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Väikeste vallakodanike vastuvõtt
13. juunil toimus vallamaja saalis selle aasta 
jaanuari-, veebruari-, märtsi- ja aprillikuul 
sündinud väikeste vallakodanike ja nende 
vanemate pidulik vastuvõtt. Pidupäevali-
si tervitasid vallavolikogu esimees Jaanus 
Põldmaa, sotsiaalpedagoog Sirje Järvet ja 
sotsiaalnõunik Peep Tarre. Meeleolukate 
lauludega esinesid Jõõpre kooli tütarlapsed 
õpetaja Grünet Trumsi juhendamisel. Vas-
tuvõtule olid kutsutud:

Jekaterina Põldots ja Ago Eensalu poeg 
Kaspar̀ iga;

Kadri ja Innar Lanno tütar Lilian Milà ga;
Sigrit Halliste ja Rain Kästik poeg 

Rayen´iga;
Piret Kadak ja Madis Vaiksaar poeg 

Oskar´iga;
Marju Truuver ja Rannus Kustassoo tütar 

Tierra-Desireè ga;
Peivi Assafrei ja Fredy Allikmaa tütar 

Desiree ǵa;
Mari ja Meelis Tiits poeg Marius éga;
Kadi Luhamaa ja Mart Rätsep poeg 

Trevor´iga;
Epp Lasn ja Vallo Jürgens poeg Johań iga;

Liina Soone ja Romer Liivrand tütar 
Lysandra ǵa;

Anett Pransmann ja Heiko Napp tütar 
Lisete ǵa;

Gairit ja Endel Popp tütar Romili ǵa;
Karit ja Andres Jäärats tütar Loore ǵa;
Meriliis Niilre ja Ruslan Konstantinov 

tütar Miila ǵa;
Kristiina ja Jüri Lusik tütar Maria ǵa;
Rutt Hänni ja Lauri Lindström tütar 

Luise ǵa;
Carmen ja Tarmo Sõber poeg Remo ǵa;
Raili Tomson ja Karmo Kuru poeg 

Jakob´iga;
Ege Tillar t ja Karmo Näkk poeg 

Kristofer´iga;
Kaarit ja Marko Visnapuu tütar 

Liisbet̀ iga.
Vallavapiga hõbelusika, sünnitoetuse esi-

mese osa ning lilled andsid lastevanematele 
üle Jaanus Põldmaa ja Audru Vallavalitsuse 
sekretär-registripidaja Maigi Reepalu. (KH)

Valgeranna prügimured
Pärnumaa Õpilasmaleva rühmad 
on läbi aastate Valgeranda koris-
tanud. Kevad algab iga-aastase 
suurpuhastusega, mais ja läbi 
suveõhtute võib malevlasi näha 
mustade prügikottidega rannas 

ja luidetel korda loomas. Sellel 
kevadel olid malevlased väljas 
lausa kolme rühmaga – suur-
puhastusest võtsid osa Jõõpre, 
Audru ja Lindi kooli malevlased. 
Kuna tegu iga-aastase koristu-
sega, siis ei olekski seda nagu 
põhjust jälle ära mainida, aga 
kirjutama ajendas asjaolu,et kui 
aastaid tagasi saime hakkama 
ühe läbi aastate tegutsenud Jõõp-
re malevarühmaga ja paar aastat 
tagasi tuli appi Audru rühm, siis 
sellel kevadel jagus kolmandaks 
tegevuspäevaks prahti ka Lindi 
lastele-lastevanematele, kusjuu-
res Lindi lapsed koristasid juba 
eelnevalt üle käidud poldri ran-
naala. Sealt ka küsimus – kuidas 
saavad randa diivanid, telerid, 
akud, kraanikausid, pesumasin 
ja mitu kotitäit kasutatud riideid? 
Viimasel korral oli meri randa 
„toonud“ 4 autokummi ja need 
ilusasti teineteise peale ladunud...

Kui Audru ja Jõõpre noored 
on üllatustega rannas juba har-
junud, siis anname sõna selle ke-
vade uustulijatele Lindi koolist:

Meie kooli õpilased on juba 
viis aastat olnud osalised Marine 
Litteri programmis, mille fookus 
on suunatud Läänemere prahis-
tamisega seotud probleemidele. 
Eesmärk – kaardistada merelise 
prahi kogused ja koosseis ka-

heksal eri rannaalal üle Eesti. 
Koostööpartneritena on kaasatud 
kohalikud omavalitsused, koo-
lid ja vabatahtlike ühendused. 
Samaaegselt toimuvad merelise 
prahi kaardistamistööd meie naa-

berriikides Rootsis, Soomes ja 
Lätis. Lindi kooli õpilased koos 
õpetaja Kaire Kiivitiga kaardis-
tavad kolm korda aastas Valge-
ranna liivaranna poldripoolse 
osa 100 m ulatuses. Lapsed on 
korjanud klaasikilde, toidu- ja 
joogipakendeid, ehitusmater-
jale ja hulgaliselt suitsukonisid 
ning palju muudki, mida meri on 
randa uhtunud või mille suvita-
jad naha on jätnud. Seekordne 
koristus pumbajaamast kuni 
liiivarannani oli kurb kogemus. 
Kottide viisi korjati olmeprügi, 
mida ei olnud mitte meri randa 
toonud, vaid inimesed. Miks jä-
tavad või lihtsalt toovad inime-
sed prügi randa? Miks nad ei pea 
lugu loodusest, kaasinimestest, 
iseendast? Masendavamaks teeb 
loo veel enam seegi, kui nädal 
aega pärast koristust nõuavad 
lapsed pisarsilmil selgitust, et 
miks on jälle keegi suure kotitäie 
prügi ja grillimisjäätmed maha 
jätnud? Head inimesed, lapsed 
õpivad täiskasvanutelt nende 
tegude, mitte sõnade järgi. Näi-
tame siis oma eeskujuga, kuidas 
on võimalik elada nii, et meist 
mahajääv ökoloogiline jalajälg 
oleks minimaalne.

Mati Sutt
Ulla Orgusaar

Audru Lasteaed otsib 
oma tegusasse kollektiivi 
LAsteAiAõpetAjAt 
(tähtajaline tööleping).

Tööle asumine augustis.
Avaldus, CV, haridust 

tõendavate dokumentide 
koopiad saata hiljemalt 

13. juuliks aadressil 
lasteaed@audru.ee või 
Nooruse tee 2, Audru 

alevik, Pärnumaa 88301.
Täpsem info: 5101041

Seoses tootmismahu suurene-
misega otsime oma kollektiivi 
kohusetundlikke töötajaid.
Müüme saare halupuude tootmis-
jääke, hind kokkuleppel.

