.06.2015 
kehtivad OÜ Lavassaare Kom-
munaal teeninduspiirkonnas 
järgmised veeteenuse hinnad 
(lisandub käibemaks 20%):

• tasu võetud vee eest füüsi-
listele isikutele 0,99 eurot/m³;

• tasu reovee ärajuhtimise 

ja puhastamise eest füüsilistele 
isikutele 1,00 eurot/m3;

• tasu võetud vee eest jurii-
dilistele isikutele 1,39 eurot/m³;

• tasu reovee ärajuhtimise ja 
puhastamise eest juriidilistele 
isikutele 1,20 eurot/m³.

Eeltoodud hinnad on koos-
kõlastatud Audru Vallavalitsuse 
poolt 14.05.2015 korraldusega 
nr 186.

Jõõpre Põhikooli näiteringid – 
vabariigi parimad

24.-25. aprillil toimus Nar-
vas kooliteatrite riigifestival. 
Omavahel võtsid mõõtu põhi-
kooliastme teatritrupid. Kokku 
osales 17 kooliteatrit – iga maa-
konna parim trupp ning Tartu ja 
Tallinna eelvooru võitjad.

Jõõpre kooli 9. klassi näite-
ring esitas õpetaja Helle Kirsi 
kirjutatud näidendi „Thespise 
kunst“, mis andis ülevaate teat-
ri tekkimisest Vanas-Kreekas 
5. sajandil eKr. Kaasaegseid 
nüansse sisaldav lavastus tõi 
trupile laureaaditiitli. Lisaks 
sellele sai Helen Pill trupi pa-
rima näitleja auhinna. Žüriisse 
kuulusid Rakvere Teatri näitleja 
Tiina Mälberg, teatrikriitik Rait 
Avestik ning Harrastusteatrite 
Liidu esinaine Maret Oomer. 
Žürii hinnangul oli tegemist 
väga stiilipuhta, leidliku ja ha-
riva lavastusega, mida võiksid 
vaadata kõik kooliõpilased, kes 
parajasti teatrilugu õpivad.

Laureaaditiitli tõid koju 
Helen Pill, Emilie Kirsi, Laura 
Lembit, Piret Mäe, Maarja-Liis 
Lubja, Kike-Elisabeth Maido, 
Karmen Mets, Theodor Paal 
Põlluste, Kermo Soodla, Marek 

Veltmann, Ranel Lasn, Maik 
Tamm ja helitehnik Taaniel 
Saarnik.

8.-9. mail toimus Jõgeval 
vabariiklik algklasside teat-
rifestival. Kokku osales 18 
truppi. Jõõpre Põhikooli 1.-4. 

klassi näitetrupp esitas H. Kir-
si näidendi „Putuk! Putuk!“. 
Ka selles vanusegrupis võitsid 
noored näitlejad laureaaditiit-
li. Žüriisse kuulusid Toomas 
Lõhmuste, Rain Mikser, näit-
leja Maarius Pärn, pikaaegne 
Orissaare Gümnaasiumi koo-
liteatrijuhendaja Mare Noot ja 
Harrastusteatrite liidust Kris-
tiina Oomer. Žürii kiitis leidlik-
ku lavastust ning tõi teistelegi 
eeskujuks laste väga vaimuka 
mängu ja vaba lavalise liikumi-
se. Õpetaja Helle Kirsi pärjati 
festivali parimaks juhendajaks.

Jõgevalt tõid auhinna koju 
Ethel Pill, Karolin Mets, Pille-
Riin Jaaniste, Alice Võsanurm, 
Mia Prantsmann, Melyssa Kees, 
Anne-Mai Mõttus, Andrias 
Sepp, Kasper Tate, Robert 
Tate, Miron Karula, Romek 
Veltmann ja Simo Tarre.

Palju õnne! (KH)

Avalik kirjalik enampakkumine 
2015. a suveperioodi  
suvekaubanduseks“

1. müügikoht nr 1, Paadikioski 
müügikoht. Soovitavad kaubad – 
pop-up stiilis kohvik, kohalikust 
toorainest ja Eestis kohapeal too-
detud toit, karastusjoogid, lahjad 
alkohoolsed joogid, jäätis jms. 
Maa-ala ligikaudne suurus 160 
m² ja Paadikioski suurus 15 m². 
Tasu alghind 100.00 (ükssada) 
eurot (ilma käibemaksuta) kogu 
suveperioodi eest. 

2. müügikoht nr 2, rannaalal 
asuv müügikoht. Soovitavad 
kaubad – vesijalgrataste, ranna-
toolide, rannakaupade laenutus. 
Audru vald ei taga tehnokommu-
nikatsioone. Müügikoha maa-ala 
ligikaudne suurus 180 m². Tasu 
alghind 100.00 (ükssada) eurot 
(ilma käibemaksuta) kogu suve-

perioodi eest. 
3. müügikoht nr 3, Valgeranna 

mänguväljaku äärne müügikoht. 
Soovitavad kaubad – batuudid, 
mänguatraktsioonid jms. Aud-
ru vald võimaldab elektri, kuid 
ei taga muid tehnokommuni-
katsioone. Müügikoha maa-ala 
ligikaudne suurus 100 m². Tasu 
alghind 100.00 (ükssada) eurot 
(ilma käibemaksuta) kogu suve-
perioodi eest.

Pakkumised esitada kinnises 
ümbrikus märgusõnaga „Suve-
kaubanduse pakkumine müügi-
koht nr…“ Audru Vallavalitsuse-
le aadressil Pärna allee 7, Audru 
alevik hiljemalt 1. juuniks 2015. 
a kell 9.00. Lisainfo www.audru.
ee, maris.m@audru.ee.
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Jalgratastel läbi  
Audru külade

Maikuu kolmandal päeval toimus Audru valla territooriumil 
meie spordiaktivisti Õie Killingu eestvedamisel järjekordne 
jalgrattamatk nimetuse all „Külast külla“ VOL3. Vaatamata 
selle kevade muutlikele ilmadele oli ilmataat matkapäevaks 
kinkinud imeilusa päikeselise päeva, mis muutis retke eriti 
kauniks. Kuid lisaks ilmale pani südame laulma ka muu matkal 
nähtu ja kogetu.

Seekordne matkapäev algas Audru Kultuurikeskuse eest ja 
kulges läbi Malda, Oara, Jõõpre, Lavassaare, Saari, Ridalepa, 
Lemmetsa ja Papsaare ning lõppes Valgeranna Golfiklubi 
juures. Vaatamata asjaolule, et olen isiklikult aja jooksul pea 
kõik valla teed jalgrattaga läbi sõitnud, osalesin sellisel ühiselt 
sõidetaval matkaüritusel esmakordselt. Matkale olin endaga 
kaasa sõitma kutsunud ka konsultandid MTÜ-st Linnalabor. 
Linalabor on organisatsioon, mis aitab Audru Vallavalitsusel 
välja töötada Audru aleviku keskasula arendamise visiooni 
kava ning seega pidid nad nägema valda laiemalt, et paremi-
ni tunnetada keskkonda, kus tööd teevad. Vaid üks kolmest 
Linnalabori kaasasõitjast oli varem Audru valda (Valgeranda) 
külastanud, teised olid kuulnud midagi Audru/Sauga ringra-
jast. Seega olid minuga kaasas kolm inimest pealinnast, kellel 
praktiliselt puudus eelnev kokkupuude Audru vallaga ning 
nüüd said nad vaadata meie kodupaika kõrvalseisja pilguga.

