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Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 
Vapimärk nr 37, Helle Kirsi
Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti kee-
le ja kirjanduse ning inimeseõpetu-
se õpetaja. Helle õpilased on edukalt 
esinenud maakondlikel ja vabariik-
likel olümpiaadidel ja konkurssidel. 
Vabariiklik inimeseõpetuse ühing 
tunnustas Helle Kirsit aunimetusega 
inimeseõpetuse aasta õpetaja 2015. Ta 
on Pärnumaa Aasta põhikooliõpetaja 
2015.

Ta juhendab kooli kolme näiterin-
gi, mis on võitnud laureaaditiitleid nii 
maakonnas kui vabariigis. Ta tunnis-
tati parimaks juhendajaks algklasside 
teatrifestivalil Jõgeval 2015. aastal. 
Näidendid kirjutab või dramatiseerib 
ta ise. Näiteringe on kutsutud esine-
ma üle Eesti. On aastaid vedanud 
ülevallalist etlejate konkurssi “Koidu-
lauliku valgel”. Tema õpilane Emilie 
Kirsi võitis 2015. aastal vabariiklikul 
etlusvõistlusel peapreemia. Jõõpre 
kooli õpilased on Helle juhtimisel 
olnud aastaid edukad Pärnus toimu-
val Gulliveri-teatrimängus. 

Lisaks põhitööle kirjutab ta luu-
letusi ja jutte. 2014. aasta kevadel 
tunnistati Helle üleriigilise E. Val-
terile pühendatud loodusluulekonkur-
si laureaadiks, 2015. aastal võitis ta 
Riigikantselei ja Tähekese korralda-
tud lipuluulekonkursi ühe peapree-
miatest. Äsja tunnistati Helle Kirsi 
ja kunstnik Pusa raamatu käsikiri 
“Tähtsad täpid” “Põlvepikuraama-
tu” konkursi peapreemia vääriliseks. 
2015. aastal ilmus Helle Kirsi esimene 
lasteluulekogu “Kirsikivimaja”, mille 
on samuti illustreerinud Pusa. Helle 
kirjutab laulusõnu Toomas Volli las-
telauludele, mis on avaldatud mitmes 
kogumikus, kooli muusikaõpikutes. 
Ka vastvalminud 1. klassi Lotte-lu-
gemikust leiab tema loomingut. Luu-
letusi on avaldatud ajakirjades Hea 
Laps ja Täheke. H. Kirsi on loonud 
koolilaulude sõnad Pärnu Vanalinna 
Põhikoolile, Pärnu Mai koolile, Pärnu 
Vabakoolile, Pärnumaa Kutseharidus-
keskusele, Jõõpre Koolile, lasteae-
dadele Pillerpall ja Jõõpre lasteaed. 

2010. aastal sai Audrus Helle 
ideest alguse ülevallaline muinas-

jutukirjutamise ja -illustreerimise 
konkurss. Võidutöödest anti välja 
raamat “Audru laste loomevakk. 
Muinasjutud“.  Kogumik sai järje 
sel aastal “Audru laste loomevakk II. 
Muistendid”. Raamatute toimetajaks 
on Helle Kirsi. 

Helle Kirsi on 2015. aasta Pärnu-

maa laulupeo “Imede aias” stsenarist 
ja vahetekstide autor. Ta on mitme-
kordne Audru valla kultuuripreemia 
“Aasta kultuuritegija” laureaat. Helle 
Kirsi pälvis sel aastal Kultuurkapitali 
Pärnumaa ekspertgrupi kultuuripree-
mia 2015. Helle ja Ado Kirsi peres 
kasvab kolm tublit last. (KH)

Kes ei armastaks koeri
Koerad on meie truud sõbrad ja ustavad 
valvurid. Kahtlemata on nendega vahel 
ka muret ja vaeva. Tahavad nad ju mõ-
nikord aedadest välja putkata ja küla 
vahel omi asju ajada. Külakogukonnas 
tuntakse tavaliselt kõiki koeri nägupidi 
ja andestatakse neile nii mõnigi koerus-
tükk. Kui aga kutsud ikka karjakaupa 
ringi luusivad ja oma tavapäraste as-
jalkäimiste kohtade asemel väljaheiteid 
võõrastesse lillepeenardesse ja laste 

liivakastidesse poetavad, siis teeb mee-
le mustaks küll. Just nii praegu ühe 
Audru paiga inimesed ennast tunnevad 
ja paluvad lehe kaudu koeraomanik-
ke oma koerte järel ikka koristada ka. 
Jätame siinkohal helistaja palvel koha-
nimed nimetamata ja tuletame kõigile 
koerteomanikele meelde, et kehtivad 
koerapidamise reeglid on täitmiseks 
kõigile! (KH)

Kaitseliidule uus hoone
Audru ja Sauga valla piirimaile 
hakatakse rajama uut Kaitseliidu 
Pärnumaa maleva staabi- ja taga-
lakeskust

Kaitseliidu Pärnumaa maleva pea-
lik, kolonel-leitnant Tõnu Miili sõnul 
loodetakse projekteerimishankega 
valmis saada 2017. aasta suveks. Sau-
gaserva kinnistule planeeritakse ligi 
3000 m2 hoone, millesse koondatakse 
kokku kõik hetkel Pärnu linnas laiali-
olevad Kaitseliidu hooned. Tulevasse 
staabi- ja tagalakeskusesse on ette 
nähtud laoruumid, relva-  ja laske-
moonaruumid, administratiivruumid 
koos õppeklassidega, majutusruumid 
ning võimalusel ehitatakse hoonesse 
ka 50m siselasketiir. 

Kaitseliitlastele üks keskus
„Pärnumaa maleval on 4 malevkon-

da, kus igaühes kolm-nelisada liiget. 
Kikepera malevkonna maja (Tihemet-
sas) saab valmis selle aasta maikuuks 
ning täna on lisaks veel renditud ruu-
mid Korbe malevkonnale (Vändra), 
kuid uus maja annab võimaluse, lisaks 
kogu Pärnumaa maleva administrat-
sioonile, kolida parematesse tingimus-
tesse Soontagana malevkonnal“, sõnab 
kolonel-leitnant Miil. Malevapealiku 
sõnul jäetakse praegune Pika tänava 
maja noorte kasutusse, kus Kodutü-
tarde ja Noorkotkaste tegevus on õpi-
lastele hästi ligipääsetav. „Püüame 
kogu maleva ühtse katuse alla tuua. 
Lisaks administratiivüksusele, kus 
igapäevaselt käib tööl kolme-nelja-
kümne inimese vahel, kolib Saugaserva 
kinnistule rajatavasse keskusesse ka 
kogu Pärnumaa maleva kasutuses olev 
masinapark, relva- ja laskemoonala-
du“, avaldab malevapealik. Pärnumaa 
mundrikandjad saavad päris uue maja 
kõikide prognooside kohaselt 2018. aas-

ta lõpuks. Selleks ajaks valmib Sauga 
Põhikooli lähedusse pisut alla 5 hektari 
suurusele maa-alale hoone koos valva-
tava territooriumiga. 

Naabrid müra pärast muretsema ei 
pea

Kaitseliidu maa-ala naabruses-
se jääb Sauga Põhikool, Jõekääru 
kämping, Mõisapargi elamurajoon, 
tööstuspark ja vana vallamajagi. 
Malevapealik Tõnu Miili sõnutsi on 
tulevase keskuse näol tegemist täiesti 
tavalise asutusega, kus inimesed 
igapäevast tööd teevad. Suuremaid 
kogunemisi, kus osaleb üle saja ini-
mese, tuleb Miili sõnutsi ette 4-5 korda 
aastas. Suuremat müra, kui masinapar-
gi liigutamine, ei ole samuti oodata. 
Seegi müra ja vibratsioon ei ületa kesk-
konnamõjude eelhindamise tulemusel 
tavapärase liiklusmüra taset.

Olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne
Keskkonnamõju strateegilise eel-

hindamise läbiviija AS Mavese hin-
nangul Kaitseliidu keskuse rajamisega 
olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne 
ning õnnetuste riski oluliselt tõstvaid 
tegevusi ei plaanita. Kavandatava tege-
vuse tõttu perioodiliselt suurenev liik-
lus ja selle reguleerimine on Kaitseliidu 
poolt korraldatud ning vajadusel kasu-
tatakse erimeetmeid. Juurdepääs maa-
alale on planeeritud Nurme-Papsaare 
maanteelt. Kuna kavandatav tegevus on 
vastuolus hetkel kehtiva üldplaneerin-
guga, kus planeeringuala on märgitud 
metsa- või põllumaa juhtfunktsiooniga 
alana, kavandatakse Saugaserva kin-
nistule riigikaitse sihtotstarbega maa 
määramist, mida on võimalik teostada 
üldplaneeringut muutes läbi detailpla-
neeringu menetluse. 

Maris Moorits

Vapimärk nr 38, Ado Kirsi
ADO KIRSI on Audru valla Malda 
küla põliselanik. Ta sündis 31. mail 
1966. aastal oma isatalus, Kirsi talus, 
kus ta elab oma abikaasa Helle ja laste 
Elisabeti, Otto-Georgi ja Emiliega. 
Kõik pereliikmed on edukad kas oma 
õpingutes, igapäevatöös või huvitege-
vuses. Ado on üks kõige tuntumatest 
Audru valla elanikest kogu Eestis.

Oma kultuuri- ja muusikalem-
bust näitas Ado juba õppides Audru 
8-klassilises koolis, võttes aktiivselt 
osa koolis toimuvatest üritustest. Oma 
iseloomuomaduste – sõbralikkuse, 
huumorimeele, laulu- ja pillimängu-
oskuse, hea organiseerimisvõime jne 
poolest on ta oodatud igale koosviibi-
misele. Andeka muusikuna on ta või-
meline mängima väga erinevaid pille. 
Oskab väga hästi koosviibijate tuju 
tõsta ja üleval hoida. Erilist austust 
väärib Ado ning Helle töö – hoolda-
da 11 aastat perekonda mittekuuluvat 
lamavat haiget.