Info: 
551 0928, urmo@woodline.ee
55 633 327, ivo@woodline.ee
Tööstuse tee 9, Audru vald, 
Pärnumaa, 88301  
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TÄNUAVALDUS
AUDRU VALLA KUL-
TUURIKESKUS TÄNAB 
LASTEKAITSEPÄEVA 
PEO TOETAJAID JA 
ABILISI: 

Audru Vallavalitsus, Pärnu 
Maksimarket, Valgeranna 
Seikluspark, Eesti Pääste-
koerte Ühing, Kaitseliit Pär-
numaa malev Soontagana 
malevkond, Audru Noortevo-
likogu, fotograaf Rita Talisoo, 
Viktor Iljin, Raimo Zagorski, 
Maria Jääger, Irina Teesalu, 
Maryel ja Laura Loorents, 
Kadri Tõniste, Anne Laar-
Iljin, Lemmetsa Külaselts

Suur suur tänu kõigile!

Jekaterina Põldots ja Ago Eensalu  
väikeste Kaspari ja Andreasega
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Vallavalitsuse istungitel
21. mai

Otsustati aineolümpiaadidel, 
-konkurssidel ja spordivõistlus-
tel edukalt osalenud Audru valla 
üldhariduskoolide õpilaste tun-
nustamine.

Otsustati väga heade õpitule-
muste eest terve õppeaasta tule-
muste põhjal Audru valla üldhari-
duskoolides ja rahvastikuregistri 
andmetel Audru vallas elavate 
üldhariduskoolide 10.-12. klassis 
õppivate õpilaste tunnustamine.

Otsustati Pärnu Koidula Güm-
naasiumi kuldmedaliga lõpetaja 
tunnustamine.

Maksti toetust 2015. aasta mais 
riigi poolt rahastatud lapsehoiu-
teenuse rahaliste vahendite üle-
jäägist raske või sügava puudega 
laste ja nende peredega seotud 
sotsiaalteenuste osutamiseks ja 
arendamiseks.

Kinnitati avatud hankemenet-
lusega lihthangete „Audru valla 
teede pindamine“ ja „Audru valla 
kruusateede rekonstrueerimine“ 
tulemused.

Kinnitati Jõõpre külas Lepa 
kinnistu tootmishoone projek-
teerimistingimused.

Väljastati kasutusload Audru 
alevikus Lihula mnt 14 asuva 
12-korterilise elamu rekonstruee-
ritud korterite nr 3 ja 4 kasutusele 
võtmiseks.

Anti kirjalik nõusolek Pap-
saare külas Maidle kinnistule 
ja Lemmetsa külas Sulastemaja 
kinnistule puurkaevu rajamiseks, 
Lemmetsa külas Muffi kinnistul 
asuva kõrvalhoone laiendamiseks 
ning Jõõpre külas Mütsi kinnistu-
le päikesepaneelide rajamiseks.

Anti nõusolek 04.06.2015 

Ojako Puhke- ja Koolituskes-
kuse territooriumile laskepaiga 
rajamiseks seoses Politsei- ja 
Piirivalveameti korraldatava ja-
hilaskmisega.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthange „Audru koolide 
5. klasside õpilastele sülearvutite 
ostmine“.

Muudeti Audru Vallavalitsu-
se 12.02.2015 korraldusi nr 59, 
60 ja 61.

 
28. mai

Otsustati Audru valla üldhari-
duskoolides ja rahvastikuregistri 
andmetel Audru vallas elavate 
üldhariduskoolide 10.-12. klassis 
õppivate õpilaste tunnustamine 
väga heade õpitulemuste eest ja 
muudeti Audru Vallavalitsuse 
21.05.2015 korraldust nr 190.

Otsustati ainekonkurssidel ja 
olümpiaadidel parimaid tulemusi 
saavutanud õpilaste juhendajate-
õpetajate tunnustamine.

Anti kirjalik nõusolek Eassalu 
külas Nahka kinnistule puurkaevu 
rajamiseks.

Väljastati kasutusluba Lem-
metsa külas Kasemaa kinnis-
tule ehitatud komplektalajaama 
ja maakaabelliinide kasutusele 
võtmiseks.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Audru 
aleviku mänguväljakule võrkpü-
ramiidi paigaldamine“ tulemused.

Otsustati Audru Noortevoliko-
gu projekti „Audru valla Osalus-
kohvik 2015“ rahastamine.

Määrati vajaduspõhist pere-
toetust, toimetulekutoetust ja 
sotsiaaltoetuseid.

04. juuni
Kinnitati avatud hankeme-

netlusega lihthanke „Männituka 
lasteaia kõnniteede rekonstruee-
rimine“ tulemused.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthange „Avaliku veo-
teenuse osutamine Audru vallas“.

Väljastati avaliku ürituse luba 
27. juunil 2015 avaliku ürituse 
Suur Võidusõit (suur kogupere-
laat, bändide päevane ning õhtune 
kontsert ning disco) korraldami-
seks Auto24 ringil.

Anti kirjalik nõusolek Lindi 
külas Kaunismäe kinnistul asuva 
abihoone laiendamiseks ja Audru 
alevikus Luige tee 15 kuuri püs-
titamiseks.

Väljastati kasutusluba Kabris-
te külas Kooli kinnistule rajatud 
puurkaevu kasutusele võtmiseks.

Anti ehitusload Jõõpre külas 
Martini kinnistul üksikelamu 
püstitamiseks, Papsaare külas, 
Pääsu tee 16 kahe korteriga ela-
mu püstitamiseks ja Audru ale-
vikus Käreda tee 18 asuva elamu 
rekonstrueerimiseks.

Otsustati tunnustada väga 
heade õpitulemuste eest terve 
õppeaasta tulemuste põhjal Audru 
valla üldhariduskoolides ja rah-
vastikuregistri andmetel Audru 
vallas elavaid üldhariduskoolide 
10.-12. klassis õppivaid õpilasi.

11. juuni
Väljastati Audru alevikus 

Tööstuse tee 7 asuva saeveski 
laiendamise projekteerimistin-
gimused.

Anti ehitusluba Saulepa külas 
Kirsi tee 4 elamu püstitamiseks.

Väljastati kasutusluba AQ 

Lasertool OÜ´le Lemmetsa külas 
Lasertooli kinnistul asuva laien-
datud tootmishoone kasutusele 
võtmiseks ja Audru alevikus Noo-
ruse põik 8 asuva rekonstrueeritud 
üksikelamu kasutusele võtmiseks.