Rattaga sõitmise eelis auto või bussiga liiklemise ees on see, 
et jõuad rohkem märgata ja ümbrust jälgida, näha asju, mida 
läbi autoakna ei märka. Ja see, mida mitte ainult mina, vaid 
ka meie külalised rattasadulast nägid, on tõsiselt rõõmustav. 
Siinkohal tahan tänada ja tunnustada väga paljusid vallaela-
nikke ja ettevõtteid, kelle töö tulemusel näeb valla välisilme 
tegelikult päris ilus ja korralik välja. Jõõpre – kus on jäänud 
praegu veel vaid kaks renoveerimata kortermaja, Lavassaare – 
tuntud heakorra ja ühtselt korrastatud elamistega Mäe tänava 
ääres, Saari – kus kohtasime tegusat vanaprouat, kes on oma 
südameasjaks võtnud pika lõigu teega ristuva magistraalkraa-
vi ääre kujundamise lilleaiaks ning erinevat tõugu kanade 
kasvatamise vaatajate rõõmuks. Lemmetsa – ühtehoidev ja 
toimekas kogukond Sanga mäel, Lõvi elamurajoon Papsaare 
külas – ühtlaselt kõrge haljastustasemega uusarendus, Audru 
alevik – pargid, haljasalad ja korras eramud. Ja seda kõike ei 
märganud mitte ainult mina, vaid ka minuga kaasasõitvad küla-
lised, kes olid üllatunud meie inimeste töökusest ja tublidusest.

Ja et ka sina, hea vallaelanik, kes sa seekord matkaüritusel 
ei saanud osaleda, näeksid seda, mida mina rattasadulast sain 
kaeda, kutsun sind üles otsima kuuri alt välja oma jalgratas 
ning sõitma läbi sama marsruudi ja miks mitte juba kas või 23. 
mail, kui Lavassaare staadionil toimub Pärnumaa tantsupidu 
„Pärnumaa õnnemustrid“ või 24. mail, kui samas kohas toi-
mub Lavassaare II vanavaralaat ja pasunakooride ülevaatus.

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

07. mai
Võeti vastu vallavolikogu 

määrused „Vabaühendustele toe-
tuse andmise tingimused ja kord“, 
„Audru Kooli arengukava aastateks 
2015-2018“ ja „Koduteenuste osu-
tamise  tingimused ja kord“ ning 

vallavolikogu otsused „Audru valla 
2014. aasta konsolideeritud majan-
dusaasta aruande kinnitamine“, 
„Audru Vallavolikogu 12.06.2014 
otsuse nr 46 „Eluruumide üüri piir-
määrade kehtestamine“ muutmine“, 

„Detailplaneeringu kehtestamine 
Papsaare külas Männiku tee 1 kin-
nistul“, „Audru Vallavolikogu 09. 
märtsi 2006 otsuse nr 63 „Detail-
planeeringu algatamine Papsaare 
külas Savi kinnistul osaliselt ja 

Kurgopõllu kinnistul“ kehtetuks 
tunnistamine“ ja „Audru Vallavo-
likogu 09. märtsi 2006 otsuse nr 64 
„Osalise detailplaneeringu algata-
mine Papsaare külas Savi kinnistul“ 
kehtetuks tunnistamine“

17. aprill
Saadeti vallavanem Siim 

Suursild välislähetusse messile 
„Seafood Expo Global/Seafood 
Processing Global“ Brüsselis 21.-
22. aprillil 2015.

Väljastati ehitusload Audru 
alevikus Paju tn 28 asuva aiamaja 
rekonstrueerimiseks elamuks, Mal-
da külas Tamme kinnistul asuva 
kõrvalhoone püstitamiseks ja Val-
geranna külas Doberani kohviku 
kinnistul asuva Doberani ranna-
maja rekonstrueerimiseks.

Anti kirjalik nõusolek Kihlepa 
külas Päikese kinnistul puukuuri 
püstitamiseks.

Väljastati kasutusload Jõõpre 
külas Urmase kinnistu ja Papsaa-
re külas Pärna kinnistu elektriva-
rustuse ning Lindi külas Parve tee 
12 püstitatud aiamaja kasutusele 
võtmiseks.

Kinnitati avaliku kirjaliku 
enampakkumise teade Lavassaa-
re alevis Karja tn 4-11 ja Audru 
alevikus Lihula mnt 14-10 korteri-
omandite võõrandamiseks.

Kooskõlastati Audru Kooli 
arengukava aastateks 2015-2018.

 
23. aprill

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavalitsuse 09.04.2015 korral-
dus nr 137 „Nõusoleku andmine

laskepaiga rajamiseks“.
Otsustati avatud hankemenet-

lusega lihthangete „Männituka 
lasteaia kõnniteede rekonstrueeri-
mine“ ja „Audru valla kruusateede 
rekonstrueerimine“ algatamine.

Kinnitati piiratud hankemenet-
lusega vallahanke „Lihula mnt 12-7 
korteri renoveerimine“ tulemused.

Kinnitati projekteerimistingi-
mused Jõõpre külas Lepiku kin-
nistul elamu püstitamiseks.

Väljastati avaliku ürituse luba 
23. mail 2015 Pärnumaa Rahva-

tantsupidu 2015 „Pärnumaa Õn-
nemuster“ korraldamiseks.

Otsustati rahvusvahelise koo-
livälise tegevuse toetuse, sotsiaal-
toetuste, vajaduspõhise peretoetuse 
ja toimetulekutoetuse määramine.

Anti kirjalik nõusolek Põldeotsa 
külas Pihelga kinnistule puurkaevu 
rajamiseks.

Eraldati koht Jõõpre Vanurite 
Kodusse.

Anti nõusolek teelõigu La-
vassaare-Vahenurme-Lavassaare 
alev kilomeetritel 11,2 kuni 11,5 
liikluseks sulgemiseks kuupäeval 
24.05.2015 kell 6.00-18.00 seoses 
avaliku ürituse „II Vanavara laat 
ja pasunakooride ülevaatus“ läbi-
viimisega.

30. aprill
Muudeti Audru Vallavalitsuse 

teenistuskohtade koosseisu Audru 
valla 2015. aasta eelarves kehtesta-
tud personalikulude piires.

Kinnitati piiratud hankemenet-
lusega vallahanke „Audru valla 
poolkultuursete alade trimmer-
damine 2015“ tulemused.

Kinnitati projekteerimistin-
gimused Soomra külas Uuetoa 
kinnistule multifunktsionaalse 
spordiväljaku rajamiseks.

