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Audru Vallapäevad 2017
„Terve vald oli kokku aetud…“. Sellised lau-
lusõnad meenuvad, kui mõte läheb Audru 
Vallapäevadele. Eriti veel sellel aastal, kui 
Audru vallal täitub 25 aastat vallana tegut-
semist. See on väga mõjuv põhjus, miks 
kokku tulla, sest see on meie kõigi – Audru 
valla elanike – pidupäev. Ei ole veel täpselt 
teada, kuidas algab ajaarvestus Pärnu linna 
osana. Kas järgmisel aastal saame öelda, et 
oleme 26 aastat vanad või hakkab arvestus 
otsast peale või tähistame 767. sünnipäeva 
– nii vanaks saab järgmisel aastal Pärnu 
linn. Tulgu, mis tuleb – need ju siiski vaid 
numbrid. Inimesed jäävad ja see on kõige 
olulisem.

Vallapäevade üritustega alustame reedel 
2. juunil kell 19.00 Valgerannas Audru 
valla laulupeoga „Laulud päikeseloo-
jangul“. On teada, et 1925. aastal toimus 
Valgerannas Audru kihelkonna I laulu-
päev. Numbrite kombinatsioon 1925 ja 25 
oli ajendiks ideele korraldada seda just sel 
aastal uuesti. Laulupeol laulavad Lindi ja 
Aruvälja lasteaedade lapsed, Jõõpre, Audru 
ja Lindi koolide õpilased ning Audru Valla 
Segakoor. Esindatud on ka meie ansamblid 
nagu näiteks Karuohakas ning rahvas saab 
kuulda ka Audru Poolakadeemilist Meesan-
samblit. Ei oleks laulupidu õige, kui sellelt 
puuduks orkester. Meil on neid lausa 2 – 
pasunakoor „Õnn tuli õuele“ ja ansambel 
„Bermuuda nurgad“. 

Samal õhtul avatakse Valgerannas Ar-
mastuse Ausammas, mis jääb sümbolisee-
rima Romantilisel Rannateel abielluvaid 
paare ning kes Valgerannas „nime uputa-
vad“ või päikeselisel rannaliival pilte teha 
soovivad.

Kell 20.30 jätkub Doberani Rannamajas 
mälumäng, mida juhib Andrei Korobei-
nik. Sellest saavad osa võtta kõik huvili-
sed. Oluline on kokku panna 4-liikmeline 
võistkond ja ennast registreerida hiljemalt 
26.05.2017 aadressil kati.p@audru.ee või 
telefonil +372 5804 0443.

Järgmisel hommikul (laupäeval, 3. 
juunil) kell 10.00 on 55. Pärnumaa valda-
de suvemängude avamine Audru Kooli 
staadionil. Kogu päeva jooksul saab eri-
nevatele võitlustele kaasa elada staadionil 
(kergejõustik). Kirsi Talu maadele staadioni 
lähedale pannakse üles võrkpalliväljakud, 
kus võtavad omavahel mõõtu nii naised kui 
mehed. Kooli spordisaalis on sulgpallivõist-
lused ning Valgeranna terviserajal discgolfi 
võistlused. Juhtkondade mõõduvõttu saab 
jälgida kell 12.00 Audru pargis.

Kell 11-15 ootab Spordihoone taga platsil 
kõiki lennuhimulisi helikopter. Oma soo-
vist lennata tuleb teada anda eelnevalt kuni 
26.05.2017 aadressil kati.p@audru.ee . Ühe 
inimese lennu hind on 45€. Lend kestab 
ligikaudu 5 minutit ja helikopter väljub siis, 
kui 3 reisijakohta on täidetud.

Kell 12.00 avatakse Audru õuemuuseu-
mi õuel vanatehnika ja sõidukite näitus. 
Kell 13.00 stardib sealt sääreväristajate või-

dusõit, mis tõotab tulla väga meeleolukas 
nagu eelmiselgi aastal.