Anti kirjalik nõusolek Lindi 
külas Parve tee 11 abihoone püs-
titamiseks, Soeva külas Aguri 
kinnistul väliköögi püstitamiseks, 
Ridalepa külas Ansuri kinnistul 
puukuuri püstitamiseks, Aruvälja 
külas Vesiku kinnistul kahe laut-
kuuri kuuri püstitamiseks, Pap-
saare külas Traali tee 23 sauna ja 
puukuur-autovarjualuse püstita-
miseks, Liu külas Liu kalatsehhi 
kinnistul piirdeaia rajamiseks ja 
Jõõpre külas Tammesilla-Ueda 
kinnistul puurkaevu rajamiseks.

Otsustati sünnitoetuste maks-
mine.

Tunnustada väga heade õpi-
tulemuste eest terve õppeaasta 
tulemuste põhjal Audru valla 
üldhariduskoolides ja rahvasti-
kuregistri andmetel Audru vallas 
elavaid üldhariduskoolide 10.-12. 
klassis õppivaid õpilasi.

Kinnitati avatud hankemenet-
lusega lihthanke „Audru Kooli 
siseruumide renoveerimine“ tu-
lemused.

Algatati avatud hankemenetlu-
sega lihthange „Ahaste kergliik-
lustee ehitamine“.

Väljastati avaliku ürituse load 
19. juunil 2015 Audru pargi jaani-
tule ning 20. juunil 2015 Aruvälja 
Jaanitule, Lavassaare Jaanipeo, 
Jõõpre Jaanipäeva ja Lindi Jaa-
nipäeva korraldamiseks.

Otsustati Audru valla poolt 
teede ja trasside tasuta ülevõtmine 
Leevälja planeeringualal.

Eraldati projektitoetuseid mit-
tetulunduslikuks tegevuseks.

Otsustati maksta rahvusvahe-
lise koolivälise tegevuse toetust.

Kehtestati Audru Vallapäevad 
2015 piletite hinnad.

Määrati Audru alevikus asuva 
Ääremetsa tee 1 jagamisel tekki-
nud katastriüksustele lähiaadres-
sid ja sihtotstarbed.

Premeeriti Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumi hõbe-
medaliga lõpetajat.

11. juuni
Kuulati Audru vallas tegutse-

va vee-ettevõtja AS Pärnu Vesi 
esindaja Leho Võrk’i ettekannet 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
aruandest.

Otsustati Audru vallas Aud-
ru alevikus asuva Õuna tn 20 ja 
kalmistu maaüksuse munitsipaal-
omandisse taotlemine.

Muudeti Audru Vallavolikogu 
29.08.2013 otsust nr 65 ja Audru 
Vallavolikogu 04.09.2014 otsust 
nr 49.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavolikogu 12.06.2008 määrus 
nr 18 „Abonent-, veetarbimis- ja 
heitvee ärajuhtimise teenuse hin-
na kehtestamine“, Audru Vallavo-
likogu 14.06.2007 määrus nr 19 
„Vee-ettevõtja määramine ning 
veevarustuse ja heitvee ärajuhti-
mise teenuse hinna kehtestamine 
Kurgometsa detailplaneeringu 
piirkonnas“, Audru Vallavolikogu 
09.03.2006 määrus nr 14 „Veeva-
rustuse ja reovee ärajuhtimise tee-
nuse hinna kehtestamine”, Audru 
Vallavolikogu 09.02.2006 määrus 
nr 10 „Veevarustuse ja heitvee 
ärajuhtimise hinna reguleerimise 

kord” ja Audru Vallavolikogu 08. 
juuni 2006 määrus nr 28 „Veesõi-
dukite liiklemise kord Sauga ja 
Audru jõel Audru valla piires“ 
kehtetuks tunnistamise kohta.

Kinnitati kirjaliku enam-
pakkumise tulemused 2-toalise 
korteriomandi müügiks aadressil 
Lavassaare alev Karja tn 4-11.

Otsustati müüa avalikul kir-
jalikul enampakkumisel Audru 
alevikus Lihula mnt 14 asuv 2-toa-
line korter nr 3.

Otsustati seada Audru val-
la kasuks isiklik kasutusõigus 
Audru vallas Ahaste külas asu-
vale Kase ja Halutoa kinnistule 
kergliiklustee ja tänavavalgustuse 
ehitamiseks ja majandamiseks.

Muudeti Audru Vallavoliko-
gu 09. aprill 2015 määrust nr 7 
„Edukate õpilaste ja õpetajate 
tunnustamise kord“.

Kinnitati „Aasta Õpetaja“ 
tunnustuse saajateks Kai Oraste 
ja Aili Elend.

Omistati Audru valla kultuu-
ripreemia „Aasta kultuuritegija” 
Helle Kirsile.

Otsustati Audru alevikus asu-
vale Juustukeldri kinnistule MTÜ 
Audru Jahiselts kasuks otsustus-
korras tasuta hoonestusõiguse 
seadmine.

Võeti vastu Audru valla 2015. 
aasta 1. lisaeelarve.

Kehtestati toimetulekutoetuste 
arvestamiseks eluruumi alaliste 
kulude piirmäärad.

Kuulati Audru Vallavolikogu 
alatiste komisjonide aruandeid 
möödunud aasta tegemiste kohta.

Vallavalitsuse  
suvised puhkused

Ülle Kaljumäe 15.06. – 26.06.2015
 13.07. – 01.08.2015
Merle Mõttus 22.06. – 10.07.2015
 27.07. – 09.08.2015
Siim Suursild 06.07. – 31.07.2015
Priit Annus 06.07. – 24.07.2015
Maris Moorits 06.07. – 31.07.2015
Sirje Järvet 06.07. – 01.08.2015
Maigi Reepalu 06.07. – 24.07.2015
Ene Täht 06.07. – 24.07.2015
Loore Lepp 06.07. – 04.08.2015
Karene Lainela 06.07. – 22.07.2015
 27.07. – 13.08.2015
Mairi Õismets 06.07. – 24.07.2015
 03.08. – 18.08.2015
Sirli Sabiin 06.07. – 19.07.2015
 03.08. – 14.08.2015
Peep Tarre 06.07. – 17.07.2015
 03.08. – 16.08.2015
Piret Mäestu 06.07. – 17.07.2015
Katri Pruul 13.07. – 31.07.2015
Vahur Kobolt 13.07. – 03.08.2015
Helgi Põldsam 13.07. – 04.08.2015

Politsei soovib turvalist suve
Suvi oma ahvatluste ja mee-
leolukate puhkustega on kohe 
algamas. Suverõõmude nautimi-
sel on mõnikord meeled hajevil 
ja mõned põhitõed ununevad. 
Paljugi oleneb igaühest endast, 
et vältida õnnetusi – seda nii 
liikluses, veekogu ääres kui ka 
lihtsalt meelt lahutades.