Anti kirjalik nõusolek Audru 
alevikus Pihlaka tn 36 piirdeaia ja 
Lindi külas Parve tee 11 septiku 
rajamiseks ning Lindi külas Jaani-
kivi kinnistule abihoone ja Ahaste 
külas Ahaste tee 18 abihoone püs-
titamiseks.

Väljastati kasutusload Lindi 
külas Lossi kinnistul asuva laien-
datud elamu kasutusele võtmiseks.

Väljastati ehitusload Valgeran-
na külas Valgeranna puhkeküla 
kinnistule kuivkäimla ja Jõõpre 
külas Põldeotsa kinnistule toot-
mishoone püstitamiseks.

Otsustati rahvusvahelise kooli-

välise tegevuse toetuse maksmine.
Otsustati Lihula mnt 14-3 ja 

14-4 remonttööde tellimine Re-
mar Viimistlus OÜ’lt summas 
540 eurot.

07. mai
Väljastati kasutusload Aud-

ru alevikus Tiigi tn 3 püstitatud 
üksikelamu osaliseks kasutusele 
võtmiseks.

Otsustati riigi rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi kasutamine.

Otsustati avatud hankemenet-
lusega lihthanke „Audru Kooli 
siseruumide renoveerimine“ al-
gatamine.

Kinnitati Papsaare külas Dobe-
rani kohviku kinnistu kämpingu-
majade projekteerimistingimused.

Väljastati ehitusload Audru ale-
vikus Pärna allee 6 asuva 12-krt 
elamu korterite nr 2 ja 7 ümber-
ehitamiseks ja Saulepa külas Ka-
rusmarja kinnistu elektrivarustuse 
ehitamiseks.

Otsustati sünnitoetuste ja rah-
vusvahelise koolivälise tegevuse 
toetuse maksmine.

Otsustati Liiva külas asuva 
Nõmme katastriüksuse jagamine 
ja Kivivälja piirimuudatuse tule-
musel moodustatud katastriüksus-
tele lähiaadresside ja sihtotstarvete 
määramine.

Väljastati avalike ürituste load 
23.06.2015 „Valgeranna Jaanitu-
li“ korraldamiseks, 24.05.2015 
„II vanavara laat ja pasunakoori-
de ülevaatus“ korraldamiseks ja 
16.05.2015 avaliku ürituse „Muu-
seumiöö“ korraldamiseks.

Otsustati maa riigi omandisse 
jätmine ning maaüksustele lähiaad-
ressi ja sihtotstarbe määramine.

Võeti seisukohad 07.05.2015 
Audru Vallavolikogu istungil 
arutusele tulevate määruse „Va-

baühendustele toetuse andmise 
tingimused ja kord“ ja otsuse 
„Audru valla 2014. aasta konsoli-
deeritud majandusaasta aruande 
kinnitamine“ eelnõudele volikogu 
komisjonide poolt esitatud muuda-
tusettepanekute osas.

14. mai
Otsustati piiratud hankemenet-

lusega vallahanke „Audru aleviku 
mänguväljakule võrkpüramiidi pai-
galdamine“ ja avatud hankemenet-
lusega lihthanke „Audru aleviku 
ja Kõima küla mänguväljakute 
paigaldamine“ algatamine.

Otsustati rahvusvahelise kooli-
välise tegevuse toetuste maksmine.

Otsustati Valgeranna külas asu-
va Lible katastriüksuse ja Audru 
alevikus asuva Pihlaka tn 64 ka-
tastriüksuse jagamine ning jaga-
misel tekkinud katastriüksustele 
lähiaadresside ja sihtotstarvete 
määramine.

Anti nõusolek Audru vallale 
kuuluva Saulepa külas asuva Ka-
luri tee T2 kinnistule isikliku ka-
sutusõiguse seadmiseks Elektrilevi 
OÜ kasuks.

Väljastati avaliku ürituse luba 
15.-16. mail 2015 avaliku ürituse 
„Võilillefestival 5“ korraldamiseks.

Kehtestati 19. juunil 2015 Aud-
ru pargis toimuva Jaanipäeva pileti 
hinnad vastavalt täispilet 2 eurot, 
laps 8-12 (k.a) 1 euro ja laps kuni 
7 a (k.a) tasuta.

Kooskõlastati vee-ettevõtja OÜ 
Lavassaare Kommunaal teenindus-
piirkonnas veeteenuse hind.

Otsustati riigi rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi kasutamine.

Otsustati avaliku kirjaliku 
enampakkumise korraldamine 
Valgeranna piirkonnas asuva valla-
vara suvekaubanduseks kasutusse 
andmiseks.

Planeeringu teade
Audru Vallavalitsus teatab, et 
Audru Vallavolikogu 05.03.2015 
otsusega nr 15 kehtestati Papsaa-
re külas Papsaare äriküla maa-
ala detailplaneering (12,8 ha 
suurusega maa-ala). Detailpla-
neeringuga antakse ehitusõigus 
ühepereelamutele Nurme tee ää-
res ning äri- ja tootmishoonetele 
Lihula maantee ääres. Detail-

planeering muudab üldplanee-
ringut, kuna valla on huvi luua 
juurde äri- ja tootmistegevust: 
planeeringu alal oleva reservee-
rimata kasutusjuhtotstarbeta ala 
määrata tootmismaaks 75% ja 
ärimaaks 25%. Detailplaneerin-
gu materjalidele on avalik juur-
depääs Audru valla kodulehel 
www.audru.ee.

Uuest ehitusseadustikust ja  
ehitisregistri andmete  

korrastamisest
Tänavu 1. juulist jõustub uus 
ehitusseadustik, mis toob kaasa 
mitmeid muudatusi ehitamises. 
Pikemalt kirjutas sellest 23.ap-
rilli Maaleht. Uusehitiste osas 
ei ole väga olulisi muudatusi 
tulemas, küll aga peab jätkuvalt 
jälgima, et ehitist ei rajataks ehi-
tuskeeluvööndisse nagu näiteks 
ranna- või kaldakaitsevööndisse, 
puurkaevu sanitaarkaitsevöön-
disse. Hoonete ehitamisel, mille 
ehitisealune pind (ehitisealune 
pind on katuse räästajoone pro-
jektsioon maapinnale) on kuni 20 
m² pole vaja vallavalitsust üldse 
teavitada. Hoonete puhul mille 
ehitiselune pind on 20–60 m² tu-
leb informeerida vallavalitsust 
planeeritavast ehitustegevusest. 
20–60 m² suuruse ja kuni 5 m 
kõrguse majapidamise abihoo-
ne rajamiseks pole uue seaduse 
kohaselt nagu ka täna ehitusluba 
vaja. Hoonete puhul ehitisealuse 
pinnaga üle 60 m² algab ehitus-
tegevus vallavalitsuselt projek-
teerimistingimuste taotlemisest. 
Seoses uue ehitusseadustiku ra-
kendamisega muutuvad ka mit-
med teised seadused, sealhulgas 
Riigilõivuseadus mille kohaselt 
muutuvad riigilõivud ehitusalas-
te dokumentide vormistamise 
eest. Projekteerimistingimuste 
väljastamise eest seni riigilõivu 