Kindlasti on võimatu loendada 
Ado kõiki tegemisi. Ta on võtnud osa 
1980-ndatel loodud Külakapelli tööst 
ning osalenud koos rahvatantsijatega 
aastakümneid erinevatel folkloori-
festivalidel. Ta populariseerib Eesti 
kultuuri ja pulmakombestikku nii 

Eestis kui välismaal. On hinnatud he-
litehnik, õhtujuht, jõuluvana, Audru 
Jõelaevanduse Pundi ja pasunakoori 
Õnn Tuli Õuele asutaja ja eestvedaja, 
Audru valla segakoori asutajaliige.

Ado Kirsi algatusel korraldatak-
se pasunakooride võistumängimisi 
ning on algatatud kaunis traditsioon 
– muusikaõhtud Kirsi talus, kus kau-
nitel suveõhtutel saab kuulata popu-
laarseid muusikuid.

2010. aastal anti Ado Kirsile Aud-
ru valla kultuuritegija tiitel. 2014. 
aastal omistati talle Eesti Kultuuri-
ministeeriumi tänukiri „Aasta kul-

tuurisõber“. Samal aastal anti talle 
Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa eks-
pertgrupi poolt „Aasta kultuuritegija“ 
nimetus. Ado on kolmandat hooaega 
Audru Vallavolikogu liige ning prae-
gu kultuuri- ja noorsootöökomisjoni 
aseesimees.

Ado Kirsi on meie kogukonna 
väärtuslik liige, kes oma aktiivsuse, 
teotahte ja vaimsusega on aidanud 
aastakümneid kaasa kohalike laste-, 
kultuuri- ja ametiasutuste arengule ja 
heaolule, pälvides vallelanike süm-
paatia ja tänu. (KH)

Helle ja Ado Kirsi

Ärksa idee auhind
Jõõpre Kooli võistkond võttis osa Pär-
nu Linnavalitsuse ja Uue Kunsti Muu-
seumi korraldatud visioonikonkursist 
Monument vabariigi loojatele. Kokku 
osales 13 võistkonda. Meie võistkond 
sai eripreemia nimetusega Ärksa idee 

auhind ja võimaluse külastada Riigiko-
gu ning Tallinna teletorni. Võistkonnas 
olid Marleen Reinhold, Kelly Tomson 
ja Nora Karula. Monumendi valmimist 
aitasid teostada kunstiõpetaja Ivi Sutt 
ja kooli direktor Mati Sutt. (KH)

Täname kõiki häid ja armsaid ning toetavaid 
inimesi, kes Eesti sünnipäeva meile sel aastal 

väga eriliseks tegid. 

Tänuavaldus

Helle ja Ado Kirsi
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Vallavolikogu istungilVALLAVANEMA 
VEERG

2016. aasta omavalitsuste  
märksõna –  

HALDUSREFORM
Nüüd on siis haldusreformi seaduse üle otsustamine 
Riigikogu pädevuses. 10. märtsil andis vabariigi va-
litsus seaduseelnõu üle Riigikogule menetlemiseks. 
Seaduseelnõus on valitsus reformi üheks peamiseks 
eesmärgiks seadnud, et peale 2017. aasta kohalike 
omavalitsuste volikogude valimisi elaks tulevases 
omavalitsuses minimaalselt 5000 inimest, kuid soo-
vitatavalt vähemalt 11 000 inimest. Sellise elanike 
arvuga omavalitsused peaksid, tuginedes ekspertide 
hinnangutele, suutma pakkuda elanikele mitmekülg-
semaid ja kvaliteetsemaid avalikke teenuseid, kui 
seda suudavad teha paljud tänase elanike arvuga 
omavalitsused.

Veebruaris, vahetult enne Vabariigi aastapäeva, 
tegi Pärnu Linnavolikogu 13-le Pärnumaa omava-
litsusele ettepaneku ühinemiseks. Nende seas ka 
Audru vallale. Siinkohal vajab esmalt selgitamist, 
miks ei tehtud ühinemisettepanekut kõigile 18-le 
Pärnumaa omavalitsusele vaid ainult 13-le? Põhjus 
on järgmine. Enne ühinemisettepaneku tegemist 
küsisid Pärnu linnajuhid volikogude esimeeste ja 
vallavanemate ühisel kokkusaamisel, et millised 
Pärnumaa omavalitsused oleksid nõus Pärnu linna-
ga ühinemist arutama? Nii nagu omavalitsusjuhid 
tookord vastasid, nii ka ettepanekud tehti. Ühine-
misettepanekust jäid kõrvale Kihnu, Saarde, Varbla 
ja Vändra vald ning Vändra alev. Vändra alev ja 
Vändra vald on juba pikka aega pidanud ühinemis-
läbirääkimisi ja loodavad seekord ühinemisega ka 
lõpule jõuda. Kihnu kohta on menetlevas seaduses 
ette nähtud erand, kuna tegemist on nn saarelise 
vallaga. Saarde vald on omakorda teinud ühine-
misettepaneku Surju, Tahkuranna ja Häädemeeste 
vallale ning loodab sellise ühinemise läbi elanike 
piirkriteeriumi nõude täita ja moodustada natuke 
üle 10 000 elanikuga omavalitsus.

Audru Vallavolikogu arutas Pärnu linnaga ühi-
nemisläbirääkimiste alustamise ettepanekut oma 
märtsikuu istungil. Arutelu tulemusel otsustati läbi-
rääkimiskutse vastu võtta ja läbirääkimisi alustada. 
Juba üsna tihti on küsitud – miks Audru vald, kes 
ainsa maaomavalitsusena Pärnu maakonnas täidab 
elanike arvu piirkriteeriumi, otsustas ühinemislä-
birääkimistel osaleda? Nagu sellistel juhtudel ikka, 
on asjaolusid mitmeid. Selles protsessis tuleb ette 
näha mitmeid võimalikke arengustsenaariumeid. 
Siinkohal tuleb aga selgitada, et läbirääkimiste alus-
tamise otsus kui selline ei oma veel siduvat kohustust 
kindlasti kellegagi ühineda, vaid piirdub esialgu 
nõusoleku andmisega läbirääkimiste protsessis 
osalemiseks. 

Volikogu istungieelsetel ja volikogus toimunud 
aruteludes olid volikogu ja vallavalitsuse liikmed 
valdavalt seda meelt, et iseenesest ju saame me täna 
ka siin Audrus oma asjadega hakkama, kuid kui 
pidada silmas tulevikuvisiooni ja mõelda ühinemi-
sele, siis meie valla elanikele võib igapäeva elu-olu 
korraldamisel olla oluliselt rohkem positiivset mõju 
pigem leibade ühte kappi panemisel Pärnu linna-
ga, kui ühinemisel näiteks teiste piirinaabritega, 
kelleks on Tõstamaa, Varbla, Koonga, Halinga ja 
Sauga vald.

Seaduseelnõus on omavalitsuste ühinemise üheks 
kriteeriumiks, et ühineda saavad omavalitsused, kes 
omavad ühist piiri. Siit tuleneb ka Audru Vallavo-
likogu jaatava otsuse tegemise teine, kuid samuti 
mitte vähemtähtis asjaolu. Kuna Pärnu linn tegi ühi-
nemisettepaneku ka Tõstamaa ja Koonga vallale, 
oleks Audru valla keelduv otsus läbirääkimistes 
osaleda võtnud neilt valdadelt võimaluse otsustada 
läbirääkimiste alustamist Pärnuga positiivselt, sest 
puuduks ühendav piir linnaga. 

Vallavalitsuse ja volikogu tasandil on arutatud 
ka teemal, et moodustada Lääne-Pärnumaa omava-
litsustest üks ühine omavalitsus. Pärnu maakonna 
piires saab sellist omavalitsust moodustada vaid koos 
Audru vallaga, sest Tõstamaa, Koonga ja Varbla 
kokku oma üle 3000 elanikuga ei täida kehtestatavat 
elanike arvu miinimumkriteeriumit. Täna on kah-
juks meie läänepoolsed naabrid pidevalt väheneva 
elanikkonnaga omavalitsused. Kui aga väheneb 
elanikkond, vähenevad ka piirkonnas olevad raha-
ressursid. Kui vähenevad raharessursid, siis tuleb 
piirkonnas pakutavate teenuste tagamiseks leida 
vahendid mõnest teisest piirkonnast (nt Audrust) või 
nendes piirkondades seni pakutavat avalike teenuste 
hulka vähendada. Selle mõttemängu juures oleme 
jõudnud arusaamale, et selline ühinemine annaks 
Audru valla seisukohalt vaadates vallale äärmiselt 
vähe lisandväärtust, mis aitaks valda tugevdada ja 
elujõulisemaks muuta. Seetõttu peame mõistliku-
maks osaleda pigem suuremas ühinemisprotsessis 
ning sealtkaudu nii vallale kui kogu maakonnale 
paremaid tulevikuväljavaateid planeerida.

Jaanus Põldmaa   Siim Suursild 
volikogu esimees  vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

10. märts
Võeti vastu Audru valla sot-

siaaltoetuste osutamise kord ja 
Audru valla sotsiaalteenuste kord.

Muudeti Audru Vallavolikogu 
15. oktoober 2015 määrust nr 19 
„Otsustusõiguse ja ülesannete täit-
mise delegeerimine“.