Meeldetuletuseks mõned 
lihtsad näpunäited mida peab 
järgima.

Liikluses ole hoolikas ja teis-
tega arvestav, pea kinni liiklust 
reguleerivatest märkidest, jälgi, 
et ei ületa lubatud piirkiirust, 
ära juhi mistahes sõidukit al-
koholijoobes ega lase seda teha 
teisel. Võimalusel kasuta liiku-

miseks oma tervise hüvanguks 
jalgsi või jalgrattal liikumist. 
Tee kõik endast olenev, et ühest 
kohast teise jõuda ohutult.

Ujuma minnes ole kaine, sa-
muti hoolitse selle eest, et sõb-
rad alkoholi tarvitanuna vette ei 
läheks. Veekogu ääres lastega 
aega veetes hoia neil silm peal, 
sest lapsed ei pruugi alati osata 
võimalikke ohte hinnata. Selgita 
neile, mis lubatud, mis mitte, 
sest käskudest-keeldudest ei 
pruugi abi olla. Kindlasti ole 
oma õige käitumisega heaks 
eeskujuks ja ära unusta, et vas-
tutus lapse elu ja tervise eest 
lasub just vanematel.

Ära jäta oma vara järeleval-

veta – lukusta alati oma jalgra-
tas, ära jära sõidukit parkides 
sellesse nähtavale esemeid, mis 
võiks varastele huvi pakkuda. 
Kodust lahkudes lukusta korteri 
või maja uks ning sulge aknad.

Meeldetuletused said välja 
toodud praktiliselt märksõnade-
na, pikemate selgitusteta, kuid 
need peaks olema piisavalt kõ-
nekad. Need on lihtsad asjad, 
mis politseitöö kogemusele 
tuginedes kipuvad kõige sage-
damini meelest minema.

Turvalist ja tegudeküllast 
suve kõigile!

Harli Hansen
piikonnapolitseinik

Männiku tee 1 kinnistu detailplaneeringu teade
Audru Vallavalitsus teatab, et 
Audru Vallavolikogu 07.05.2015 
otsusega nr 26 kehtestati Papsaa-
re külas Männiku tee 1 kinnistu 
detailplaneering (0,44 ha, katast-

riüksuse tunnus 15904:003:0308). 
Detailplaneeringuga antakse hoo-
nestatud elamumaal ehitusõigus 
Audru jõe ehituskeeluvööndis 
maaküttele. Planeering on koos-

kõlas Audru valla üldplaneerin-
guga. Detailplaneeringu ma-
terjalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee.

Kuulutatakse välja Audru  
valla heakorrakonkurss  

Kaunis Kodu 2015
Juba 17 aastat korraldab Aud-
ru vald Kauni Kodu konkurs-
si. Ajapikku on sellel osale-
nud palju ilusaid koduaedu. 
Tänavu on auhinnafond 
kopsakam – alakategooria 
võitjad saavad kinkekaar-
did ja Kauni Kodu sildidki, 
mis annavad möödujatele 
märku aias vaevanähtu tun-
nustamisest ning jääb pü-
sivaks mälestuseks majale. 
Konkursil tuuakse eraldi 
esile ka silmapaistvaid ideid 
ja erilisi lahendusi oma aia 
mõnusaks muutmisel. Audru 
vald ootab kandidaatide üles-
seadmist individuaalelamu-
te, kortermajade ja sotsiaal-, 
äri- ja tootmisobjektide ka-
tegoorias 20. juuliks. Kon-
kursil tunnustatakse Audru 
valla lähemate ja kaugema-
te kantide kauneid ning nu-
tikaid aiakujundusi. Põnevaid 
ideid ja innustavaid kogemusi 
jagame ka vallalehe veergu-
del ning auhinnad antakse 
kätte Audru Vallapäevade 
pargikontserdil 1. augustil. 
Osalema ootame kõiki hu-
vilisi olenemata vanusest, 
perekonna või aia suurusest. 
Konkursi komisjon külastab 
kõiki ülesantud aedu.

Kodu on koht, kus puha-

takse, kus nauditakse hetki 
lähedastega ning taastatakse 
energiavarusid. Mida mõnu-
sam, hubasem ja kaunim on 
kodu ja aed, seda paremini 
aitab see kaasa meie üldise 
eluga toimetulekule. Mida 
rohkem jagatakse oma koge-
musi, seda rohkem innustab 
see ka ümbruskonda panus-
tama oma aedade korrasole-
kule. Audru valla tunnusta-
tud aiad saadetakse edasi ka 
Pärnu maakonna kaunima 
kodu konkursile, kust edasi 
võimalik juba pääseda vaba-
riiklikule mõõduvõtmisele. 
Eelmisel aastal oli valla 
konkursi võitjate seas kaks 
imekaunist Lavassaare aeda 
– perekond Toomiste ja Inge 
Laine kodud. Kuidas kandi-
deerida võistlusele Kaunis 
Kodu 2015? Konkursil osa-
lemiseks teatage ülesseatava 
aia kontaktinfo meiliaad-
ressile info@audru.ee või 
helistage telefonil 4472784. 
Ärge unustage lisada aad-
ressi, meiliaadressi ning te-
lefoninumbrit! Koduaedade 
kandidatuuri ülesseadmise 
tähtaeg on 20. juuli.

Maris Moorits
konkursi Kaunis Kodu 

2015 komisjoni liige

Audru Vallavalitsus teavitab erateedele  
kruusa taotluse esitajaid

Audru Vallavalitsuse 11.06.2015 
protokollilise otsuse alusel eralda-
takse taotlejatele kruusa vastavalt 
hindamiskomisjoni poolt esitatud 
ettepanekule. Komisjon kontrollis 
ja hindas taotlejate poolt esitatud 
andmeid (abivajavate vallaelanike 
hulka) ning tee olukorda koha-
peal. Eraldatud kruusa kogused 
taotlejate kaupa on leitavad Aud-

ru valla koduleheküljel.
OÜ Nurme Teedeehituse 

Soomra karjäärist.
Taotlejatel on valla poolt eral-

datud kruus võimalik Soomra 
karjäärist välja vedada ajava-
hemikul 22. juuni-22. august 
2015. a.