ette nähtu ei olnud, nüüd aga tu-
leb tasuda lõivu 25 eurot. Samuti 
muutvad ehitusloa väljastamisel 
makstavad riigilõivud vana sea-
dusega võrreldes suurenemise, 
kuid mõnedel juhtudel ka vähe-
nemise suunas. Uue ehitussea-
dustiku ja planeerimisseaduse 
rakendamise seaduse kohaselt 
tuleb korrastada ka ehitisre-
gistri andmed, mille käigus tuleb 
kanda registrisse kõik sinna seni 
kandmata hooned. Kui hoone on 
registrist puudumisest hoolimata 
rajatud igati õiguspäraselt ning 
omanikul on olemas vastavad 
dokumendid (maakasutusõi-
gus, ehitusluba, riikliku vas-
tuvõtukomisjoni akt või muud 
dokumendid), kannab vald 
ehitise nende alusel registrisse. 
Seaduse kohaselt tuleb peale 1. 
juulit ebaseaduslike hoonete sea-
dustamise eest tasuda riigilõivu 
500 eurot. Sellest lähtuvalt soo-
vitame kontrollida oma hoonete 
olemasolu ehitisregistris veebi-
aadressil www.ehr.ee või pöör-
dudes valla ehitisregistri pidaja 
Mairi Õismets á poole telefonil 
447 2787 või e-kirjaga mairi.o@
audru.ee ja vajadusel puuduvad 
ehitised arvele võtta. 

Priit Annus
abivallavanem

Noortevolikogu mõtleb Audru tulevikule
Eesti Noorteühenduste Liit koos 
Haridus- ja Teadusministeeriu-
miga on teinud koostööd, et igas 
omavalitsuses oleks noortevoliko-
gu, mis kohalikku elu edasi aitaks 
viia ning noori enam kodukohaga 
seoks. Audru Noortevolikogu teeb 
tööd juba teise valitud koosseisuga 
ning seda tööd veab noortevoliko-
gu esimees Klea Vihast.

Kus kandis elad ja millal oled 
sündinud? Räägi pisut ka oma 
perest.

Klea Vihast: Olen sündinud 
3. augustil 1998 Pärnus. Hetkel 
elan juba linnas n-ö oma pesas, 
aga enamused nädalavahetused 
veedan ikka Audrus pere keskel. 
Pereks on mul ema Thea, kes töö-
tab firmas Fennobed, väikevend 
Kren, kes käib Audru Kooli kol-
mandas klassis ja isa Helari, kes 
töötab firmas Metalboss.

Kus koolis oled õppinud ja 
kus õpid praegu?

KV: Oma kooliteed alustasin 
ma Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis, 
siis asusin õppima Audru Kesk-
kooli, põhikool sai lõpetatud Pärnu 
Ühisgümnaasiumis ning nüüdseks 
olen ma jõudnud Pärnu Sütevaka 

Humanitaargümnaasiumi tertia 
sotsiaali klassi.

Missugused on sinu huvialad, 
hobid?

KV: Minu hobiks oli squash, 
aga hüppeliigese vigastuse tõttu 
ma kahjuks sellega edasi tegele-
da ei saanud ja nüüd ongi minu 
n-ö hobiks igasugused noorte-
organisatsioonid. Olen lisaks 
Audru Noortevolikogule liige ka 
Pärnumaa Noorte Liidus, Tarmo 
Tõnismanni Eesti 4H A-Rühmas, 
Pärnu Noorsotsides ja löön kaasa 
ka mitmetes Eesti Noorteühendus-
te Liidu projektides.

Kuidas ja millal sattusid 
noortevolikogusse ja miks sa 
selles töös kaasa soovid lüüa?

KV: Audru noortevolikogus 
olen ma olnud täpselt nii kaua, kui 
kaua see ka eksisteerinud on. Esi-
mesel aastal olin ma aseesimees ja 
sel aastal esimees. Ma tunnen, et 
olles noortevolikogu liige on mul 
võimalus muuta Audrut noorte-
sõbralikumaks, kui nii võib öel-
da. Korraldada täpselt selliseid 
sündmusi, mis mulle endale ka 
meeldivad.

Mis on noortevolikogu suu-

rimad kordaminekud ja tege-
mised?

KV: Ma usun, et Audru Noor-
tevolikogu suurimad teod on veel 
ees ja loodetavasti on üks nendest 
ka Audru oma noortekeskus, mis 
veel vajab tegemist. Üritustest võib 
siiani suurimaks teoks lugeda üle-
vallalise Playback Show traditsioo-
ni algatamist.

Mis on sinu arvates Audru 
valla kitsaskohad, millele tähe-
lepanu juhtida?

KV: Üks suurimaid kitsaskohti 
on minu silmis Audru vallas güm-
naasiumi puudumine, mille tõttu 
ka paljud noored juba enne põhi-
kooli lõppu linna kooli lähevad. 
Teiseks on kindlasti noortekeskuse 
puudumine, sest hetkel ei ole noor-
tel kohta, kus koos käia ja kindlasti 
ka kohta, kus noortevolikogu saaks 
valla noortele korraldada erinevaid 
teemaõhtuid ja laagreid.

Mida saaksid noored läbi 
noortevolikogu ära teha ning 
mis suundi arendada?

KV: Läbi noortevolikogu on 
võimalus aidata kaasa valla aren-
gule nii, et ka noored ise soovik-
sid siia elama jääda, mis on minu 

arvates üks suurimaid eeliseid ja 
mis ka mind ennast kõige rohkem 
motiveerib. Teiseks suureks plus-
siks (olles noortevolikogu liige) on 
saadud tutvused, mis tekivad käies 
erinevatel koolitustel, seminaridel 
ja laagrites ning tulevad igal juhul 
elus kasuks.

Klead küsitles
Maris Moorits

Suvega valmib Audru aleviku ruumikava projekt
Alates käesolevast kevadest on 
Audru Vallavalitsuse ja MTÜ 
Linnalabori koostöös käsil Audru 
aleviku keskuse ruumikava projekt. 
Sügise alguses valmiva ruumika-
va eesmärk on senisest tugevamalt 
tuua välja Audru keskuse ruumi-
lised tugevused, anda juurde uusi 
ideid ning panna see kõik omavahel 
toimima.

Linnalabor on 2006. aastal asu-
tatud linnauuringute ja -planeerimi-
se kompetentsuskeskus, kus tööta-
vad urbanistid, maastikuarhitektid, 
kaasamiseksperdid jt. Linnalabori 

tegutsemisvaldkond on lai: oleme 
tegelenud palju kaasava planeeri-
misega ehk elanike hõlmamisega 
elukeskkonda puudutavatesse ot-
sustesse; 2014. aastal valmis Saue 
keskusala visioon, oleme olnud 
osalised Kuressaare ja Kaarma 
ühisplaneeringu koostamises, aga 
tegelenud ka Rapla linna ja Tallinna 
Lasnamäe arenguküsimustes.