Kell 13.00 muutub Pärna allee tõeliseks 
valla keskuseks. Keskväljak (ambulatooriu-
miesine plats) muutub suureks laadaplat-
siks. Sinna oodatakse kauplema kõigega, 
mis on käsitsi tehtud – nii asjad kui toit. 
Kuna juuni algus on veel hea aeg istuta-
miseks, siis on see õige koht ka erinevate 
istikute müügiks. Samuti võib müüa kõike, 
mis on taaskasutatav. Eraldi ala tuleb lastele 
ja noortele mõeldud taaskasutatavatele asja-
dele – mänguasjad, mängud, riided, jalatsid 
jne. Kõik kauplejad saavad ennast registree-
rida kuni 19.05.2017 aadressil maris.m@
audru.ee või telefonil +372 5621 1253. 

Laada keskmeks on laadalava, kus as-
tuvad üles nii lapsed, noored kui ka täis-
kasvanud. Esinema on oodatud nii lauljad, 
tantsijad kui ka näitlejad, pillimehed, must-
kunstnikud, ilu- ja jõunumbrid, kahe sõnaga 
KÕIK ANDEKAD. Oma esinemissoovist 
on vaja teatada kuni 19.05.2017 audru-
kultuurikeskus@gmail.com või telefonil 
+372 553 8832. 

Audru Kultuurikeskuse ette tuleb las-
te- ja noorteala, kus saab ennast proovile 
panna nii seiklus- kui tiigrirajal. Kohal on 
ka õhupalliloomade meisterdaja ja veel 
saab oma näole maalinguid maalida. Audru 
Noortetuba on väljas oma lauamängudega 
ning kodutütred ja noorkotkad tutvustavad 
oma tegevust.

Kell 14.00 on suur ühine AUDRU VAL-
LA SÜNNIPÄEVA piknik. Tähistame 
Audru valla 25. sünnipäeva kõik koos ja 
katame uhke pika sünnipäevalaua piki Pär-
na alleed. Igaüks võib lauale tuua midagi 
maitsvat. Audru vald pakub omaltpoolt  
kringlit ja morssi. Seda kõike ikka Kesk-
väljakul.

Kell 18 jätkub pidu Audru pargis rah-
vatantsijate kontserdiga. Üles astuvad rah-
vatantsurühmad Hallid Sõnnid, Kevade, 
Lindi Lappajad, Jõõpre Vallatud ja Auto, 
Tuuletallajad, Hoiuspuu, Audru Naised, 
Lavassaare Kanarbik, Meie Valla Eided, 
Jõõpre Vanaemad ning Audru ja Jõõpre 
Kooli rahvatantsurühmad. 

Traditsiooniliselt antakse Vallapäevade 
raames peale kontserti üle Audru valla aasta 
kultuuritegija tiitel ning konkursi „Kaunis 
Kodu“ võitjate auhinnad. Samas toimub ka 
55. Pärnumaa valdade suvemängude auta-
sustamine ja lõpetamine.

Peale ametlikku osa hakkab rokkima 
ansambel SKA FACTOR ning nende jä-
rel lööb pulsi lakke ansambel PATUNE 
POOL ning hiljem DJ Urmas Lass.

Enne keskööd ei tasu koju minna, sest 
esmakordselt Audru Vallapäevade ajaloos 
saab Audru pargis näha ILUTULESTIK-
KU. 

Pühapäevane päev hakkab traditsioo-
niliselt jumalateenistusega kell 11 Audru 
Püha Risti kirikus, kus pidulikumat meele-
olu loob ansambel „Vahtraõied“. Kell 12.00 

toimub vallapäevade bussiekskursioon 
mööda Audru valda, mida juhivad Audru 
Muuseumi direktor Helgi Roots ja vallava-
nem Siim Suursild. Et tagada endale koht, 
tuleb see eelnevalt broneerida telefonil 
+372 5559 9302.

Enne traditsioonilist vallapäevi lõpe-
tavat pühapäevaõhtust kirikukontserti on 
võimalik kell 16.00 jalutada Audru kiriku 
arboreetumis Olev Abneri juhendamisel ja 
tutvuda sealse taimekollektsiooniga. 

Vallapäevad lõpetab kell 18 WAF koo-
ri kontsert Audru kirikus. Kooriga koos 
esinevad tuntud solistid, kuid nende nimed 
jäävad hetkel veel avalikustamata, kuna va-
liku tegemine veel käib. Kontserdipiletid on 
võimalik osta Audru vallamajast hinnaga 
5€ ja enne kontserti kohapeal hinnaga 10€.

Loodetavasti leiab igaüks endale sellest 
programmist midagi meelepärast. 