Muudeti Audru Vallavolikogu 
11. juuni 2015 määrust nr 15 „Elu-
ruumi alaliste kulude piirmäärad 
toimetulekutoetuse arvestamisel“ 
ja 12. juuni 2008 määrust nr 21 
„Riigi rahastatava lapsehoiutee-
nuse rahaliste vahendite ülejäägi 
kasutamise tingimused ja kord“.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavolikogu 06.03.2014 määrus 
nr 13 „Sotsiaaltoetuste määrami-
se ja maksmise kord“, 07.05.2015 
määrus nr 11 „Koduteenuste 
osutamise tingimused ja kord“, 
14.06.2012 määrus nr 18 „Sot-
siaaltransporditeenuse osutamise 
kord“, 11.12.2014 määrus nr 36 
„Täisealisele isikule hoolduse sead-
mise ja hooldaja määramise kord“, 
06.02.2014 määrus nr 10 „Tugiisiku 
teenuse osutamise kord lastega pe-
redele“ ja 03.06.2010 määrus nr 5 
„Ülalpidamiskulu tasumise kord 
Jõõpre Vanurite Kodus“.

Eraldati reservfondist 10 000 
eurot Kõima tänavavalgustuse 
ehitamiseks.

Suunati volikogusse teisele lu-
gemisele Audru ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
ning Audru vallavara valitsemise 
kord.

Otsustati Audru vallale kuulu-
vate korteriomandite asukohaga 
Audru alevik Lihula mnt 14-10 ja 
Lavassaare alev Võidu 6-5 otsus-
tuskorras võõrandamine.

Kinnitati Audru vallale kuuluva 
korteriomandi asukohaga Lavas-
saare alev Pärna tn 6-6 võõranda-

miseks toimunud enampakkumise 
tulemused.

Otsustati Sepiku maaüksuse 
munitsipaalomandisse taotlemine.

Kinnitati Audru Vallavolikogu 
revisjonikomisjoni 23. veebruar 
2016 akt nr 1 ja revisjonikomisjoni 
2016. aasta tööplaan.

Nõustuti Pärnu Linnavolikogu 
18. veebruar 2016 otsusega nr 11 
„Haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise algatamine ja ettepane-
ku tegemine“ tehtud ettepaneku-
ga haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise üle läbirääkimiste alus-
tamiseks.

11. veebruar
Eraldati vabaühendustele pro-

jektitoetusi kogusummas 4123,60 
eurot.

Anti ehitusload Audru alevi-
kus Nooruse põik tee ehitamiseks 
ning Kärbu Külas Aru kinnistule, 
Liu külas Suurekivi kinnistule ja 
Jõõpre külas Kuninga kinnistule 
puurkaevu rajamiseks.

Otsustati 2-toalise eluruumi 
aadressil Lihula mnt 12-4 Audru 
alevik üürile andmine tähtajaga 5 
aastat. 

Määrati riigi rahastatava lap-
sehoiuteenuse rahaliste vahendite 
ülejäägi kasutamine raske või süga-
va puudega laste ja nende peredega 
seotud sotsiaalteenuste osutami-
seks ja arendamiseks.

Väljastati avaliku ürituse luba 
23.02.2016 Lavassaare Rahvama-
jas avaliku ürituse „Eesti Vabariigi 
aastapäeva pidu“ korraldamiseks.

Määrati Audru alevikus asu-
vatele munitsipaalomandisse 
taotletavatele katastriüksustele 
(lähiaadressid 1590008 Kiriku tee 
ja 1590005 Kalmistu tee) teenin-
dusmaa ja sihtotstarve.

Muudeti Jõõpre külas asuva Ku-

ninga katastriüksuse sihtotstarve.
Otsustati Valgeranna külas asu-

va Valgeranna Golfi kinnistuga 
liitmiseks sobiva katastriüksuse 
erastamine.

Määrati Jõõpre külas Looga tee 
19, 21 ja 23 maaüksuste ostueesõi-
gusega erastamiseks maa suurus, 
lähiaadress ning sihtotstarve.

Määrati Valgeranna külas mu-
nitsipaalomandisse taotletavale 
katastriüksusele lähiaadress, tee-
nindusmaa ja sihtotstarve.

18. veebruar
Kehtestati Lindi külas vana 

kooli piirkonnas ja Lemmetsa 
külas Sanga mäe piirkonnas vee-
teenuse hind 1,05 eurot/m3 (hind 
käibemaksuga).

Otsustati sünnitoetuste maks-
mine.

Võeti vastu otsus hajaasustuse 
programmis osalemiseks summas 
kuni 60 000 eurot.

Anti kasutusload Soomra külas 
Tabu ühistu 26 asuva ümberehita-
tud ja laiendatud elamu kasutusele 
võtmiseks.

Kehtestati Lemmetsa küla Mere 
kinnistu detailplaneering.

Kinnitati avatud hankemenetlu-
sega lihthanke „Audru valla teede 
pindamine“ tulemused.

Algatati avatud hankemenetlu-
sega riigihange „Audru valla teede 
suvine hooldus 2016-2017“.

Otsustati nõuete ebatõenäoliselt 
laekuvateks nõueteks kandmine.

25. veebruar
Võeti seisukoht Audru Val-

lavolikogu revisjonikomisjonilt 
23.02.2016 laekunud akti osas.

Muudeti Audru Vallavalitsuse 
11.02.2016 korraldusi nr 37-38 ja 
40-44.

Anti ehitusload Soomra külas 
Annuse kinnistul puurkaevu raja-
miseks, Lindi külas Madise kin-
nistul kõrvalhoone püstitamiseks 
ja Eesti Lairiba Arenduse SA’le 
Lavassaare alevis, Audru alevikus 
ning Jõõpre, Malda, Liiva, Soeva, 
Ahaste, Põhara, Papsaare, Lem-
metsa, Põldeotsa, Saulepa, Kab-
riste, Lindi, Marksa ja Liu külades 
mikrotorusüsteemi ja fiiberoptilis-
te sidekaablite rajamiseks. 

Väljastati kasutusluba Saulepa 
külas Kirsi tee 4 püstitatud elamu 
kasutusele võtmiseks.

Määrati rahvusvahelist koolivä-
lise tegevuse toetust, toimetuleku- 
ja vajaduspõhist peretoetust ning 
sotsiaaltoetuseid. 

Seati sundvaldus Eesti Lairiba 
Arenduse SA kasuks Audru vallas 
Jõõpre külas asuvale Söödi kinnis-
tule üldkasutatava elektroonilise 
side teenuse osutamiseks elekt-
roonilise side seaduse tähenduses.

Algatati avatud hankemenetlu-
sega riigihange „Audru valla teede 
suvine hooldus 2016-2017“.

03. märts
Algatati avatud hankemenetlu-

sega lihthange „Audru valla soojus-
majanduse arengukava koostamine 
2016-2026“.

Väljastati kasutusluba Aud-
ru alevikus Tööstuse tee 5 asuva 
laiendatud tootmishoone kasutu-
sele võtmiseks.

Otsustati mitte määrata erakor-
ralist toetust.

Anti load avalike ürituste „Nais-
tepäeva tähistamine“ 12.03.2016 
Jõõpre Rahvamajas ja „Kevadlaat“ 
01.05.2016 Papsaare külas Kukesee-
ne tee 2 kinnistul korraldamiseks.

Määrati sünnitoetuseid.

Planeeringuteated
Audru Vallavalitsuse 4.02.2016 korraldusega nr 30 algatati 
Lemmetsa külas Sookanna kinnistu detailplaneering 
(suurusega 6,04 ha, katastriüksuse tunnus 15904:001:0413). 
Detailplaneeringu eesmärk on anda ehitusõigus ärihoo-
netele ja muuta maa sihtotstarvet kuni 45% ulatuses äri-
maaks. Üldplaneeringu kohaselt toimub uute ärihoonete 
kavandamine ainult detailplaneeringu alusel. Hoonestama-
ta maatulundusmaale kavandatakse laohooneid peamiselt 
vilja ladustamiseks ja pakendamiseks. Detailplaneeringu 
algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute 
vajadust. Korraldusega on võimalik tutvuda Audru Val-
lavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumen-
diregistris. Detailplaneeringute materjalidele on avalik 
juurdepääs Audru valla veebilehe planeeringute lehel. 
Info: info@audru.ee.

Audru Vallavalitsuse 18.02.2016 korraldusega nr 49 
kehtestati Lemmetsa külas Mere kinnistu detailplanee-
ring (katastriüksuse tunnus on 15904:001:0419). Detail-
planeeringuga on lubatud 0,9 ha suurusele maa-alale anda 
ehitusõigus ühe ühepereelamu ehitamiseks. Planeeringuga 
on lahendatud tehnovõrkudega varustamine. Nurme teest 
alates on olemas avalikus kasutuses juurdepääsutee pla-
neeritavale alale. Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise 
keskkonnamõju avaldumist. Detailplaneeringu materja-
lidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.
audru.ee.

Audru Vallavolikogu 14.01.2016 otsusega nr 3 võeti 
vastu Saulepa külas Juheta kinnistu detailplaneering 
(katastriüksuse tunnus on 15905:004:0223). Detailpla-
neeringu eesmärk on 0,69 ha suurusel kinnistul vähen-
dada ehituskeeluvööndit ühe ühepereelamu ehitamiseks 
ja leida lahendus taristu rajamiseks. Ehituskeeluvööndi 
vähendamine on Audru valla üldplaneeringu muutmine. 
Planeeringulahendusega on kavandatud hoonestamata 
krundil elamumaad 75-100% ja ärimaad 0-25% ulatuses. 
Krundil on lubatud kõrvaltegevusena kodumajutusteenuse 
pakkumine. Planeeringualale kavandatava tegevusega ei 
kaasne olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu ava-
lik väljapanek toimub 21.03.2016 – 3.04.2016 Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 8 vallamaja 
tööaegadel ja Audru valla veebilehel www.audru.ee. Ava-
lik arutelu toimub 5.04.2016 kell 16.00 vallamajas tuba 
11. Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris. 
Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Aud-
ru valla veebilehel www.audru.ee. Info: info@audru.ee.