Nagu meil on tavaks, keskendu-
me ka Audru puhul aleviku avali-
kule ruumile kohaloome meetodil, 
mis tähendab, et esmane eesmärk 
pole mitte elegantse arhitektuurse 

lahenduse leidmine, vaid see, et 
protsessi tulemusel tekiks juurde 
koht, kus on põhjust ja tahtmist olla. 
Ehk – kus on elu ja kus on kohalikel 
hea olla. Sest siis on ka külalistel 
hea sinna tulla. Kui sellised lahen-
dused on leitud, võib seda valada 
juba erinevatesse arhitektuursetesse 
vormidesse.

Ühtki oma senist projekti pole 
Linnalabor valmis teinud nö kabi-
netivaikuses, kohalik teadmine on 
iga projekti vundament. Seetõttu 
oleme kavandanud suve jooksul toi-
muvaid avalikke üritusi, alustades 

töötoast juuni keskel. Selle kohta 
jälgige palun infot leheveergudel.

Lisainfot jagavad ja teiepoolseid 
mõtteid ootavad Maris Moorits val-
lavalitsusest (447 2788, maris.m@
audru.ee) ja Maria Derlõš Lin-
nalaborist (maria@linnalabor.ee, 
511 0290). Maris Mooritsa käes 
vallavalitsuses on saadaval ka kü-
sitluslehed, kuhu saate märkida teile 
olulised kohad Audrus ja niimoodi 
Audru keskuse elluärkamisel ak-
tiivselt kaasa rääkida.

Maria Derlõš
Linnalabor
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Ajaratta lood

Tangoembus
Audrus on nüüd ka omad 
tangotantsumeistrid. Uurime 
Kadri Grišinilt, et kuidas ta 
selle tantsu juurde jõudis? Aga 
kõigepealt – kaua olete Audru 
vallas elanud ja millega tege-
lete?

Kadri Grišin: Audru vallas 
oleme tänaseks perega elanud 
6 aastat. Pärit olen Pärnu-Jaa-
gupist. Seitse aastat elasime 
abikaasa Dmitri kodulinnas 
Rakveres, aga hing ihkas ikka 
Pärnumaale. Lõpuks leidsime 
kena koha, kuhu oma kodu ehi-
tada, Pärnu lähistel ja nii me 
Audru valda Valgeranna kanti 
sattusimegi. Peres on kaks täis-
kasvanud last – poeg ja tütar. 
Ise oleme toitlustusettevõtjad ja 
peame KaDi Söögituba Pärnus 
Wendre vabrikus.

Tantsite koos abikaasaga 
üldsuse jaoks eksootilist ja 
suhteliselt tundmatut tantsu 
– Argentina tangot. Kuidas 
sattusite tangot tantsima ja 
mis selle juures köidab?

KG: Tango kui selline on 
mind alati köitnud, aga nagu 
nende unistustega ikka on, et 
lubad enesele, et ühel päeval 
õpid selle kindlasti ära, aga 
siis kipub see päev aina eda-
si lükkuma. 2013. aasta sügi-
sel sattusin Youtubes Astor 
Piazolla ning Gotan Project´i 
muusikat kuulama. See oli 
äratundmishetk ja kindel tead-
mine – ükskõik kus ja kuidas, 
aga tangot peab saama! Teata-
sin koju tulnud mehele, et mul 
on nüüd kindel plaan minna 
tangot õppima ja seda kas või 
Hispaaniasse. Tol hetkel piir-
dusid minu teadmised sellega, 
et tango ongi selline hispaa-
niapärane roos hambus tants. 
Juhtusin sama mõtet jagama ka 
oma juuksuriga ja tema arvas, 
et miks nii kaugele sõita – siin-
samas kõrvaluksest sisenedes 
saab Argentina tangot õppida! 
Sellisest tantsust kuulsin esi-
mest korda ja nägin seda mõni 
nädal hiljem Ammende Villas 
Argentina tango õhtul ehk Mi-
longal. Algul tundus kõik kum-
maline – miks nad nii imelikult 
tantsivad? Keha ettepoole kal-
du, naised tipivad varvastel ja 
silmad kinni. Ja kui keerulised 
sammud! Kaks tundi vaatasin 
– hakkas meeldima! Edasi tuli 
raskem osa – kuidas saada oma 
mehele auk pähe räägitud, kui 
mees kunagi tantsimisest hooli-
nud pole? Kasutades erinevaid 
emotsionaalseid psühholoogi-
lisi lähenemisviise ning olles 
valmis lahenduseks – kui sina 
ei tule, otsin linna pealt ükskõik 
kelle – lõpuks mehe vastupa-
nu murdus. Kui mind köidab 
tangos eelkõige tantsu ilu ja 
mitmekesisus, emotsionaalne 
pool ning muusika, siis mees 
leidis enesele põneva tehnilise 

väljakutse. Kuna ta on paar-
kümmend aastat tegelenud 
idamaiste võitluskunstidega, 
on tal huvitav leida paralleele 
sammudes ja liigutuste täpsu-
ses ning nuputada sammukom-
binatsioonide kallal.

Kui palju üldse Pärnus 
tangot tantsitakse ja kus?

KG: Pärnus on Argentina 
tangoga tegeletud umbes 3 aas-

tat ja meie oleme praeguseks 
tantsinud 1,5 aastat. Tunnid 
toimuvad pühapäeviti Ringi 
tänaval Dance Avenue tantsu-
stuudios. Õpetajad sõidavad ko-
hale Tallinnast (klubist Tango 
Tallinn). Lisaks on üks kord 
nädalas praktikatunnid ilma 
õpetajata. Erinevatel aegadel on 
tundides osalemine olnud eri-
neva aktiivsusega. Hetkel käib 
koos alla 20 inimese. Viimasel 
poolaastal oleme korraldanud 
Argentina tango nö salongi-
kolmapäevi Hotell Victoria 
Cafe Grandis, kuhu on vaba 
sissepääs kõigile külastajatele. 
Kord kuus korraldame samas, 
Cafe Grandis, Milongá sid ehk 
Argentina tango tantsuõhtuid, 
kuhu tullakse kokku Tallinnast 
ja Tartust, aga ka Riiast ja mu-
jalt. Sinna on rõõmuga ooda-
tud kõik, kes tahaksid sellest 
tantsust rohkem teada saada ja 
näha, kuidas seda tantsitakse. 
Minu jaoks oli üllatav, et Ees-
tis saab õppida tangot lausa 
maailmatasemel õpetajatelt. 
Perioodiliselt korraldatakse 
intensiiv-nädalalõppe, kus saab 
elamuslikult õppida nimekate 
staaride käe all. Märtsis käisid 
tunde andmas Inês Gomes ja 
Rui Barroso Portugalist. 8.-10. 
mail oli oma oskusi jagamas 

tangopaar Carlos Rodriguez 
ja Brigita Urbietyte, Buenos 
Aires/Vilnius.

Mis tants see Argentina 
tango õieti on ja mis tähen-
dust see meie kultuuriruumis 
omab?