Kohtumiseni Vallapäevadel!
Kati Põldots

kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Jõõpre Kooli Lavassaare Lasteaed 
(Võidu 1, Lavassaare, Audru vald)

korraldab konkursi 
LasteaiaõpetaJa 

1,0 koha täitmiseks 1. augustist 2017.
Eeldame vastavust kvalifikatsioonile, kasuks 

tuleb HEV lastega töötamise kogemus.

CV ja vastavad dokumendid esitada 
lasteaeda või saata aadressile 

lavassaarela@jooprepk.ee 
hiljemalt 15. maiks 2017.

Täiendav info telefonidel: 
5556 7553, 44 63 333.

Ootame noorte- ja vabaühenduste 
projektitoetusi 15. maiks 2017

Taotlusi saab esitada paberkandjal või 
elektrooniliselt aadressil info@audru.ee ja

Noorteprojektid kati.p@audru.ee

Vabaühenduste projektid ene.t@audru.ee

Blanketid on saadaval: 
http://www.audru.ee/blanketid

Viies Vanasõidukite ja tehnika näitus 
ja teine Sääreväristajate võidusõit

Viies Vanasõidukite ja tehnika näitus 
ja teine Sääreväristajate võidusõit

3. juunil 2017 Audru õuemuuseumi õuel.
Näitus avatakse kell 12.00.
Kell 13.00 algab Sääreväristajate võidusõit. Kihutatakse 800 m 
pikkusel ringil 15 min. Võitjaks saab kõige rohkem ringe läbinu. 
Sõidukite tehniline kontroll teostatakse 1 tund enne võistluse 
algust kohapeal.

Lähem informatsioon 
tel 555 99302 ja 511 0511.

OOtame rOhKet OSaVõttu!
Korraldav komisjon
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VALLAVANEMA VEERG
Teed, teed, teed…

Igal kevadel peale lume sulamist, kui muidugi talvel üldse lund 
oli, on vallamajas kõige sagedasem jututeema – valla teed. Küll 
helistatakse valla eri piirkondadest, küll tuleb kirju. 

Tuleb tõdeda, et ühelt poolt säästis ilmataat möödunud talvel 
valla eelarvet lumelükkamise poolelt (kulutusi lumetõrjele oli 
vaid 17 637 euro ulatuses), aga samas lõhkusid nii külmade ja 
sulade ilmade vaheldumine, kui ka rohked vihmasajud mär-
kimisväärselt teede konstruktsioone ja katteid ning seetõttu 
suurenevad kulutused teede osas talvekahjude likvideerimisel. 
Valdavas osas peaks tänaseks olema tolmuvabade katetega 
teedel augulappimine lõppenud. Parandada on jäänud vaid 
teed, mis said uue tolmuvaba katte eelmisel aastal. Neid teid 
oli möödunud aastal kokku natuke üle 24 km. Nendel teedel 
peab aukude lappimise teostama garantiitööna eelmise aasta 
katte ehitaja. Tolmuvabade katete ehitajateks olid eelmisel aastal 
Leminkäinen Eesti AS ja Eesti Teed AS.

Kruusakattega teede selle aasta kevadist hööveldamist teos-
tab hanke võitja OÜ Nurme Teedeehitus ning esimene ring 
peaks teedele peale saama käesoleva kuu jooksul. Hööveldus-
ringi täpset lõputähtaega on keerukas määrata, kuna seda tööd 
mõjutavad oluliselt ilmastikuolud ja teede kuivamine.

Suuremahulised teetööd jätkuvad ka sellel aastal. Tänaseks 
on vald juba läbi viinud kaks tolmuvaba katete ehitamise hanget 
kogumaksumusega 228 301 eurot ning ühe kruusakattega teede 
kruusaga üle katmise hanke maksumusega 74 036 eurot. Kokku 
saab tolmuvabu katteid ehitatud sellel aastal 25 km ulatuses ja 
kruusakatteid korrastatud 16 km ulatuses. Tolmuvabade katete 
ehitus sisaldab nii olemasolevate katete ülepindamist kui ka 
uute katete ehitamist. 

Valla omandis on kokku natuke üle 150 km teid ja seega 
peaks käesoleva ja eelmise aastaga kokku saama ühel või teisel 
kujul kohendatud pea pool valla teedevõrgust.