LAVASSAARE TEATED
Alates 01.04.2016 Lavassaare Kü-
lakeskuse uutes ruumides Võidu 1 
(koolimajas):

Sotsiaaltöö spetsialist
Vastuvõtt:
E 8.00 - 12.00
T 12.30 - 16.00
N 12.30 - 17.00
R 9.00 - 12.00

OÜ Lavassaare Kommunaal
Vastuvõtt:
E 9.00 - 11.30; 14.00 - 16.30
T 9.00 - 11.30; 14.00 - 16.30
K vastuvõttu ei toimu (v.a 5. kuupäeval)
N 9.00 - 11.30; 14.00 - 16.30 
R 9.00 - 12.00; 13.30 - 15.00

Laste ja noorte vabategevuseks (laua-
mängud, muusikainstrumendid, käsitöö, 
jõusaal, pallimängud) on maja avatud 
esmaspäevast neljapäevani kell 15.30 - 
19.00.

Laste huviringid:
Esmaspäeviti kell 16.00 käsitöö (Reily)
Teisipäeviti kell 16.00 lauluring (Monika) 
Neljapäeviti (2 x kuus) kell 16.00 kokan-
dus (Urve)

Võimalik tasuta kasutada päevakesku-
se ruume väiksemate koosviibimiste, 
koosolekute jms korraldamiseks eelneval 
kokkuleppel majaperenaisega.

Korterelamute küttesüsteemidest
Viimasel ajal on vallavalitsusse pöördu-
nud mitmed valla korterelamutes elavad 
inimesed seoses oma korteri muudetud 
küttesüsteemidega. Probleem on tek-
kinud siis, kui soovitakse oma korterit 
müüa aga ehitisregistris on korteri teh-
nosüsteemide andmed vanad. Sealsed 
andmed pärinevad ajast, kui need korte-
relamud ehitati. Siis oli enamikes korter-
majades soojavarustuse liigiks kaugküte, 
energiaallikaks aga vedelkütus. Tänaseks 
on aga korteritesse ehitatud ahjud, plii-
did, kaminad.

Veendumaks selliste küttesüsteemide 
ohutuses ja et saada andmed korda ehi-
tisregistris, tuleb koostada küttesüsteemi 
audit. Audit peab sisaldama kütteseadme 
eksperthinnangut ja konstruktsioonide 
kandevõime hinnangut. Eksperthinnan-
gu eesmärgiks on selgitada välja kütte-
süsteemi seisukord ning sellest lähtuvalt 
anda hinnang, kas küttesüsteemi võib 
kasutada või on vajalik teha ümberehitusi 
tuleohutuse parandamiseks, näiteks kas 
suitsulõõr, kuhu pliit või ahi on ühenda-
tud, on ikka selleks sobiv. Konstruktsioo-

nide hinnang selgitab välja kandekonst-
ruktsioonide vastupidavuse paigaldatud 
kütteseadmetele.

Eksperthinnangu andmise kompe-
tents on olemas Korstnapühkija-meister 
tase 5, Pottsepp III, Pottsepp-restauraator 
III, Pottsepp-meister tase 5, Tuleohutus-
ekspert tase 6 kutsetunnistust omavatel 
isikutel.

Kutsetunnistusega korstnapühkijaid 
või pottseppasid on võimalik leida Siht-
asutus Kutsekoda koduleheküljelt http://
www.kutsekoda.ee/et/index, sisestades 
otsingusse sõna „korstnapühkija“ või 
„pottsepp“.

Koos küttesüsteemi auditiga tuleb 
esitada vallavalitsusele kasutusteatis. 
Auditi soovitame lasta korteriühistul 
teha tervele korterelamule. Kui see ei ole 
aga mingil põhjusel võimalik, saab selle 
tellida ka ühele korterile. Kasutusteatise 
blankett on leitav valla kodulehelt või 
ehitisregistrist.

Mairi Õismets
ehitusspetsialist
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Väike Draamafestival –  
suur teatripäev

Mis teeb teatrist päris teatri? 
Kas see, et etendusi antak-

se majas, mille fassaadil kiri 
„Teater” ja saalis pöördlava 
ning punase sametiga kaetud 
toolid?

Kas see, et laval on dip-
lomeeritud näitlejad, lavas-
tajatoolil kõrgesti koolitatud 
teatrimees ja lavataguses 
kümnete kaupa kabinette ja 
töökodasid?

Eks ikka, aga mitte see 
pole kõige tähtsam. 

Tegelikkuses teeb teatrist 
päris teatri hoopis suur ja 
siiras tahtmine päriselt teat-
rit teha.

Kui see on olemas, polegi 
vaja ei teatrimaja, pöördlava, 
samettoole, diplomeid ega ka-
binette.

Selline teatriime sünnib 
klassitoas ja koolisaalis. 

Sünnib siis, kui õpetajad ei 
lähe peale tunde mitte koju, 
vaid hakkavad oma lastega 
teatrit tegema – sageli päris 
pimedani välja.

Sünnib siis, kui lapsed ei 
istu peale tunde mitte arvutis, 
vaid hakkavad hoopis tekste 
õppima ja proovima-proovi-
ma-proovima.

Sünnib siis, kui laste 
emad-isad ja teised koda-
kondsed ei veeda õhtut mitte 
teleri ees, vaid valmistavad 
hoopis kõike seda, mis laval 
väljas, jalas, peas ja seljas.

Ja kui siis suur töö on 
tehtud, publik on saalis ning 
naerab, ohkab ja plaksutab nii 
siiralt ja südamest, nagu seda 
majades kirjaga „Teater”-gi  
vaid parimatel päevadel ette 

tuleb;
kui laste silmad laval ja 

lava taga säravad võidu nende 
siiraste silmapaaridega, kes 
neid saalist vaatavad; kui 
suurtel inimestel lava taga ja 
ees puperdab süda ehk enam-
gi kui neil väikestel, kes laval 
oma suuri rolle teevad – siis 
ongi sündinud see kõige sii-
ram ja suurem teater.

III Väike Draamafestival 
– neli kooli ja neli näitemän-
gu: Audru „Isa sokid”, Lindi 
„Keiser on paljas”, Paikuse 
„Väike nõid”, Tõstamaa „Juku 
anekdoodid”.

Peaaegu 60 (!) väikest näit-
lejat, kellest eriti pika kiitu-
sepai said: kogu Audru trupp; 
Birgita Eha, Sirelin Jürgens, 
Steven Närep ja Kaari Orgu-
saar Lindilt; Lota Agafonov, 
Helena Reinart ja Lene Tin-
nuri Paikuselt; Rita Niine ja 
Lauri Tuhkanen Tõstamaalt.

Kõiki kaasalööjaid ja vaa-
tajaid saalis ei jõuakski kokku 
lugeda.

Aitäh õpetaja Ene Sä-
dele Lindilt, õpetaja Kaire 
Leetsarele Audrust, õpetaja 
Karoliine Kasele Tõstamaalt 
ja õpetaja Tarmo Tõnisman-
nile Paikuselt. Aitäh teie väi-
kestele näitlejatele ja suurtele 
abilistele. Aitäh Lindi kooli-
le. Aitäh ühe ilusa Päristeatri 
päeva eest!

Teatrielamuse eest tänu-
lik Väikese Draamafestivali 
žürii: Krista Kingo, Merle 
Jantson, Sirje Järvet, Tiiu 
Sommer, Jüri Vlassov

Jõõpre koolipere eriline päev
Lisaks aktusele, mis toimus 23. 
veebruaril ja mille muutis eri-
liseks hr Indrek Saare, näitleja 
ja kultuuriministri osalemine, 
tähistas Eesti Vabariigi sünni-
päeva meie tervist edendav kool 
25. veebruaril matkaga peale 1. 
koolitundi. Ühtlasi tutvuti Audru 
vallas toimetavate täiesti eriilme-
liste ettevõtetega.

I ja III klasside õpilased kü-
lastasid kohalikku küpsisevabri-
kut, mis on meie õpilaste hulgas 
tuntud heatahtliku sponsorina. 
Lapsed said osa küpsiste valmi-
misprotsessist, maitsta ja isegi 
kaasa osta. Siinjuures aitäh sul-
le, alati lahke ja abivalmis Aud-
ru Pagar küpsisemeister Pille 
Popp.

II klassi õpilased sõitsid bus-
siga Lavassaarde, kus tutvuti 
ettevõttega Biolan Baltic OÜ. 
Mart Priivitsalt saadi teada, et 
seal toodetakse ja müüakse loo-
duslähedaseks kasvatamiseks 
ning haljasalade keskkonna-
sõbralikuks hoolduseks sobivaid 
turbatooteid.

Järgnes Plokkturvas OÜ te-
gemistega tutvumine. Nauditi ka 
meeldejäävat rongisõitu Tarvi 
Pettai eestvedamisel. Kuulsi-
me, et plokkturvast lõigatakse 

tootmisalal olevatest karjääri-
dest ja et lõigatud plokid kui-
vavad looduslikul teel. Seejärel 
ladustatakse nad puitalustele ja 
virnastatakse auna. Tänud teile, 
asjalikud mehed! Enne klassiõh-
tut Lavassaare külakeskuses, kus 
lahkelt võttis lapsi vastu Ljud-
mila Vukkert, lustiti kohalikul 
looduslikul mäel.