KG: Argentina tango – see 
on midagi enamat kui lihtsalt 
tants. See on filosoofia, kir-
jeldamatult sügav ja mitme-

kihiline meedium, emotsioon 
muusikas, partneritevaheli-
ne energeetika. Kõik algab 
tangoembusest – Abrazo´st. 
Mees pakub oma turvalist 
tuge ja enesekindlust, naine 
usaldab või siis mitte, valides 
omavahelise distantsi. Tantsu 
loob mees, naine ei tea, milline 
samm võib olla järgmine. Mees 
juhib, naine kuulab ja järgib. 
Mees on raam, naine pilt sel-
les, mida mees suure austuse 
ja tähelepanuga eksponeerib. 
Argentina tango on eatu, seda 
saab tantsida kõrge vanuseni. 
Küpses eas muutub tango aina 
kaunimaks, kuna partnerite nä-
gudel peegeldub elukogemus 
ja kauakestnud armastus. Tei-
sest küljest on see tõeline väl-
jakutse, sest see tants on neile, 
kes ei oota kergeid võite. Seda 
võib õppida terve elu. Tango 
sammud on vägagi keerukad, 
kombinatsioone on lõputult 
ning nende õnnestumine sõltub 
väga paljudest faktoritest, mida 
mees peab jälgima. See on nagu 
keeruka masinavärgi juhtimine 
või skeemide väljatöötamine. 
Seepärast on, vähemalt Eestis, 
selle tantsuga tegelejate hulgas 
palju IT-inimesi, insenere, di-
sainereid, psühholooge, loome-
inimesi.

Meie kultuuriruumis täidab 
see kindlasti mingit nišši neile, 
kes otsivad eneseväljenduseks 
midagi erilist ja mitmetasandi-
list. Tango on kindlasti ka suht-
lusvahend, keel, mida teatud 
kogukond üle maailma mõistab 
ning mis ühendab sellega tege-
lejaid. Võid reisida kuhu iganes, 
aga kui satud Milongale, oled 
omade keskel.

Võitsite äsja Argentina 
tango võistluse Riias. Mis laa-
di ja kui mastaapse üritusega 
tegemist oli?

KG: Osalesime 14. märtsil 
Riias võistlusel „Baltic Open 
Cup in Argentine Tango“, mida 
korraldati esmakordselt. Kok-
ku osales võistlustel 67 tantsi-
jat Lätist, Leedust, Venemaalt, 
Valgevenest ja Eestist. Eestit 
esindas erinevates kategoo-
riates 5 paari. Peakohtunik oli 
Argentiinast – maestro Daniel 
Lapadula. Meie võitsime kuld-
medali Beginners (algajate) ka-
tegoorias, kus võistlesid oma-
vahel paarid, kes olid õppinud 
Argentina tangot umbes aasta. 
Tantsus võis kasutada ainult lu-
batud elemente ning järgida tuli 
kindlaid reegleid. Kokku tuli 
meil tantsida seitsme erineva 
klassikalise tango-orkestri loo 
järgi, mis selgusid alles koha-
peal. Nii, et kogu selle võistlu-
se seitsme kategooria iga tants 
sündis kohapeal. Võistlustel 
hindamise juures sai paljuski 
määravaks partnerite omava-
heline suhe, emotsioon ja see 
miski, mis teeb tangost tango. 
Teistes kategooriates tegid 
„puhta töö“ vene professio-
naalsed tantsijad.

***
“Maagiline oli tantsu juures ju 
hoopis see, et kogu tolle kunsti-
pärase põhimeeleolu ja keeru-
kate koodide tagant kumas läbi 
killuke loodust. Midagi lihtsat, 
arhailist, vahetut. Mees ja naine 
selgetes rollides. Oma igaveses 
eraldatuses ja üksilduses paa-
riks ühinenud. Milleks tahta 
öelda rohkem? Õigupoolest 
ei olnud selles tantsus ju isegi 
midagi erootilist. Pigem juba 
midagi religioosset. Kahekesi 
palvetamine. Tõsidus ja süü-
vimine oli kirjutatud nendele 
nägudele/ ... /Need olid kehad 
ülimas keskendatuses, kipras 
laup, kogu tähelepanu koondu-
nud partnerile. Ja sel juhul oli 
see kunst. Ülim kontsentrat-
sioon, mis tootis eneseunustust. 
Ei mingit tähendust, üksnes pu-
has väljendus.”

/Raamatust “Kolm minu-
tit tegelikkust”. Sellisena on 
nähtud Argentiina tango mi-
longasid. /

Tänud intervjuu eest ja ilu-
said tantsuemotsioone!

Maris Moorits

Audru sovhoosi ratsaspordi ajalugu
Juubelijutt
Pärast sõda, kui Audru sovhoos 
uuesti moodustati (esimest korda 
1940 ), olid siin töölisteks ka in-
geri-soomlased (represseerimiste 
eest, oma kodutaludest põgene-
nud ja Siberist eluga pääsenud, 
keda ei lubatud naasta oma kodu-
paika). Nad kõik olid väga töökad 
ja kohusetundlikud inimesed.

Ka Elmar Peterson, kes oli 
pärit Viljandimaalt Suislepast ja 
samuti tema abikaasa, kes kahe 
lapsega Audru sovhoosi põge-
nes. Poeg Valdur meenutab, et 
elamistingimused Audrus olid 
väga viletsad ja nii elati Audru 
sovhoosis Ääremetsas Tornima-
jas ja Kõrtsimajas köök-tubades, 
mõnikord isegi 2-3 peret koos.

Valdur lõpetas Helme mehha-
niseerimiskooli ning tuli Audru 
sovhoosi traktoristiks 1949. aas-

tal. Samal aastal võeti ta Nõuko-
gude armeesse, kus ta teenis aega 
Usbeki NSV-s. 1953. aastal tuli ta 
tagasi Eestisse. Audru sovhoosi 
direktor võttis noormehe majan-
dusjuhatajaks. Kuna Valdur oli 
koolis ja sõjaväes harrastanud 
raskejõustikku, pani ta ka siin 
spordiliikumisele aluse. Moodus-
tati kehakultuurikollektiiv, mille 
esimeheks ta valiti. Esimesteks 
spordialadeks olid raskejõustik ja 
ratsasport. See oli veel aeg, kui 
põllutööl ja aiandis kasutati 60 
hobuse tööjõudu. Uskumatu, aga 
ka spetsialistide liiklusvahendi-
teks olid ratsahobused. Sovhoosil 
oli laialdane territoorium. Peale 
Keskuse, Sanga ja Saari olid veel 
Taali ja Kõrsa osakonnad. Seda 
ringikappamist ikka jätkus.

Üks tuntumaid ratsaspordi 
entusiaste oli Sanga osakonna 

juhataja Heino Paurson, kes oli 
Eesti kaitseväe ratsarügemendis 
saanud korraliku koolituse. Tema 
treenitud noormehed Mart ja Jo-
hannes Kuusk, Boris Bernardt, 
Jaan Nõmm, Voldemar Gurjanov 
jt olid võistlustel tihti parimate 
seas. Kuna ratsahobuseid ei jät-

kunud, tehti õhtuti treeningut ka 
tööhobustega. Keskuse tallimees 
Juhan Eljas, kes oma hoolealu-
seid väga armastas, kurjustas 
sellepärast tihti.