Lisaks sõiduteedele peaks 1. juuniks valmima kergliiklustee 
alates Nooruse-Lihula maantee ristmikust kuni Valgeranna 
teeni ja septembriks kergliiklustee Valgeranna-Lihula maantee 
ristmikust kuni Valgeranna parklani. Lihula maantee äärset 
kergliiklusteed ehitab Leminkäinen Eesti AS ja Valgeranna 
tee äärset Nurme Teedeehitus OÜ.

Siim Suursild
vallavanem

16. märts
Tunnistati kehtetuks Põl-

deotsa külas Romani kinnis-
tu detailplaneering ja osaliselt 
Saulepa külas Kütimaa kinnis-
tu detailplaneering.

Võeti vastu Saugaserva 
kinnistu detailplaneering.

Kehtestati teemaplaneering 
„Külades ehitamine detailpla-
neeringu koostamise kohustu-
sega alal“.

Võeti vastu eraüldharidus-
kooli tegevuskulude katmises 
osalemise kord, millega mää-

rati 01.01.2017 kuni 31.08.2017 
õppekoha tegevuskulu piir-
määraks 87 eurot kuus ja 
01.09.2017 kuni 31.08.2018 
78,30 eurot kuus.

Otsustati anda Audru Kul-
tuurikeskuse ruumid MTÜ 
Audru Lastekaitse Ühing tasu-
ta kasutusse kuni 31.12.2027.

Otsustati võõrandada Ahas-
te külas asuv Tisleri kinnistu 
hinnaga 2177 eurot.

Võeti vastu Audru, Koon-
ga, Tõstamaa ja Varbla valdade 
ühine jäätmekava 2017-2021.

Otsustati muuta Audru Val-
lavolikogu 02.06.2011 määrust 
nr 18 „Jäätmehoolduseeskirja 
kehtestamine“.

Kinnitati Audru valla soo-
jusmajanduse arengukava 
2016-2026.

Otsustati omandada La-
vassaare alevis asuvad OÜ’le 
Lavassaare Kommunaal kuu-
luvad soojasõlmed hinnaga 34 
037,53 eurot.

Otsustati Audru Ringrada 
kinnistut koormava hoonestus-
õiguse tingimuste muutmine 

koormates kinnistu selle iga-
kordsel võõrandamisel ostu-
eesõigusega kinnistut koorma-
va hoonestusõiguse igakordse 
omaniku kasuks.

Otsustati korraldada Pap-
saare külas asuva Audru 
Ringrada kinnistu võõranda-
miseks avalik kirjalik enam-
pakkumine alghinnaga 260 
000 eurot.

Kinnitati Audru Vallavo-
likogu revisjonikomisjoni 
tööplaan.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel
17. märts

Jäeti algatamata keskkon-
namõju strateegiline hinda-
mine ja algatati Raksipõllu 
detailplaneering.

Otsustati saata vallavanem 
siselähetusse 15.-16.03.2017 
Tallinnasse Linnade ja Val-
dade Päevadele 2017.

Anti reklaamkandjate pai-
galdamiseks kasutusse Pap-
saare külas Lõvi ja Pilve tee 
kinnistute osad Benders Baltic 
Nord OÜ’le.

Väljastati projekteerimis-
tingimused Soeva külas Hobu-
raua kinnistule ühepereelamu 
ehitusprojekti koostamiseks. 

Anti kasutusload Lindi 
külas Uusi kinnistule rajatud 
septiku ja imbsüsteemi ning 
Lemmetsa külas Lagre tee 1 
püstitatud Valmose katlamaja 

kasutusele võtmiseks. 
Väljastati ehitusload Lem-

metsa külas Jakobi kinnistul 
puurkaevu rajamiseks, Jõõp-
re külas Viki kinnistul Tiibeti 
Meditsiini keskuse Men Ling 
sauna- ja vanniteraapiahoone 
püstitamiseks ja Jõõpre külas 
Siimu Suurtalu kinnistul toot-
mishoone püstitamiseks.

Muudeti Audru Vallava-
litsuse 13.03.2000 korraldust 
nr 120 „Maa ostueesõigusega 
erastamine“ ning 26.05.2016 
korraldusi nr 179, 182, 184, 188 
ja 199 „Munitsipaalomandisse 
taotletavale katastriüksusele 
lähiaadressi, pindala ja siht-
otstarbe määramine“.