10 km pikkuse matka võtsid 
ette 4. - 9. kl. õpilased, et tutvuda 
oma valla ettevõtetega Valmos 
OÜ ja AQ Lasertool OÜ. Ees oo-
tasid ettevõtted, mis pakuvad ka 
tulevikus tööd ja leiba. Korralik 
ühendustee lähimate asulatega 
võimaldab mugavalt Lemmetsa 
tööle ja sealt koju jõuda. Täna-
me ettevõtet Valmos, mis kuu-
lub maailma kasespoonitootja-
te esikolmikusse. Tänu Kairi 
Tomsonile ja Üllar Jaanistele 
nägime, kuidas toodetakse pea-
miselt mööblispooni. Geograa-
filise asendi tõttu kasutatakse 
toorainena valdavalt kaske. 
Saime teada, et toodetav spoon 
on naturaalne ja keskkonnasõb-
ralik toode, mille valmistamisel 
ei kasutata mingeid kemikaale. 
Ka vajaminev soojusenergia 
saadakse tootmisel tekkivatest 
puidujäätmetest.

Aitäh ka Lasertoolile, kus 
Janne Eliase juhatusel saime 
teada ja näha põhitegevusalana 
lehtmetallist toodete valmista-
mist maailma juhtivatele ettevõ-
tetele, eelkõige auto-, rongi- ning 
energeetikatööstuses. Kui algul 
lugesid õpilased seda kirjapildi 
järgi „lasertool” ja mõtlesid, et 
milliseid istumisaluseid siin küll 
laseritega tehakse, siis peale tut-
vumist teatakse, et ettevõttega 
seotud inimesed hääldavad oo-d 
uu-ks ja teavad, et see sõnapool 
tähendab tööriista. Kogu teekon-
da saatis rõõmus päike ja särav-
valge lumi. Kui väsimus pisut 
kallale hakkas kippuma, oli või-

malus puhata ja keha kinnitada. 
Õpetaja Anne eestvedamisel olid 
meie kooli meesõpetajad koha-
le toimetanud värsked pirukad, 
saiakesed, morsi ja õunad. 

Bussiga tagasi kooli poole sõi-
tes tunti end veidike väsinuna, 
ent õnnelikena. Oli suurepärane 
päev värskes õhus. Mis aga pole-
gi nii vähe tähtis, on see, et igal 
pool räägiti laste jaoks arusaada-
valt. Kehalise kasvatuse õpetaja 
tänu kuulub ka klassijuhatajatele, 
kes kõik kaasa matkasid!

Mõtted kogus kokku 9. kl 
klassijuhataja

Ülle Varik

Tegusad Audru Kodutütred ja  
Noored Kotkad

Meie Noortel Kotkastel ja Kodutütar-
del on seljataga teguderohke uue aasta 
algus. Jaanuaris olime uusaastalaagris 
Pärnu-Jaagupis. Seekordne laager oli 
kahes vanuseastmes: nooremad ja vane-
mad õppisid ning võistlesid eraldi. Laagri 
eesmärgiks oli saada uusi kogemusi, leida 
sõpru ja üldse veeta üks lahe nädalava-
hetus.

Veebruaris võistlesid poisid „Vändra 
Sprindil”, mis on sõjalis-sportlik orientee-
rumisvõistlus, mille kontrollpunktides tu-
leb täita erinevaid ülesandeid. Meie vane-
mate osalejate segavõistkond koosseisus 
Karl Mumme, Kaileen Umal, Jaan Endrik 
Kirsi ja Casper Gregory Leies, saavu-

tas tubli II koha ja nooremate võistkond 
koosseisus Klaus Oad, Evo Lepp, Karl 
Kristohver Klaassepp ja Kristo Joosep 
Peterson, oli kohe nende kannul III kohal. 
Noorematel oli see esimene selline raske 
võistlus, seepärast on ka nende III koht 
eriti märkimisväärne. Meie võistkondade 
tugevateks trumpideks on hea meeskon-
natöö ja vastupidavus. 

Vabariigi aastapäeval asetasime koos 
Audru Vallavalitsuse liikmetega lilled 
Audru Vabadussambale ja võtsime osa 
Pärnus toimunud rongkäigust.

8. märts on Pärnumaa Kodutütarde 
ringkonna sünnipäev. Sünnipäeva, mis sel 
aastal oli 84., tähistasime Pärnus piduliku 
kontsert-koondusega. 12. märtsil toimus 
sünnipäevale pühendatud rahvamatk. See 
oli esimene sellelaadne matk, mille kor-
raldas Kodutütarde Pärnumaa ringkond 
ja kuhu olid oodatud nii Kodutütred kui 
nende perekonnaliikmed, sõbrad ja kõik 
matkasellid. Matka pikkuseks oli 13 km. 
Finišis ootas kõiki sõdurisupp ja loositi 
auhindu. Loodame, et sellest saab meie 

traditsiooniline ettevõtmine.
Aprillis toimub Pärnumaa Kodutütar-

de ja Noorte Kotkaste sportlik võistlus 
„Kivid ja kännud”, mis on kahepäeva-
ne ja noortele eriti raske katsumus, aga 
võistlustahe on suur ja see on peamine.

Kai Oraste
Audru Kodutütarde rühma 

„Naerusuud” rühmajuht

Playbackile!
Kolmandat aastat on meil, 
Audru Noortevolikogul, hea 
meel kutsuda teid Audru valla 
Playback Show’le, kus saab 
näidata oma tantsu- ja esine-
misoskust, tunda end tõelise 
staarina laval.

Playback kujutab endast 
tuntud artistide või muusika-
videode jäljendamist. Osaleja 
peab rõhuma artistlikkusele, 
eesmärgiga tuua žürii ja pub-
likuni võimalikult täpne koo-
pia originaalvideost. Edukaks 
esinemiseks on oluline esi-
nejate välimus, püüdlikkus, 
rahvale meeldimine, samuti 
ka originaalsus. Etteaste pik-
kuseks ootame 1,5-3 minutit.

Vanusegruppideks on 
lasteaia-, algklasside-, põhi-

kooli- ja gümnaasiumilapsed. 
Lisaks ootame osalema õpe-
tajaid, lapsevanemaid ja teisi 
üllatajaid. 

Audru valla Playback 
Show toimub 14. aprillil al-
gusega kell 16.00 Audru Kul-
tuurikeskuses. Sissepääs ta-
suta, kohal on ka puhvet ning 
meie noortevolikogu noored 
teevad patsidesse punutisi. 
Registreerimine hiljemalt 
10. aprillini e-mailil: audru-
noortevolikogu@gmail.com 
sisuga: kool, vanuseaste, laulu 
nimi ja grupi/klassi nimi ning 
vastutav isik.

Kõik on oodatud osalema 
ja vaatama!

Audru Noortevolikogu

Ajaratta lood

Seltskondline ja ühistegeline elu Audrus 
(Kirjaviis muutmata)

Hoolimata linna lähedusest 
on Audru vald üks rikkamatest 
seltskondliste ja ühistegeliste 
arengute suhtes. Vanemate selt-
side ja ühistegeliste asutustena 
oleksid: Karskuse-Põllumeeste ja 
tule vastu kinnituse seltsid. Hil-
jem on juurde tekkinud spordi 
ring, helikunsti edustajate ring, 
turbaühing ja rahvaraamatuko-
gu. Nende kaaslasena tegevus-
väljadele on astunud ka Audru 
Kodukaitse naisühing.

Möödunud aasta peale pilku 
heites väljendub, et karskusselts 
on kõige edukamalt ja viljaka-

malt töötanud. Selts on toime 
pannud rida pidusid, loenguid 
ja koosviibimisi ning tegutse-
nud seltsi maja korraldamise ja 
dekoreerimise tähe all.

Põllumeeste selts on kogu 
möödunud aasta tegevuseta ui-
nunud, mispärast ka kassa saldo 
nulli näitab ja eeloleval sügisel 
noorkarja näitusel vaevalt veel 
toetussumme anda suudab. On 
mindud mitmed sammud ta-
gurpidi, edust ja püüetest kõne-
lemata.

Tule vastu kinnitusselts on 
tegutsenud puht majanduslisel 
alusel ja tema tegevuses on ol-

nud edu, sest kinnitatud hoonete 
väärtus ulatub juba üle poolesaja 
miljoni.

Ka noor spordiring on edukalt 
töötanud, milline väljendus üle 
50 000 sendilise modern raama-
tukogu edasiandmiseks rahva-
raamatukogule.

Turbaühing, rahvaraamatuko-
gu helikunsti ring ja kodukaitse 
naisühing on nooremad võsu-
kesed seltskondlises ja ühiste-
gelises arengus ja nemad ei ole 
suutnud endi võimet näidata ja 
nende käest ei või ka veel inten-
siivsemat tegevust nõuda.

Üldiselt tundub teinekord 

arengute rohkust arvesse võttes 
tegelastest peaaegu puudus ja 
sellepärast oleks vististi otstar-
bekohane kui ühiste sihtide poole 
rühkijad seltskondlised arengud 
koonduksid üheks tugevaks 
jõuks ühiste sihtide saavutami-
seks, siis oleks võimet seltsimaja 
heasse korda seadida ja ei oleks 
kunagi puudus häädest ning vi-
lunud tegelastest.

Maa: Pärnu väljaanne (Pärnu: 
1928-1929)

9. veebruar 1929

Tiiu Jalakas
Audru muuseum

Lindi Lasteaed-Algkooli 
SÕBER 2016

SILVI ARUKASE
Lindi Lasteaed-Algkool 
tunnustab oma sõpru, 
kellel on vabatahtlik soov 
panustada meie lastesse. 
Eelnevatel aastatel on Lin-
di kooli sõbra tiitliga esile 
tõstetud Jüri Kivirand, 
Anne Orav ja Ivo Tart. 
Sellel aastal tänasime taas 
ühte toredat sõpra. 