Info taotlejatele eraldatud 
kruusa koguste kohta on ka kar-

jääris olemas. Palume kooskõlas-
tada purustatud kruusa väljavedu 
karjäärist OÜ Nurme Teedeehi-
tusega telefonil 5029845 või e-
mailil info@nurmeteedeehitus.
ee. Samadel kontaktidel on soovi-
jatel võimalus tellida kruusaveoks 
ka transport.

Rahuldatud taotlusi on või-
malik näha www.audru.ee (KH)

Audru valla raamatukogude  
suvepuhkused

Aruvälja Raamatukogu 01.07.-04.08.2015
Audru Raamatukogu  16.07-19.08.2015
Jõõpre Raamatukogu  28.06.-01.08.2015
Lavassaare Raamatukogu  15.06.-21.06.2015
 13.07.-26.07.2015
 24.08.-30.08.2015
  07.09-13.09.2015
Lindi Raamatukogu 06.07.-04.08.2015
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Ajaratta lood

Sellele peole peab minema!
Külla ja peole minnakse tavali-
selt ikka kutsutuna ja kokkule-
pitud kellaajast kinni pidades. 
Meie otsustasime aga koos Aud-
ru valla noorsoo- ja kultuuritöö 
juhi Krista Kingoga etiketile 
seekord läbi sõrmede vaadata 
ja ennast ise Lindi külla Merle 
ja Jaanus Jantsoni koju külla 
kutsuda. Külaskäigu eesmärgiks 
oli välja selgitada, et mismoo-
di see 4. juulil toimuma saav 
„Meie küla pidu“ ikka päri-
selt välja nägema hakkab ning 
uurida, et kuidas selline mõte 
üldse tekkis. Meid võeti lahkesti 
vastu. Soovite omaküpsetatud 
maasikatorti? Aga palun. Kohati 
tekkiski selline tunne, et Jantso-
nite kodus on iga päev pidu. Ja 
veel tabasin ennast mõttelt, et 
Lindil on sõnal MEIE ikka hoo-
pis laiem tähendus, kui õigekeel-
sussõnaraamat seda tõlgendab. 
Ehk siis MEIE tähendab KÕIGI.

Pärnu Postimehe veergudel 
avaldati palju informatsiooni 
teie elukäigu kohta ja saime 
teada ka seda, et suurpeo idee 
tekkis Viljandi folgile mõeldes. 
Aga pidu ei saa ju korraldada 
tühja koha peale ja publiku 
huvi sondeerimata? Kuidas 
see kõik algas?

Merle Jantson: Tegelikult 
tekkis idee paljude meeldivate 
asjade kooskõlal – olemas olid 
vahvad muljed folk- ja kogukon-
nafestivalidelt, olemas olid Lindi 
küla ja siinne rahvas ja olemas 
oli tahe teha selline pidu, kus 
sisu ja vorm oleks mõnusas ta-
sakaalus. Pealegi eestlane tahab 
ju uhkustada – tulge ja vaadake, 
kui imelises kohas me elame! 
Aga kõige tähtsam on muidugi 
kogukonna roll.

Mis siis selles Lindi küla 
kogukonnas nii erilist on, võr-
reldes teie eelmiste elupaikade 
naabrite ja hõimlastega?

MJ: Selle peo mõte oleks siia 

samasse köögilaua taha surnud, 
kui 99 %-l inimestest, kellega 
oma mõttest rääkisime (alates 
naabritest kuni vallavalitsuseni 
välja) poleks silmad särama löö-
nud. Ja kohe küsiti lahkelt vastu, 
et mida meie ürituse kordami-
nekuks ära teha saame? Oma 
õla pani alla ka Romantiline 
Rannatee, rääkimata sellest, et 
armsad kaaskülaelanikud kohe 
toimetama hakkasid.

Meedias on teiepoolt kor-
raldatav eelseisev üritus palju 
kandepinda leidnud. Kas ole-
te osavad reklaamimüüjad 
või on kajastused omatahtsi 
tekkinud?

MJ: Olen töötanud Eesti Va-
baõhumuuseumis ürituste kor-
raldajana, Vene Draamateatris ja 
Eesti Kontserdis turundusjuhina 
ja Vanemuises reklaamijuhina ja 
Jaanus on ju aastaid „Untsaka-
tega“ kontserte andnud. Nii, et 
kogemuste pagas on meil ole-
mas, aga sellist kogukondlikku 
üritust veame eest küll päris 
esimest korda. Meie strateegia 
oli – enne sisu, siis vorm. Loo-
mulikult oleme ka ise ajakirjan-
dust teavitanud, aga väga paljud 
asjad on ka nö ise meie juurde 
tulnud – isegi see, et Meie Küla 
Pidu Hooandja.ee portaali jõu-
dis, on ühe sõbraliku soovituse 
tulemus. Meie eesmärk ongi, et 
sellest saaks mitte pelgalt Lindi 
küla pidu, vaid Eesti kaluriküla 
pidu, kus hoitakse aus ja taas-
elustatakse mereäärsete külade 
kombeid ja väärtustatakse kalu-
rite rasket tööd.

Milliste esinejate Lindile 
kutsumisega kõige rohkem 
vaeva nägite?

MJ: Kõik sujus tõrgeteta. 
Mina pelgasin esialgu pisut 
kalureid. Nemad on ju tsunft 
ja kas nad üldse lubavad võõ-
raid sadamasse ja veel kõigele 
lisaks sinna ka lava, kalalaada ja 

kohvikud üles panna? Aga kõik 
laabus ideaalselt ja kohati veelgi 
suurejoonelisemalt, kui esialgu 
plaanis oligi. Nii laekusid just 
kaluritelt ettepanekud inimesi 
paadiga merele viia ja Pärnust 
kohale tuua. Praegu tegeleme 
nende inimeste leidmisega, kes 
vabatahtlikena pileteid tulek-
sid müüma ja autode parkimist 
organiseerima soostuksid. Esi-
tamegi üleskutse, et kui keegi 
soovib seda meie peol teha, siis 
võtke palun meiega ühendust 
aadressil merle@jantson.ee või 
mkp@lindi.ee, FB-s Meie Küla 
Peo lehel või telefonil 5261891. 
Kõiki vabatahtlikke toitlustatak-
se ja samuti on neil prii juurde-
pääs kõikidele peoala üritustele. 
Töö toimub vahetustega.

Mis kell ja kus siis täpse-
malt kohal peab olema, et pa-
rimast teie poolt pakutavast 
osa saada?