Esimesed ratsavõistlused 
Audrus korraldati 1. mail 1955 
Lihula-Tõstamaa teeristis (prae-

gu Nõmme ja Martinsoni elamu-
te maa). Kolmandad võistlused 
taheti samuti korraldada 1. mail, 
kuid Pärnu Rajooni Parteiko-
mitee keelas paraadi tõttu kõik 
selle päeva muud üritused ära. 
Võistlused olid 2. mail ja need 
toimusid Pärnu-Lihula-Sanga 
teeristis.

Võistluspaiga ettevalmistami-
ne ja takistuste ehitamine toimus 
ühiskondliku töö korras. Valdur 
ostis Kihlepast oma palga eest 
20 tm palke, mis sovhoosis saeti 
ja saadud materjalist ehitati 15 
takistust tema jooniste järgi. 
Võistlustele pääses piletiga, ke-
hakultuuri-kollektiivi raamatu-
pidaja maksis Valdurile palkide 
raha tagasi. Hakkas laekuma ka 
väikest tulu. Kahjuks ei ole võist-
luste protokolle säilinud.

Noori ratsaspordihuvilisi oli 

Audrus palju, ka tüdrukud lõid 
kaasa. Tööpäevad olid suvel 
10-, laupäeviti 8-tunnised. Ki-
bekiiretel tööperioodidel oli ka 
pühapäev tööpäev. See oli aeg, 
kui televisioon oli alles mägede 
taga ja paljudel peredel polnud 
raadiotki. Küllap sellepärast ela-
tigi aktiivset seltsielu.

Võistluspaik ei olnud piira-
tud, seetõttu oli vaja rohkem 
kui 20 piletimüüjat-kontrolö-
ri, kelledel oli prii sissepääs ja 
„tähtis amet“ oli neile suureks 
tunnustuseks.

Ajapikku kujunesid Audru 
sovhoosi sisevõistlustest ka ra-
jooni ja vabariiklikud ratsavõist-
lused.

(jätkub)
Audru kroonikaraamatu 

põhjal
Dora Kesper

Pipi pidas sünnipäeva
Ühe väga väikese linnakese ser-
vas asus vana laokil aed. Aia 
sees seisis vana maja ja selles 
majas elas Pipi Pikksukk.

Nii algab Astrid Lindgreni 
raamat „Pipi Pikksukk”.

Tema täielik nimi on Pipilota 
Viktuaalia Rullkardiine Pipar-
münta Eefraimitütar Pikksukk. 
Pipi elab tavalises Rootsi väike-
linnas Segasumma suvilas. Ta 
elab üksinda, ilma ühegi täis-
kasvanuta. Tema isa on Eefraim 
Pikksukk, neegrite kuningas 
Kurrunurruvutisaarel. Pipi ema 
on surnud. Ise ütleb Pipi selle 
kohta: “Minu isa on neegriku-
ningas ja ema on ingel taevas, 
mitte igal lapsel ei ole niisugusi 
vanemaid”. Pipi on silmatorka-
va välimusega, peas on tal kaks 
patsi ja nägu on tedretäppe täis. 
Jalas kannab ta eri värvi sukki 
ja tema kingad on mitu numb-
rit suuremad kui vaja. Pipil on 
kodus ahv Härra Nilsson ja 
knabstrupi tõugu hobune, kes 
elab verandal – Pipi sõnul sel-
lepärast, et köögis oleks ta jalus 
ja elutoas hobusele ei meeldi.

Esimene raamat Pipist ilmus 
1945. Selle pealkiri oli “Pipi 
Pikksukk” ja selle oli illust-
reerinud Ingrid Vang Nyman. 
Eesti keeles ilmus see raamat 
1968 Vladimir Beekmani tõl-
kes. Nüüdseks on “Pipi Pikk-
sukast” saanud maailma armas-
tatumaid lasteraamatuid ja seda 
on tõlgitud pea 70 keelde. Selle 
aasta mais me siis tähistamegi 
Pipi 70-ndat väärikat juubelit.

Jõõpre raamatukogus toimus 
sünnipäeva auks ka üks vahva 
Pipi pidu, kus oli kohal ka Pipi 
Pikksukk isiklikult ja külla olid 
kutsutud Jõõpre Kooli algklas-
side lapsed. Pipil oli lastele va-
ruks hulga mänge,tantsiti üks 
vahva Pipi tants, ei puudunud 
ka kommisadu ja pidu lõppes 
koogi söömisega.

Soovime Pipile palju õnne ja 
et ta ikka jaksaks oma viguri-
tega rõõmustada ka järgnevate 
põlvkondade lapsi!

Pille Ristimets
Jõõpre raamatukogu

Jõõpre I tenniseturniir
Alates möödunud sügisest igal 
nädalal kaks treeningut läbi-
nud Jõõpre Põhikooli tüdrukud 
võtsid aktiivselt osa kõikidest 
tennisevõistlustest. Eelnevad 
võistlused olid läbi viidud erine-
vate harjutuste kinnistamiseks. 
Seekordne võistlus toimus 1. 
mail ja oli tõeline turniir, kus sai 
näidata kõike, mida olime õppi-
nud. Turniiri käigus ilmnesid ka 
mõned puudujäägid nii mängus 
kui moraalis. Turniirist võttis 
osa 7 võistlejat, mille lõpetas 5 
(paar tütarlast otsustasid kah-
juks turniiri katkestada). Tur-
niiri võitis Tairi Mõttus, teisele 
kohale tuli Kätriin Grünthal ja 
kolmanda koha saavutas Nora 
Karula. Võitjaid autasustati 
karikatega ja igale osavõtjale 
anti osalejamärk. Samuti peeti 
meeles neljandale kohale tulnud 
võistlejat Johhanna Jäärats´it, 
kes oli kõige soliidsem mängija.

Selleks korraks on Jõõpre 
Põhikoolis treeningud lõppe-
nud, kuid tennisesektsioon 
Audru Tennisesats on otsus-

tanud jätkata. Tahame tööle 
panna Audru kunstmuruga ten-
niseväljaku, viia läbi igamehe 
tennisevõistluse õpilastele ja 
täiskasvanutele Audru Kooli 
saalis ning teha kõik selleks, et 
Lindi aasale saaks ehitatud as-
faltkattega väljak tennise ja teis-
te pallimängude tarvis. Igamehe 
tenniseturniiri viiksime läbi 
vallapäevade auks, märkides 
tennisepiirid Audru Kooli saali 
kleeplindiga. Kunstmuruväljak 
vajaks ka natuke kõpitsemist, 
seal saaks läbi viia suviseid 
treeninguid. Lindi aasa väljak 
vajab suuremaid kulutusi asfaldi 
tarvis, mille kohta tuleks esitada 
taotlus vastavatele toetajatele. 
Lootes Jõõpre Põhikooli vastu-
tulelikkusele jätkaksime sügisel 
treeninguid kooli võimlas.