Meie Silvi on:
• inimene, kes käib 

meid vaatamas vä-
hemalt üks kord nädalas;

• inimene, kes alati küsib, kas ta saab meid kui-
dagi aidata;

• inimene, kellel on alati palju ideid; 
• inimene, kellel on suur hulk elukogemust ja 

oskust seda jagada;
• inimene, kelle visa töö jääb õhtuhämaruste 

varju;
• inimene, kelleta ei oleks meie maja enne pühi 

nii maitsekalt peoehteis;
• inimene, kelleta meil ei oleks nukulavastusteks 

nii vahvaid nukke;
• inimene, kellel on ääretult suur süda ja tohutult 

suur andmisrõõm.
Silvi Arukase on eluaegne pedagoog. Ta on olnud 

pikka aega Jõõpre ja Lindi kooli õpetaja. Ta on teinud 
oma tööd südamega. Ta on sõbralik, avatud, nõudlik, 
korrektne ja täpne. Ta innustab ja suunab kõiki kuns-
tist huvitatuid lapsi ja kolleege. Silvi empaatiavõime 
on kahtlemata üheks eduteguriks, mis on temast tei-
nud armastatud õpetaja nii laste kui lastevanemate 
silmis ning austatud kolleegi kaastöötajate jaoks.

Silvi, aitäh Sulle!
Kogu Lindi lasteaia ja kooli pere nimel

Lindi Lasteaed-Algkooli 
direktriss

Ulla Orgusaar

Lisainfo telefonil 446 4421 või 
e-postil kool@audru.edu.ee

AUDRU KOOL ootab 
kõiki 1. ja 5. klassi 

õppima tulevate 
õpilaste avaldusi 

hiljemalt 1. maiks 2016. Vabade 
kohtade olemasolul võtame õpilasi ka 

teistesse põhikooliklassidesse.

Hetk Lindi kooli etendusest „Keisri uued rõivad“
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Kuhu viia jäätmed

KESKKONNALEHT

Jäätmete sorteerimine säästab  
nii keskkonda kui ka rahakotti
Igapäevaelus tekib palju eri-
nevaid jäätmeid, millest suurt 
osa on võimalik taaskasutada. 
Sorteeritud taaskasutatavad 
jäätmed töödeldakse ümber 
uuteks toodeteks või energiaks. 
Mittetaaskasutatavad mitteohtli-
kud materjalid ladestatakse aga 
prügilasse, sh suurem osa olme-
jäätmeid. Kuna 2013. aastal läks 
ringlusesse vaid 31% olmejäät-
metest, siis on lihtne tõde see, 
et mida rohkem jäätmeid sor-
teeritakse liigiti, seda vähem 
ladestatakse neid prügilasse. 
Prügilasse ladestatud jäätmete 
lagunemisprotsessi tulemusel 
tekib keskkonnale ohtlik prügi-
lagaas, mis koosneb põhiliselt 
süsihappegaasist ja metaanist, 
kuid sisaldab ka palju teisi gaasi-
lisi sh toksilisi ühendeid. Samuti 
on probleemne tekkiv prügila 
nõrgvesi, mis nõrgub läbi jäät-
mete kihtide ning on tugevalt 

saastunud orgaanika ja rask-
metallidega. Kuigi tänapäeva 
prügilad peavad vastavalt sea-
dusandlusele varustatud olema 
prügila nõrgvee ja prügilagaasi 
kogumissüsteemidega, on see 
ikkagi reaalne oht keskkonnale 
– prügilad võivad endaga kaasa 
tuua nii õhu-, pinnase- kui ka 
veereostuse. Seetõttu ongi olu-
line jäätmeid võimalikult pal-
ju sorteerida juba tekkekohas, 
kuna sorteerimine vähendab 
jäätmete kogust ja ohtlikkust 
ning säästab loodusressursse.

Jäätmete sorteerimine tek-
kekohas säästab ka rahakotti! 
Kuna kohalik omavalitsus 
korraldab paberi- ja papi- ning 
pakendijäätmete vedu, siis ko-
danik maksab ainult olmejäät-
mete veo eest. Seega, mida roh-
kem sorteerida jäätmeid, seda 
väiksem on olmejäätmete kogus 
ning seda vähem peab maksma. 

Prügiveo reeglid
Igal ühistul või üksikul maja-

pidamisel on kohustus sõlmida 
jäätmevedajaga jäätmekäitlus-
leping. Prügikonteinereid tuleb 
tühjendada sellise sagedusega 
(tiheasustusalal mitte harvem 
kui üks kord nelja nädala jook-
sul), et oleks välditud kontei-
nerite ületäitumine ning haisu 
ja kahjurite teke, vastasel juhul 
tuleb valida suurem konteiner, 
mis vastaks tekkivate jäätmete 
hulgale või sagedasem tühjen-
damine.

Kuidas prügi sorteerida?
Jäätmete sorteerimine võib 

olla päris suur peavalu – kuhu 
panna tühi deodorandipudel? 
Aga mida teha siis, kui deodo-
randipudel on hoopiski täis? 
Mida teha küpsetuspaberiga – 
on see paber või ikka olmejää-
de? Siin on mõned näpunäited.

 

Paberi- ja 
papijäätmete 
konteiner

Pakendi-
jäätmete 
konteiner

Olme-
jäätmete 
konteiner

Ajakiri, ajaleht jah ei ei
Deodorandi pudel (täis) ei ei jah
Deodorandi pudel (tühi) ei jah ei
Grillkanakott (fooliumiga vooderdatud) ei ei jah
Hambahari (mitte elektriline) ei ei jah
Hapukoorepakk (tühi, kile) ei jah ei
Jalanõud, riided ei ei jah
Jogurtitops ja -pakk (tühi) ei jah ei
Kaaneta raamatud jah ei ei
Kassiliiv ei ei jah
Kasutatud kohvifilter ei ei jah
Kasutatud mähkmed ei ei jah
Kiletatud paber ei ei jah
Klaasikillud (väike kogus) ei ei jah
Klaaspudel (pandimärgiseta) ei jah ei
Kohvikoorepakk (tetra, tühi) ei jah ei
Kohvipakk (foolium) ei ei jah
Kommipaber (krabisev) ei ei jah
Kommipaber (paberist) jah ei ei
Konservikarp (tühi) ei jah ei
Kosmeetika pakend (täis) ei ei jah
Kosmeetika pakend (tühi) ei jah ei
Küpsetuspaber ei ei jah
Leiva- ja saiapakend (kile, tühi) ei jah ei
Mahlapakk (tetra, tühi) ei jah ei
Majapidamispaber ei ei jah
Moosipurk (klaas, tühi) ei jah ei
Sinepituub ei ei jah
Ühekordsed plast- ja pabernõud (määrdunud) ei ei jah

Audru alevik Pakend Paber
Pärna allee 3 ja 5 vahel (haljasalal) 1 2
Tamme tänav 1 1
Oja tn 2 (Rebase poe juures) 1 1
Muti teel 1
Tiigi tänava alguses (Tiigi 1 juures) 1 1
Põldeotsa Pakend Paber
Põldeotsa teel 1 1
Kihlepa Pakend Paber
Raamatukogu juures 1 1
Kõima Pakend Paber
endise kaupluse juures 1 1
Lindi Pakend Paber
Rannapoe parkla 2 1
Liu Pakend Paber
Liu endise kaupluse ees 1 1
Ahaste Pakend Paber
Ridaelamu juures 1 1
Jõõpre Pakend Paber
Jõõpre kool 1
Jõõpre rahvamaja parkla 2 1
Lavassaare Pakend Paber
Mäe tn 7 karjääri teeristis 1
Võidu tn 2 (kaupluse juures) 1
Võidu tn 10 (GÜ Rehv juures) 1
Lasteaed-algkooli taga veetorni juures 1
Pärna tn 8 (kortermaja taga) 1
Pärna tn 12 (kortermaja taga) 1 1
Pärna tn 10 taga (suure alajaama juures) 1
Jäätmejaam (lahtiolek kokkuleppel) 1 1
Raudteemuuseumi parkla (Ülejõe tn 3) 1
Lemmetsa Pakend Paber
Sangamäe külakeskuse juures 1
Papsaare Pakend Paber
Kahva tee 2 (lasteaed) 1 1
Meremetsa sissesõidul 2 1
Neeva aiandi parkla 1 1

Avalikud pakendi ja vanapaberikonteinerid

Biolagunevaid jäätmeid 
on kõige arukam kompostida. 
Komposterisse võib panna 
lisaks toidu- ja aiajäätmetele 
k a  majapid a m ispabe r i t , 
kohvipaksu, paberfiltreid ja 
teepakke. Kui kompostida ei 
ole võimalik, võib igapäevaelus 
tek k ivaid biolag unevaid 

jäätmeid panna ka olmejäätmete 
konteinerisse. Suurem kogus 
biojäätmeid tuleb viia lähimasse 
jäätmejaama. Samuti tuleb 
meeles pidada, et kompostida 
võib ainult oma kinnistu piires. 
Biolagunevate jäätmete (nt õu-
nad, lehed) avalikku kohta vii-
mine on keelatud!

Keskkonnalehe koostamisel 
on kasutatud järgmisi allikaid: 
www.bioneer.ee, www.tallinn.
ee/prygihunt 

Piret Mäestu 
heakorra- ja haljastus-

spetsialist 

Andmed Liivia Äke, Audru Vallavalitsus
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Töömess on tasuta! Tule ja osale!
Infotelefon 15501, www.toomess.ee

Töötoad I KORRUS
10.30 - 11.15  Mida toob kaasa töövõimereform?
11.30 - 12.15  Pimemassööri edulugu
12.30 - 13.00  Puuetega inimeste värbamine 
 ISS Eesti kogemusel
13.10 - 13.40  Milleks meile maksud?