MJ: Pidu toimub 4. juulil ja 
algab kell 12.00. Viimane pilet 
müüakse kell 23.00 ning ürituse 
lõpetab Sadamasaare laval an-
sambel Jäääär. Ehk siis – pidu 
keskpäevast keskööni. Esineja-
te nimekiri on pikk ja auväärne 
(Väikeste Lõõtspillide Ühing, 
Audru Jõelaevanduse Punt, pa-
sunakoor Õnn Tuli Õuele, Posõ 
jne). Hetkel on registreerunud 
üle 40 laadamüüja, osad Küla-
laadale ja teised Kalalaadale. 
Tulekul on üle kümne õuekoh-
viku, peol löövad kaasa kihnla-
sed, manija-rahvas ja muhulased 
– viimased saabuvad sadamasse 
lausa meritsi oma uisuga. Fes-
tivaliala asub territooriumil 
Ranna poest kuni sadamani 
kaasaarvatult ja sellel on 3 sis-
sepääsu. Pilet maksab 5 €, pere-
pilet olenemata laste arvust 12 € 
ja allameetrimehed on niikuinii 
tasuta. Lastel on ka oma lasteõu 
koos lastelava, meisterdamiste 
ja mängudega, soovi korral on 

võimalik ka tasuline lastehoid. 
Väga põnev saab olema ka Võr-
gukuurikino, kus näidatakse 
meie kandis üles võetud filme.

Mida veel vallaelanikele ja 
nende sõpradele tulevase uhke 
peo teemal teada anda?

MJ: Kui keegi teab kedagi, 
kes mingeid maitsvaid toite os-
kab vaaritada või küpsetada või 
tahab mingit ehedat talusaadust 
või käsitööd müüa, siis palume 
meiega kiiresti ühendust võtta. 
Kõik sellised kaubitsejad on te-
retulnud ja mingit kohamaksu 
me ei võta. Ootame ka maasi-
kamüüjaid, sest neid veel praegu 
meie nimekirjas pole, aga mis 
suvi see siis ikka ilma maasikata 
suunurgas on. Kalasupikeetjaid 
ja pakkujaid juba on, aga ega 
küll küllale liiga tee. Igal ühel ju 
omad retseptid. Ja kui juba kohal 
olete, siis ärge jätke külastama-
ta ka Lindi Lasteaed-Algkooli, 
kus Jüri Tenson ja teised teadjad 
mehed meie merest ja kaladest 
räägivad ning Lindi jahimehed 
oma trofeed välja panevad. La-
hel saab nautida ka kakuaamiga 
sõitu.

Kas see jääb esimeseks ja 
ainukeseks selliseks teie poolt 
organiseeritud peoks?

MJ: Kui seekord tegijatele-
tulijatele meeldib, siis jätka-
me kindlasti! On ju järgmine, 
2016. aasta, Merekultuuri aasta 
ja meie kaluriküla kogukonna-
festival sobib sellega suurepä-
raselt. Nagu igas ja just lastega 
peres kombeks – traditsioone 
tuleb hoida ja neid ka taastada 
ja juurde luua. Kui see pidu õn-
nestub, on see märgiks, et Eesti 
kalurikülad välja ei sure. See on 
pidu meile kõigile: korraldajate-
le, külalistele, kohalikele ja isegi 
kontvõõrastele!

Kohtumiseni peol!
Sirje Suurevälja

Ratsaspordi ajaloost Audru sovhoosis II
Audru ratsavõistlused kujunesid 
suureks traditsiooniliseks rahva-
peoks. Kui esimestel võistlustel 
olid ainult Audru sovhoosi 10 
võistlejat, siis mõne aasta pä-
rast oli juba võistlejaid Võrust 
Viruni 20-30. Osalesid ka nai-
sed. Pealtvaatajaid oli mõnikord 
isegi kahe tuhande ringis. Endel 
Kapral oli Keskuse osakonna ju-
hataja ja a/ü komitee esimees. 
Tema lapsed meenutavad, et 
isa oli tähtsa ameti peal – „fi-
nišikohtunik“ ja vehkis punase 
lipuga.

Valduril olid tellitud eraldi 
autobussid Pärnust Audrusse ja 
tagasi. Töötasid ka puhvetid ja 
inimesed nautisid kena kevadet, 
spordivõistluste kulgu ja mõnu-
sat melu.

Ratsavõistluste lõpetamine 
oli alati väga oodatud ja toimus 
suure pidulikkusega – puhkpil-
liorkestri saatel anti võitjatele 
hinnalised meened ja karikad. 
Peakohtunikuks oli maaspor-
diühingu „Jõud“ ratsaspordi-
sektsiooni esimees Ivar Raska. 
Meenub, et üks vabariigi tun-
tumaid ratsasportlasi oli Tori 
sovhoosist Raigo Kollom, kes 
Audru võistlustel alati esikohad 
noppis. Kahjuks ei ole võistlus-
te protokolle säilinud, et teada 
saada, kes Audru sportlastest 

parimad olid.
Pärast võistlusi korraldati 

õhtul alati tantsupidu. Esime-
ne toimus 1955. aastal endisest 
viinavabrikust ümber ehitatud 
peosaalis. Praeguses garderoo-
bis töötas samal ajal sovhoosi 
jahuveski.

Audru sovhoosi tublimate-
le ratsasportlastele oli suureks 
auks osavõtt mitmetest üleva-
bariigilistest võistlustest. Pal-
jud võistlejad olid traktoristid 
ja autojuhid, kellele võistluste 
ajaks pidi andma vabad päevad 
ja kaks veoautot hobuste trans-
portimiseks, peale selle veel 
„Willis“ sportlastele. Mõnedele 
majandi juhtkonnast oli põhiline 
ainult sovhoositöö, igasugune 

muu isetegevus tööajal ei olnud 
soositud. Tänu Valdur Petersoni 
veenmisoskusele ja organisee-
rimisvõimele ei jäänud ükski 
plaanitud võistlus ära. Kõikjal 
oli ta oma lahutamatu fotoapa-
raadiga ise kaasas.

1963. aasta 2. mail olid Val-
duri poolt korraldatud viimased

ratsaspordivõistlused, nüüd 
juba uuel võistluspaigal köstri-
maja ja kalmistu vahelisel põllul. 
Valdur valiti Sauga külanõuko-
gu esimeheks (Audru keskus oli 
Sauga valla koosseisus) ja suu-
nati õppima Kehtna parteikooli, 
mistõttu ratsaspordiga tegele-
mine Audrus ei olnud tal enam 
võimalik.

Viimased seitseteist aastat 

töötas Valdur Peterson Jär-
va-Jaani kutsekoolis direktori 
asetäitjana majanduse alal. Oma 
uues kodutalus mälestuselõnga 
kerides on tal kõige eredamad 
ja teguderohkemad meenutused 
Audru sovhoosi sporditööst, tol-
leaegsetest tegusatest inimestest 
ja üritustest.