Audru Tennisesats ei saa 
kuidagi alustatut pooleli jätta 
– meil on olemas tennisereketid, 
pallid, tennisevõrk ja lootused 
saada ka tennisetreeningute lä-
biviimiseks vajalik pallimasin.

Jaan Moorits
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• TEATED •Õnnitleme 
vastsündinuid!
MARIA LUSIK  
17.04.2015
LUISE LINDSTRÖM 
17.04.2015
REMO SÕBER 
18.04.2015
JAKOB KURU 
22.04.2015

Audru alevis mööblidetaile valmistav OÜ otsib oma meeskonda 
töölist. Kasuks tuleb tisleritöö oskus ja kogemus. 
Täpsem info tel 5292818.

Jumalateenistus EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse 
kirikus:
21. juunil kell 10.00 – liturgia, kalmistupüha Jõõpre kalmistul
21. juunil kell 12.30 – üldine hingepalve
Teenistuse ja kalmistupüha viib läbi Jõõpre Suurkannataja 
Georgiuse koguduse preester Kristoforos Parts

Andmaris Grupp OÜ

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

•	 Tõstuk	 greifer	 kopa	 ja	
haaratsitega

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

Tel: +372 517 5783
andmarisgrupp@gmail.com

C-JAM 
Päikeseloojangu kontserdid

Crazy Cellos
esitleb

10.07 kl 22 Pärnu Steineri Aed (Maarja-Magdaleena Gild)
25.07 kl 22 Pärnu Steineri Aed (Maarja-Magdaleena Gild)
28.07 kl 22 Audru Püha Risti kirik

Piletid eelmüügist 15 €/pensionär, 
erivajadusega isik 13,50 €. 
Kontserdipäeval pilet 17 €.
Info 505 9625, www.kontsertkorraldus.ee

Doberani Rannamaja 
Valgerannas ootab 
oma kollektiivi 
tublisid töötajaid: 
kokka, kokaabi, nõudepesijat, koristajat. 

Info tel 5649 8905

SPORT
Jüriööjooks

23. aprillil kogunesid Audru 
Kooli õpilased taaskord oo-
tusärevalt traditsioonilise jü-
ripäevajooksu starti. Seekord-
ne start oli juba XXXII, kui 
õpilased teatejooksule strar-
dikäskluse said. Sellel korral 
oli võistkondi ka teistest valla 
õppeasutustest ja ka harrastus-
klubidest – kokku 19 võistkon-
da rohkem kui 200 võistlejaga. 
Üldarvestuses saavutas võidu 
kohalik spordiklubi Tünamo, 
teisena tuli finišisse Audru 
Kooli 8.a klassi võstkond. III 
koht kuulus Audru Kooli 8.b 
jooksjatele. Pärast jooksu olid 
õpilastele oma tööst jutustamas 
ning ohutusalast infot jagamas 
Päästeamet, Politsei- ja Piirival-

veamet ning Kaitseliit. Õpilastel 
oli võimalus tutvuda kõigi ame-
tite tehnikaga ning Kaitseliidu 
relvastusega. Suure panuse 
ürituse õnnestumisele andis 
ka kooli hoolekogu, kes ka ise 
koos õpetajatega distantsi läbis 
ning täiskasvanute arvestuses 2. 
kohaga lõpusirgele jõudis. Selli-
sed sündmused olid 2015. aasta 
Audru Kooli jüripäeval või ve-
teranide päeval või ka raamatu 
ja roosi päeval. Sarnane üritus 
on toimunud juba alates 1982. 
aastast (2 korda on vihma tõttu 
jooks ka ära jäänud) ning järg-
misel aastal peaks 23. aprillil 
2016 olema juba 33. teatejooks 
Audru vallas.

XXXIX Koonga mängud
9.05.2015

Üldkokkuvõte:
1. Audru 96 p
2. Halinga 88 p
3. Sauga 85 p
4. Koonga 82 p
1. koht – Meeste võrkpall: 

Mikus Veltson, Markus Veltson, 
Rain Enni, Eiko Pikkur

1. koht – Sangpomm: Koidu 
Killing, Raldi Kaljurand, Keito 
Killing, Kahro Koit Koitla

1. koht – Teatejooks: Otto 
Randväli, Koidu Killing, Kai-
jo Killing

1. koht – Mälumäng: Tarmo 
Kuningas, Urmas Reinart, Mati 
Puust

1. koht – Noolemäng: Otto 
Randväli, Marika Sarapu, Valdi 
Killing

2. koht – Kabe: Ako-Robin 
Maido, Kike-Elisabeth Maido, 

Õie Killing, Oole Rits
3. koht – Lauatennis: Carl 

Cristopher Mehik, Marika Sa-
rapu, Styven Kuntson, Keito 
Killing

4. koht – Sops: Otto Rand-
väli, Koidu Killing, Tarmo Tõ-
nismann

4. koht – Naiste võrkpall: 
Malle Tael, Kike-Elisabeth 
Maido, Koidu Killing

Tänud kõigile võistlejatele! 
Need, kes jaksasid ära oodata 
autasustamise, said maitsta ka 
auhinnaks saadud mega head 
kohupiimatorti, aga kõigile 
Audru valla eest võistlejatele 
saab osaks Koonga vallavanema 
hr Pikkmetsa poolt välja pandud 
auhind võitjatele – ,,5-tunnine 
SAUNAÕHTU Oidrema sau-
nas“.

AVATUD USTE PÄEV TAMME TALU  
ÜRDIAIAS 13. juunil 2015 
Perenaine ootab kõiki huvilisi ja-
lutuskäikudele ürdiaias kell 11.00 
ja kell 13.00.

Päeva muudavad rohenäppude 
jaoks veel täiuslikumaks oma ala 
asjatundjad aianduskonsultant Ene-
li Käger ja keraamik Kaja Rinaldo.

Eneli Käger annab terve päeva 
jooksul igale aednikule nõu taime-
de kasvatamisest, väetamisest ja 
looduspärasest taimekaitsest ning 
keraamik Kaja Rinaldo õpetab oma 
töötoas väikeste aiaehitiste valmis-
tamist ja jagab ideid, kuidas kodu-

aeda soodsalt ja lihtsatest vahen-
ditest põnevaid väikevorme luua. 
Tamme talus on saadaval suures 
valikus erinevaid maitse, ravim- 
ja lõhnataimede istikuid. Lahti on 
ka Tamme talu pood. Ostlemiseks 
võta palun kaasa sularaha.

Väikseid üllatusi lisandub 
veelgi, millest FB vahendusel 
jooksvalt teada anname.Vajadusel 
Info otse perenaiselt te. 56253075 
või Tamme talu kodulehelt www.
tammetalu.eu. 
Üritus on kõigile tasuta!

Tel 50 45 215 
       51 45 215  

ELEKTRITÖÖD 
MAJAS, KORTERIS, 

ETTEVÕTTES
Tel. 5343 7992 

www.mogreta.ee

meTsa- ja 
põllumaad

OÜ esTesT pR ostab