Töötoad  III KORRUS
10.30 - 11.30  Ettevõtjaks või mitte? REKfoto OÜ kogemus
11.40 - 12.30  Töötamine Euroopa riikides /
 Puhastusteenindajaks Soome
12.40 - 13.10  Turvaline töötamine välisriigis
13.20 - 14.20  Eneseanalüüs enne kandideerimist

Töövõimalused
Eestis ja mujal Euroopas!

Pärnumaa

Pärnu Kontserdimaja

Aida 4, Pärnu

05.04.2016 10 - 15

Tööpakkumised otse tööandjatelt

Töötoad ja karjäärinõustamine

Võimalused vähenenud töövõimega inimestele

Kokkav kuldsuu
Pärnumaal leidub rohkelt häid 
sõnaseppi, kes 18. veebruaril 
Sütevaka Humanitaargümnaa-
siumis oma varem ette valmista-
tud kõnega andestamise kunstist 
ja kohapeal loosiga tõmmatud 
teemal improviseeritud kõnega 
üles astusid. Põhikoolide õpilas-
te arvestuses sai esimese koha 
PSHG-s õppiv Audru noormees 
Taavi Raudkivi.

Selleks, et huvitavalt rääki-
da, peab ka huvitavaid mõtteid 
olema. Aga selleks, et mõtteid 
tekiks, peab palju lugema. Kui 
palju sina loed ja millist kirjan-
dust eelistad?

Taavi Raudkivi: Põhilise 
lugemiskoormuse tagab koolist 
antud kohustusliku kirjanduse 
nimekiri, mida saame iga 2-3 nä-
dala tagant. Kui aga aega veelgi 
üle jääb, arendan mõttemaailma 
raamaturiiulis ootavate köidete-
ga. Otsest eelistust ei ole, kuid 
meeldib lugeda eluloo- ja seik-
lusraamatuid.

Millise teema loosiga tõm-
basid ja millest rääkisid?

TR: Teemaks oli „Nüüd ma 
tean” ning kõnelesin tänapäeva 

ühiskonnast, kus inimestel on 
suur vajadus seosetu info järele, 
mis põhimõtteliselt ei vii kuhugi. 
Ja seda selle asemel, et lähedaste-
ga aega veeta. Teema arendusse 
lisasin ka vastupidise lähtekoha 
– inimeste tähelepanuvajaduse, 
sest enamusel noortest ja ka va-
nematest on internetis vaja näi-
data oma ilusaid autosid, pidusid 
jne, et ikka teistele nähtav olla.

Milliseks oraatoriks ennast 
pead? Kas pigem emotsionaal-
seks esinejaks või rahulikuks 
analüütikuks?

TR: Arvan, et minus leidub 
mõlemat. Kõnet üritan alusta-
da arutlusega ja loon üldpildi, 
millest rääkima hakkan. Mida 
rohkem lõpu poole jõuan, seda 
emotsionaalsemaks lähen, et 
panna kuulajad rohkem teema 
üle mõtisklema ja samas ehitades 
vundamenti põhiideele.

Mis sind kõnevõistluste juu-
res paelub? Kas on see enese-
väljendamise võimalus, oma 
mõtete edastamise vajaduse ra-
huldamine, improviseerimise 
põnevus, enese proovilepanek 
või kõik need kokku?

TR: Kindlasti enese proovi-
lepanek ja ka võimalus edastada 
oma ideid suuremale kuulajas-
konnale kui tavaliselt. 

Keda tänastest riigimeestest 
heaks oraatoriks pead ja kelle 
kõnesid huviga kuulad? Kas on 
see sinu nimekaimust peami-
nister või keegi teine?

TR: Presidendi Vabariigi 
aastapäeva kõne kuulamine on 
iga-aastane tegevus ja siiani 
olen neid väga kõrgelt hinna-
nud. Välismaa oraatoritest võin 
nimetada Donald Trump’i, kelle 
juttu on alati huvitav kuulata. Ja 
seda isegi siis, kui sõnum, mida 
ta edastab, ei ole minu arvates 
21. sajandile kohane. Hindan 
just tema manipuleerimisvõimet 
publikuga ning arvan, et ta on 
kindlasti haruldane sõnaseadja, 
olenemata tema printsiipidest.

Järgmistel valimistel saavad 
hääleõiguse noored alates 16. 
eluaastast. Kuivõrd teadlikud 
on sinu arvates sinu eakaasla-
sed poliitikast ja mil määral 
otsustusvõimelised? Või läh-
tutakse siiski pigem oma vane-
mate eelistustest ja sõltutakse 

meedia mõjutustest?
TR: Oma klassikaaslasi vaa-

dates võin öelda, et jagunetak-
se kaheks: ühed, kellel on oma 
kindel arvamus ja teadlikkus po-
liitika ja poliitikute suhtes ning 
teised, keda kas poliitika üldse ei 
huvita või minnaksegi jah kaasa 
meedias kõige populaarsemate 
erakondade või oma vanemate 
arvamustega. 

Sinu vaba aja tegevustesse 
mahuvad sportimine, musitsee-
rimine, lugemine. Kas midagi 
veel ja mis on meelistegevus?

TR: Lisame kindlasti väitle-
mise, mis on minu jaoks peale 
musitseerimist tähtsuselt teine. 
Käin igal nädalal Sütevaka väit-
lusklubis ja osalen oma 3-liik-
melise võistkonnaga erineva-
tel võistlustel. Tegelenud olen 
väitlusega 2 aastat ja arvan, et 
see on suuresti arendanud minu 
kõnelemis- ja esinemisoskust. Ja 
kui aega leian, siis tegelen veel 
ka kokkamisega.

Tänud intervjuu eest ja pal-
ju põnevaid mõtteid!

Sirje Suurevälja

Lindil jagub südamesoojust 
Mida rohkem aeg edasi, seda 
enam ma tunnen, et Lindi on üks 
parimatest kohtadest, kus oma 
perega elada. Julge väide? Eks 
ta ole, aga ma püüan põhjendada.

Kolm aastat tagasi sai alguse 
heategevuskontsert Südames Si-
nule. Esimesel kahel aastal kogu-
sime raha lavatehnika täiendami-
seks. Esinejateks oma kogukonna 
lapsed ja inimesed, lisaks Audru 
valla muusikud ning üks Eesti 
tuntud artist. Sellel aastal kogu-
sime raha flygrossing trenazööri 
omaosaluse finantseerimiseks. 
Milleks meile flygrossing? Flyg-
rossing on nii tore meelelahutus 
kui ka tõhus treening lae all, mis 
sobib kõikidele vanuseastmetele 
olenemata inimese füüsilistest 
võimetest ja eripäradest. Flygros-
singu trenazööri saab kasutada 
alates treeningust ja taastusra-
vist kuni meelelahutuseni välja. 
Kuna Lindi Lasteaed-Algkool 
asub ühes majas raamatukogu 
ja rahvamajaga, siis üks vahendi 
funktsioon ongi võimaluste mit-
mekesistamine seniks vähe kasu-
tusel olevale võimlale. Grossingu 
olemasolu võimaldab noortel ja 
vanadel olla emotsionaalses ja 
füüsilises tegevuses. 

Selle aasta kontserdi esine-
jateks olid peaasjalikult meie 
oma maja lapsed, töötajate lap-
sed, lapsevanemad, perekonnad 
ning õdede ja vendade ühised 
kooslused. Lisaks koolis ja las-

teaias õpitule tantsisid õpilased 
oma vanematega kaerajaani ja 
lasteaialapsed laulsid koos oma 
vanematega suurtest ja väikestest 
koertest. Lindi Lasteaia-Algkoo-
li kollektiivgi pani kokku oma 
ansambli. Külalistena olid laval 
Lindi ja Sütevaka kooli vilistlane 
Hendrik Tamberg koos kooliven-
na Ivo Leesarega, Audru kooli 
noortebänd Bermuuda Nurgad 
ja rahvatantsurühm Lindi Lap-
pajad. Üllatusesinejaks Marek 
Sadam koos Tõnu Laikrega. Kõi-
ke seda aitas oma vahenditega 
helindada Ado Kirsi. 

Kontsert õnnestus igati. Üks 
asi on raha (sellel korral kogu-
sime kokku 1000 eurot), kuid 
minu meelest on veel olulisem 
üheskoos tegemine. Lapsed, 
õpetajad, hoolekogu, küla ja ko-
gukonnarahvas. Nägin laste ja 
lastevanemate säravaid silmi kui 
nad käisid proovides. Esinema 
minnes olid pabinas ja kui lavalt 
lahkusid, siis õnnelikud. Publiku 
reaktsioon oli toetav ja tänulik. 
Paljud pühkisid silmanurgast 
härduse pisaraid. Ja veel, mitu 
kuud enne kontserti oli maja õh-
tuti kaua valge, kostis laulu, juttu 
ja naeru. Tänasel päeval julgen 
öelda, et maja elab täiel rinnal. 
Palju uusi inimesi on leidnud tee 
meie majja, mis omakorda on 
muutunud koduseks ja soojaks 
kooskäimise ja olemise kohaks.

Kinnitust minu väitele an-

nab veel üks seik. 
Nimelt kutsusime 
kontserdil esi-
nemiseks kokku 
segakoori Lindi 
Laulukoor. Diri-
gentideks Jaanus 
Jantson ja Gerly 
Kättmann. Koo-
ris osalesid lisaks 
lastevanematele 
ka teised Lindi 
piirkonna inime-
sed. Kuid tundub, 
et see koor ei olegi 
ühekordne ettevõt-
mine, sest lauljad 
teevad juba plaane 
tulevikuks – järgmine esinemine 
on Meie Küla Peol ja tulevikus 
on soov osaleda 2019. aasta lau-
lupeol. Hea meel on tõdeda, et 
tänapäeva kiirel ja infotehnoloo-
gilisel ajal vajavad ja tahavad ini-
mesed kooskäimist ja suhtlemist.