Audru kroonikas on ilus le-
hekülg temale tunnustust aval-
datud vimplite ja karikate näol, 
mis räägivad ise endi eest. Aud-
ru muuseumis on tore fotoalbum 
Valduri tehtud spordipiltidega.

1978. aastal tuli Audru sov-
hoosi peaveterinaararstiks tuli-
hingeline ratsasportlane Andres 
Tuvi. Juba samal aastal korral-
das ta kahed suured vabariikliku 
tähtsusega ratsavõistlused, kus 
osalejaid oli 40 ringis. Võistlus-
tel oli ta tihti ka ise autasusta-
misel pjedestaalil. Siit sai tuule 
tiibadesse ka Audru noor ratsa-
sportlane Mikk Nõmm.

Mõned aastad hiljem tuli 
sovhoosi loomakasvatus-briga-
diriks Helle Tänavots ja jälle sai 
ratsasport tema eestvedamisel 
hoo sisse. Muuseumis on kaunis 
vimpel „Audru sovhoosi ratsa-
võistlused 1989“.

Audru kroonikaraamatu 
põhjal

Dora Kesper

Kasvamine ja kasvatamine  
läbi tantsu

Õpetajal on oma töös kasutada 
erinevaid metoodikaid ja õppe-
vahendeid. Nende valik sõltub 
eelkõige õpetajast ja ka lapsest 
endast. Kõik selle nimel, et kas-
vaks üks tubli, teadmishimuline 

ja terve laps, kes elus hästi hak-
kama saab.

Viimastel aastatel oleme meie 
siin Aruväljal lastega koos pisut 
omamoodi kasvanud.

Oleme sidunud hingepaelad 
üksteisega läbi tantsu ning saa-
nud elutarkusi läbi esivanemate 
teadmiste ja pärandi.

Maikuus osalesime Kosel X-l 
vabariiklikul koolinoorte rah-
vatantsufestivalil „Rahvatants 
paneb silmad särama“ (ainsana 
Pärnumaa koolidest). Meile oli 
see juba teistkordne pidu. Peost 
võttis osa ka Aruvälja rahvamaja 
poiste tantsurühm „Hallid sõn-
nid“, kus tantsivad meie kooli ja 
lasteaia vilistlased. On tore tõ-
deda, et rahvatants on siinmail 

jätkusuutlik, seda lausa sellisel 
moel, et meie tantsujalgsed poi-
sid jõudsid ära käia ka Meeste 
tantsupeol Rakveres! Aitäh 
Sulle, meie rahvatantsuõpetaja 
Teet Killing! Juunis osalesime 

lasteaia folklooriringi ja Mesi-
laste rühma lastega Haapsalus 
eelkooliealiste laste tantsupeol 
,,Kodutee“. Rõõm oli taas esin-
dada oma koduvalda.

Et kuhugi minna esinema, on 
vaja teha tööd. See nõuab nii las-
telt, õpetajatelt kui ka kodudelt 
suurt koostööd ja tahet. Siinko-
hal suur aitäh kõigile!

Alati ei olegi vaja leiutada 
jalgratast, et midagi ära teha. 
Õpikutarkused saavad oman-
datud, inimeseks olemist ja 
südamlikkust tuleb osata endas 
kasvatada. Kasvada on imeline, 
seistes teineteisega käsikäes ja 
südamest sussi sahistades!

Õpetajad Aili Elend ja 
Ruth Kalde

MTÜ Hellad Velled korraldab 
Audru Kooli ruumides 

täiskasvanute kandlemängu laagri 
30. juuni – 3. juuli 2015.
Kohtade arv on piiratud.
Kursus on tasuline.
Registreerida saab 24. juunini pollukersti@gmail.com või  
telefonil 53 404 078.

PEREARSTIDE PUHKUSED

 Perearst Ülle Runnel: Perearst Liili Napp:
 20.07.2015-09.08.2015 29.06.2015-19.07.2015
 24.08.2015-06.09.2015 10.08.2015-23.08.2015

Oma perearsti puhkuste ajal võtab patsiente vastu  
teine perearst oma vastuvõtuaegadel.
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• TEATED •Õnnitleme 
vastsündinuid!
NOORA LIISA NOORMÄE  
13.05.2015
OLIVER KÄÄR  
19.05.2015
ARTUR LEONHARD MERTSIN  
22.05.2015
RONJA KAAVISTE  
27.05.2015
HARLETH MARIN SUTT  
28.05.2015

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

ELEKTRITÖÖD 
MAJAS, KORTERIS, 

ETTEVÕTTES
Tel. 5343 7992 

www.mogreta.ee

Tel 50 45 215 
       51 45 215  

meTsa- ja 
põllumaad

OÜ esTesT pR ostab

SPORT
Orienteerumine

Audru vallapäevade raames 
korraldab Orienteerumisklubi 
West 31.07.2015 kell 18.00-
20.00 Valgerannas orienteeru-
misvõistluse. Võistlusklassid: 
M, N, VV (VÕISTKOND). 
Võistlusklassi valik VV klas-
sis – osaleb kuni viieliikmeline 
seltskond, vanusepiiranguid ei 
ole. Igal võistlejal läheb arvesse 
üks (esimesena saadud) tule-
mus. Rajad – kõigil võistlejatel 
on sama rada. Märkesüsteem 
– märkesüsteemina kasutatak-
se värvilist pliiatsit. Võistleja 
kirjutab igas kontrollpunktis 
kaardile märke lahtrisse KP 
tähe. Parkimine Valgeranna 
suures parklas. Võistluskaart 
– kaardi saab rajameistri käest. 
Rajameister fikseerib võistleja 
või võistkonna nime ja startimi-
se aja. Kaardile on kantud kõik 
KP-d, raja andmed ning legen-
did. Start avatud 31. juulil alates 
kell 18.00 Valgeranna „Maleva 

majas“. Aus mäng – rajale star-
ditakse ükshaaval (vahe eelmise 
startijaga 30 sekundit) ja rada 
läbitakse iseseisvalt. Võistkon-
nad stardivad mitmekesi (mini-
maalne vahe eelmise startijaga 
30 sekundit). Finiš avatud kuni 
kell 20:00. Hiljem finišeerinud 
võistleja tulemus tühistatakse. 
Turvalisus ja esmaabi – osavõtt 
toimub omal riisikol. Võimalike 
õnnetusjuhtumite ja nende taga-
järgede eest korraldaja vastutust 
ei kanna. Tulemused – võist-
lejad seatakse aegade põhjal 
paremusjärjestusse, mehed ja 
naised eraldi. Samuti seatakse 
aegade põhjal paremusjärjes-
tusse võistkonnad. Võistlus-
tulemused avaldatakse Audru 
valla kodulehel www. audru.ee 
tulemuste all. Informatsioon – 
rajameister Veljo Vask, tel 512 
5250, e-mail: veljo.vask@gmail.
com www.okwest

Kopatööd rataslaaduriga 
Case ja veoteenus –  
10 t kandevõimega 

kallurkraanaga.
Müüa küttepuid.

Tel. 5650 7474

SUVELEER
Audru kogudus kuulutab välja registreerumise suvisesse leeri-
rühma. Soovijatel palume ühendust võtta õpetaja Tiina Jannoga, 
tel 55629595, tiinajanno@hotmail.com
Leerikoolis tehakse tutvust kristliku õpetuse ja kodukoguduse 
eluga. Leerikool annab võimaluse liituda kogudusega, saada 
täiskasvanuna ristitud, õiguse lasta ristida oma lapsi ja laula-
tada oma abielu. Leerikooli osalustasu on õpilasele 20 eurot 
ja täiskasvanule 30 eurot. See summa katab leeriõppe kulud 
ja on ühtlasi ka käesoleva aasta liikmeannetuseks.
Tere tulemast leeri! Kirik on kodu, kus on ruumi ka Sinule!

KONTSERDISUVI 2015 AUDRU KIRIKUS
Laupäeval, 18. juulil kell 18.00 „Magnificat. Kõndides Jumala 
poole nagu Maarja“. Edoardo Narbona – orel, Itaalia.
Kavas: Frescobaldi, Froberger, Pachelbel.
(Tasuta)
Laupäeval, 25. juulil kell 19.00 „Peegel peeglis“. Suvekont-
sert Audru kirikus tähistamaks Arvo Pärdi 80. sünnipäeva. 
Ines Maidre – orel, Ingmar Simson-Valtin – viiul, Iris Maidre-
Aarvik – vioola.
Kavas: Pärt, Tobias, Kapp, Lemba, Buxtehude, Kerll, Halvor-
sen, Salome, Faure.
(Piletiga)
Teisipäeval, 28. juulil kell 22.00 Päikeseloojangu kontsert 
„Grazy Cellos“. C-JAM.
(Piletiga)
Pühapäeval, 2. augustil kell11.00 Audru Valla Segakoori ja 
Konguta Segakoori kontsert.
(Tasuta)
Pühapäeval, 2. augustil kell 18.00 Audru vallapäevade lõpp-
kontsert. Arsise kellade ansambel.
(Piletiga)
Reedel, 21. augustil kell 19.00 Henry Laksi autorikontsert.
(Piletiga)

Luterlik kalmistupüha toimub jaanilaupäeval, 23. juunil kl. 12 
Audru surnuaial (tugeva vihma korral kirikus).

KIRIKUTEATED
EAÕK Uruste Issanda taevaminemise kogudus
19.07.2015 kell 10.00 liturgia kirikus, 12.30 kalmistupüha
EAÕK Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kogudus
18.07.2015 kell 10.00 liturgia kirikus
Kontakt – preester Kristoforus Parts  tel 58193110

MESINIKE LIIT KUTSUB REISIMA
Eesti Mesinike Liit ja MTÜ Alustame Algusest korraldavad 
erinevaid õppereise, nii puhtalt mesindusalaseid kui ka kultuu-
ri- ja mesindusalaseid, mis on suunatud ka mesindushuvilis-
tele. Mesinike Liit kutsub mesindusega tegelejaid õppereisile  
Ungarisse. Lisaks põhjalikule tutvumisele madjaritemaaga, 
saab bussisõidul teada palju kasulikku mee kvaliteedist ja too-
detest ning tervislikust toitumisest. Buss väljub Pärnust. Sõit 
toimub 6.-13. septembril. Sõidul lektorina kaasas meekvali-
teedi spetsialist. Täpsemat infot saab www.alustamealgusest.
ee või www.mesinikeliit.ee. Alati võib helistada ka telefonil 
5029006. Eesti Mesinike Liit

Audru judokad Venemaal
Rahvusvaheline XVII judo 
turniir esimese linnapea Vik-
tor Dorkini mälestuseks toimus 
16. mail 2015 Moskva oblastis 
Dzeržinskis. Võistlesid 1998-
2000 sündinud A-klassi kadetid. 
Osavõtjaid oli registreerunud 
7 riigist 160. Esindatud oli Ve-
nemaa, Valgevene, Kasahstan, 
Poola, Bulgaaria, Läti ja Eesti 
paremik. Külalistena esinda-
sid Eestit Pärnumaalt Audrust 
ja Audru Koolis õppivat kaks 
noort KEMPO judoklubi meis-
tersportlast Rasmus Leinasaar 
ja Egert-Ervin Messek. Poistel 
on juba eelnevalt ette näidata 
kõrgeid tulemusi ja tiitleid nii 
Eestis kui ka välismaal. Ka seal-
ses tihedas konkurentsis tõsteti 
esile meie väikest Eestit esinda-
nud poisid Audrust, mis tõi neile 
medalilisa suurelt Venemaalt. 
Kehakaalus 42 kg saavutas II 

koha Egert-Ervin Messek, kelle 
vanuseklassiks on B-klass. Jõu-
du tuli tal aga katsuda A-klassi 
meestega. Egert-Ervin, kes oli 
heas vormis ja hästi ettevalmis-
tatud, alistas endast 2 ja 3 aastat 
vanemad vastased eelvoorus ja 
poolfinaalis ipponiga, kuid fi-
naalis tuli tunnistada Venemaa 
esinumbri paremust. Preemiaks 
hõbemedal ja karikas. Keha-
kaalus 50 kg saavutas I koha 
Rasmus Leinasaar. Temal oli 
samuti tihedate jõukatsumistega 
tööpäev. Rasmus, kellel on sel-
jataga palju treeningaastaid ja 
piisavalt võistluskogemust, ei 
vedanud alt ja kokkuvõttes alis-
tas ta kõik vastased ipponiga. 
Tasuks kuldmedal ja karikas. 
Võistlejaid treenib Kristjan 
Hendrikson judoklubist KEM-
PO. Tubli töö!

Ervin-Karl Messek

Audru Spordihoone suletud 1.06 – 31.08, 
SAun avatud igal reedel kl 14.00 – 21.00

TÄNUAVALDUS
Rahakoti kaotaja tänab ausaid leidjaid Irina ja Arvo Teesalu ning natuke 
ka Sutt Matit. Lõpp hea, kõik hea!!!