Kontsert kestis ühtekokku 
koos vaheajaga 3,5 tundi. Esi-
neda soovijaid oli palju, mis on 
äärmiselt tore! See tähendab, et 
meil on veel mitme kontserdi 
jagu esinejaid.

Kõikidel esinejatel ja külalis-
tel oli võimalik keha kinnitada 
hubaselt kujundatud kohvikus, 
kus pakuti lastevanemate poolt 
küpsetatud ja valmistatud soo-
laseid ja magusaid hõrgutisi. 
Eriliselt suured tänud meie maja 
hoolekogule! Nende ettevõtlikus 

ja rõõmus meel ürituse õnnes-
tumisel mängis väga suur rolli.

Meil on ilus maja, palju ruu-
mi, soe tuba ja lahke pererah-
vas. Pererahvaks peangi kõiki, 
kes uksest heade mõtetega sisse 
tulevad ja oma „kodu“ hoiavad. 
Sellel aastal kogutud rahaga ole-
me sammuke lähemal flygrossin-
gu treeningsüsteemi ostmisele, 
mis toob kindlasti Lindi külale 
juurde lisaväärtusi. 

Kui meil on toimiv ja mitme-
külgsete võimalustega kogukond, 
siis ei kao ka lapsed meie külast, 
koolist, lasteaiast. Võime julgelt 
kutsuda noori maale elama.

Ulla Orgusaar
Lindi elanik ja Lindi Laste-

aed-Algkooli direktriss

TÄNUAVALDUS

Aruvälja rahvamajas tähistati 21. veebruaril Eesti Vabariigi 
98. sünnipäeva.

Täname Teid, Aruvälja lasteaia väikesed tublid Lepatriinud 
ja Mesilased, Aruvälja Memmed ja Hallid Sõnnid. Täname Teid, 
ringijuhid ja õpetajad, head perenaised ja nobenäpud, kes aitasite 
katta peolaua. Täname Teid, Audru vallavalitsus.

Aga samuti ka suur aitäh kogu meie kogukonnale koos vee-
detud ilusa pidupäeva ja tunde eest, et meie küla elab!

MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi juhatus

Jaanus Orgusaar ja Jaanus Jantson
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• TEATED •

Õnnitleme 
vastsündinuid!

*Saen ja lõhun teie puud mobiilse bensiinimootoriga halumasi-
naga. Hind kokkuleppel. Tel: 56 625 333

*Muuseumiteated
16. aprillil kell 11.00 - 14.00 Audru muuseumis kollektsionääride 
vestlusring: rahad, märgid, margid, ost, müük, vahetamine.

Esimene suvereis – 21. mai (Riia vabaõhumuuseum ja loomaaed).

*Ootame kaasalöömist ja abi!
Koostamisel on projekt, mille tulemusena valmib raamat Audru 
vallast. Ootame ideid, fotosid, mälestusi, artikleid jm materjale, 
mis võiksid kaasa aidata meie valla kohta käiva kogumiku val-
mimisel.
Oma soovist projektis kaasa lüüa anna palun teada 28. märtsiks 
telefonil 53 404 078 või e-posti aadressil pollukersti@gmail.com
Kersti Põllu , projektijuht 

*7. aprillil kell 18.00 Aruvälja raamatukogus
Eesti Genealoogia Seltsi Pärnu osakonna juhataja Diana Mitt 

tutvustab
SUGUVÕSAUURIMISE ALGTÕDESID 

(programmid, internetileheküljed, seltsi tegemised).
Osalejatel palume registreeruda 28. märtsiks telefonil 4460458; 
aruvalja@pkr.ee. 
Üritus on tasuta ning kestab ca 2 h. Raamatukogus on arvuti 
kasutamise võimalus, kuid võimalusel võtta kaasa sülearvuti. 
Diana Mitt aitab sugupuu uurimisega ning kui kellelgi on hetkel 
tekkinud juba küsimusi, saab neist ennetavalt Aruvälja raamatu-
kogusse teada anda.

*Firma võtab tööle raamatupidaja/sekretäri.
Töökoht Ahaste külas. Küsimuste korral helistada telefonil 
56 647 334.

Jumalateenistused EAÕK Jõõpre Suur-
kannataja Georgiuse kirikus:
25. märtsil kell 10.00 – liturgia. Jumalasün-
nitaja Rõõmukuulutamise püha. 
23. aprillil kell 10.00 – liturgia. Suurkan-
nataja Georgiuse püha. Templipüha, kiriku 
nimepüha. 
29. aprillil kell 10.30 – Suure reede juma-
lateenistus (õigeusu kiriku kalendri järgi). 
Teenistusi viib läbi Jõõpre Suurkannataja Georgiuse koguduse preester Kristoforos 
Parts.

Vaikne Nädal Audru Püha Risti kirikus:
Reedel, 25. märtsil kell 11.00 Suure Reede jumalateenistus.
Pühapäeval, 27. märtsil kell 11.00 Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga. 
Laulab koguduse naisansambel.

KIRIKUTEATED

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud 
projektitaotluste vastuvõtmiseks. 
Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, Koonga, Sauga, Häädemees-
te, Tahkuranna ja Saarde vallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, 
sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt: 

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine. 
Taotluste vastuvõtt toimub 25.04.2016 kella 8.00-st kuni 29.04.2016 kella 16.00-ni. 
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro-ja väikeettevõtjad ning sihtasutused 
ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad. 
Meede 2. Aktiivne kogukond. 
Taotluste vastuvõtt toimub 04.04.2016 kella 8.00-st kuni 08.04.2016 kella 16.00-ni. 
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja 
kohalikud omavalitsused. 
Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus. 
Taotluste vastuvõtt toimub 04.04.2016 kella 8.00-st kuni 08.04.2016 kella 16.00-ni. 
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja 
kohalikud omavalitsused. 
Meede 4. Regionaalse ja piiriülese koostöö edendamine. 
Taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni meetmes. Taotleja 
on kohalik tegevusgrupp. 

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas. 
Meetmesse 1, 2 ja 3 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 
20.06.2016. 
Täpsem informatsioon strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja 
taotluste menetluskorra kohta on kodulehel www.plp.ee. Konsultatsiooni aja 
palume eelnevalt kokku leppida telefonil 4331053, 5092261 või plpparnu@gmail.com. 
Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu. 

Postiaadress: Lihula mnt.10, Audru alevik, 88301, Pärnumaa, Estonia 
Reg. aadress: Pärna allee 7, Audru alevik, 88301, Pärnumaa, Estonia 
Reg. nr. 80194047, Mob.:+372 5092261 – tel/fax: 43 31053 
E-mail: mercedes@plp.ee, plpparnu@gmail.com – Koduleht: www.plp.ee 
SEB Pank a/a EE 091010220040958018 
IBAN EE 091010220040958018 

JUMESTUSHUVILISED NAISED!
Kas Sa tunned, et Sul jääb „puudu“ oskusi, kuidas end igapäevaselt välja minnes „ilu-
samaks teha“, rõhutada oma ilusaid näojooni ja peita väikeseid iluvigu, lisaks proovida 
erinevaid professionaalseid meigitooteid ja -vahendeid?
Minu poolt Teile korraldatav kursus aitab Sul seda kõike õppida.
Kursusel omandad:
- pintslite hooldamine ja desinfitsee-
rimine;
- naha hooldus ja hügieen;
- näonaha ettevalmistus jumestuseks;
- jumestustoodete valik;
- näokujude modelleerimise tehnikad;
- näojoonte korrigeerimine;
- erinevad silmameigid;
- kulmu- ja huulekuju korrigeerimine 
jumestuses.

Kursus toimub Audrus, Ilutoas (Pärna allee 2-15) maksimaalselt neljases grupis. 
Jumestust harjutame iseenda peal. Kursus kestab orienteeruvalt neli tundi, vajadusel 
kauem. Kursus sisaldab: õppematerjal, kohv, tee ja puuviljad. 
Kursus toimub:  2. aprill kell 12.00
 3. aprill kell 12.00
 12. aprill kell 10.00
 16. aprill kell 15.00

Kursuse hind 52 eurot.
Broneerimine ja lisainformatsioon Serli Sipelgas tel +372 514 7057 ja 
serlisipelgas@gmail.com
Kokkuleppel võin teha kursusi kodus, sünnipäevadel. Küsi julgelt lisainformatsiooni.

Andmaris Grupp OÜ 

Tel: +372 517 5783 
andmarisgrupp@gmail.com

• Muld, kild, liiv, kruus veoga
• KÜTTEPUUD 30-60 cm, valge/must lepp, kask, 

saar veoga

 Ohtlike ja suurte puude langetamine
• Korvtõstuki teenus 22 m

• Vihmaveerennide puhastamine
• Multi lift  kallur

• Tõstuk greiferkopa ja haaratsitega

TÄNUAVALDUS 
Armsad Angela Sang - Toomast ja Tiina Šukajeva! 
Te nautisite üheskoos raskuste ületamist ja tundsite rõõmu edusammudest. 
Teid ei huvitanud see, mis häguses kauguses, vaid tegite seda, mis oli 
käeulatuses. Te julgesite hüpata suurelt, sest väikeste sammudega ei saa 
ületada kuristikke. Te ei oodanud, kuni tunneli lõpus süttiks valgus te läksite 
ja süütasite selle ise! Et aga lampi põlemas hoida, peab sellesse pidevalt 
õli lisama – ka see ei olnud teie jaoks raske, sest tundus, et teie jaoks õnne 
saladus peitus selle armastamises, mida tegite! 

Sügav kummardus 9 aasta jooksul nähtud vaeva eest! 
Teieta ei oleks sündinud meie Muffi poodi! 
Tänud ja parimad soovid edaspidiseks!