Muudeti Papsaare külas 
asuvate Metsise tee 17, 19, 21 
ja 23 katastriüksuste sihtots-
tarbeid.

23. märts
Otsustati seada Valgeranna 

golfi juurdelõike katastriüksu-
sele isiklik kasutusõigus Aud-
ru valla kasuks kergliiklustee 
ja tänavavalgustuse ehitami-
seks ja majandamiseks.

Lubati vallavanem puhku-
sele 29.-31. märts ja 03.-07. 
juuli 2017.

Otsustati võõrandada Liu 
sadama kinnistu 2/200 kaa-
somandist TÜ’le Liu Sadam 
hinnaga 1 euro.

Keelduti Audru alevikus 
Pärna allee 1a asuva lao laien-
damiseks ehitusloa andmisest.

Algatati avatud hankeme-
netlusega lihthanked „La-
vassaare alevi haljasalade 
ja Jõõpre kalmistu hooldus 
01.05.2017 kuni 30.04.2018“, 
„Audru valla haljasalade ja 

kalmistute hooldus 01.05.2017 
kuni 30.04.2018“, „Audru val-
la teede pindamine II“ ning 
„Aruvälja lasteaia-rahvamaja 
sisustuse ostmine“.

Otsustati korraldada Aud-
ru pargis toimuvate ürituste 
toitlustamiseks avalik kirjalik 
enampakkumine.

Otsustati Saulepa külas 
asuva Kütimaa katastriüksuse 
jagamine ja määrati jagamisel 
tekkinud katastriüksustele lä-
hiaadressid ning sihtotstarbed.

Kehtestati Audru valla hari-
dus- ja kultuuriasutustes osu-
tatavate teenuste ja ruumide 
üürihinnad.

Tunnistati kehtetuks Aud-
ru Vallavalitsuse 20.02.2006 
määrus nr 2 „Rahvamajade 
ruumide rendihindade keh-
testamine“.

Planeeringute teated
Audru Vallavalitsus teatab 
teemaplaneeringu „Külades 
ehitamine detailplaneeringu 
koostamise kohustusega alal” 
kehtestamisest 16. märtsil 2017 
Audru Vallavolikogu otsusega 
nr 14. Teemaplaneering täien-
dab üldplaneeringut ja lubab 
külades detailplaneeringu 
koostamise kohustusega alal 
ehitusõiguse määramist ühele 
hoonestamata maaüksusele 
projekteerimistingimustega, 
kus üldplaneeringuga on re-
serveeritud maakasutuse juht-
funktsioon. Kruntideks jaota-
mise korral koos ehitusõiguse 
määramisega on vajalik külades 
detailplaneeringu koostamine. 
Kliimamuutustega kohanemi-
se peatükis, mis puudutab kogu 
valda koos Audru aleviku ja La-
vassaare aleviga, käsitletakse, 
millised võivad olla Audru 

vallas kliimamuutuste olulise-
mad mõjud ja mida tuleb klii-
mamõjudega seoses arvestada 
planeerimisel ning projektee-
rimistingimustega ehitusõiguse 
määramisel. 

Teemaplaneeringu mater-
jalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee ja Audru valla doku-
mendiregistris.

Audru Vallavalitsus teatab, et 
Audru Vallavolikogu 16.03.2017 
otsusega nr 13 võeti vastu Sau-
gaserva kinnistu detailpla-
neering. Hoonestamata pla-
neeringuala (suurusega 4,39 
ha, katastriüksuse tunnus 
15904:001:0239) asub Sauga 
Põhikooli vastas üle Nurme tee. 
Planeeringualale on kavandatud 
Kaitseliidu Pärnumaa maleva 
staabi- ja tagalakeskus, sh va-

jalikud laoruumid, relva- ja 
laskemoonaruumid, administ-
ratiivruumid koos õppeklassi-
dega, majutusruumid, ruumid 
Pärnumaa maleva struktuu-
riüksustele ning parkimisala. 
Detailplaneering teeb ettepa-
neku muuta kehtivat Audru 
valla üldplaneeringut, määrata 
maatulundusmaa sihtotstarbega 
maa asemele riigikaitse sihtots-
tarbega maa.

Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 4. april-
list 2017 kuni 4. maini 2017 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee, Audru vallamajas 
tuba 8 tööaegadel ja Sauga Põ-
hikoolis tööaegadel. Avaliku 
väljapaneku jooksul on igal isi-
kul õigus avaldada detailplanee-
ringu kohta arvamust. Avaliku 
väljapaneku tulemuste avalik 
arutelu toimub 4.05.2017 kl 

14 Audru vallamajas ja kl 16 
Sauga Põhikoolis. Täiendav 
info tel 4472787. Arvamused 
esitada e-posti aadressil info@
audru.ee või aadressil: Audru 
Vallavalitsus Pärna allee 7 Aud-
ru alevik 88301.

Audru Vallavolikogu 16.03.2017 
otsusega nr 11 tunnistati keh-
tetuks Audru Vallavolikogu 
06.07.2006 otsusega nr 120 
kehtestatud Põldeotsa külas 
Romani kinnistu detailplanee-
ring (Kadri Karjuse töö). Pla-
neeringuala kinnistute omanik 
soovib taastada planeeringueel-
set olukorda, liites krundid ja 
muutes maa sihtotstarbe taas 
maatulundusmaaks. Otsusega 
on võimalik tutvuda Audru Val-
lavalitsuse kantseleis tööaegadel 
ja Audru valla dokumendire-
gistris www.audru.ee.

Erateedele kruusa eraldamine
Kuni 15. maini oodatakse taotlusi 
erateedele purustatud kruusa eralda-
miseks. Taotlus tuleb esitada Audru 
Vallavalitsusele 15. maiks käesole-
val aastal. Taotluse vorm („Erateede 
kruusa avaldus“) on leitav Audru val-
la kodulehelt blankettide alt. Taotlust 
on võimalik täita ka vallamajas koha 
peal toas nr 10 või saata digitaalselt 
allkirjastatult meiliaadressile info@
audru.ee või tuua täidetud avaldus 

vallamajja koha peale.
Eratee omanik peab olema Audru 

valla kodanik ja eelnevalt korrastama 
teeääred (eemaldama võsa). Taotluse 
rahuldamisel rahastab Audru Valla-
valitsus purustatud kruusa maksu-
muse ning tee omanik kannab kruusa 
veo ja paigaldamise kulud. Täpsem 
informatsioon vahur.k@audru.ee või 
telefonil 4472788. (KH)

AASTA KULTUURITEGIJA
Audru valla kultuuripreemia 
„Aasta kultuuritegija“ mää-
ratakse tunnustusena valla ise-
tegevuskollektiivile, ringijuhen-
dajale või üksikesinejale, kelle 
töö, tegevus või saavutused on 
olnud tegevusaastal 1. maist 
2016 kuni 30. aprillini 2017 
heal märkimisväärsel tasemel 
ja leidnud ka maakondlikku või 
vabariiklikku tunnustust. 

Preemia määramisel arvesta-
takse kandidaadi tegevust valla 
kultuurielu mitmekesistamisel, 
tema saavutusi maakonnas, 
vabariigis või välismaal. Igal 
aastal määratakse üks kultuu-
ripreemia.

Ettepanekuid preemiakan-
didaatide kohta võivad esitada 
vallaelanikud, vallas tegutsevad 
omaalgatuslikud seltsid, mitte-
tulundusühingud, koolid, kul-
tuuriasutused jne.

Kirjalikud ettepanekud pree-
miakandidaatide kohta palume 
esitada Audru Vallavalitsusele 
4. maiks 2017. Ettepanekud vaa-
tab läbi vallavolikogu kultuuri- , 
spordi- ja noorsookomisjon ning 
esitab omapoolse ettepaneku 
vallavolikogule. Vallavoliko-
gu otsustab kultuuripreemia 
omistamise. Kultuuripreemia 
„Aasta kultuuritegija“ antakse 
üle Audru vallapäevadel.

Hajaasustuse programmi  
taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi eesmärk on toetada koduma-
japidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide 
ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul, kui ma-
japidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka 
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Pro-
jekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, 
mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava 
juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise 
või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi. Toe-
tust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle elukoht on 
rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähe-
malt alates 1.01.2016 kuni toetuslepingu sõlmimiseni 
majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. 
Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe 
majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering peab 
olema vähemalt 33,33 %. Projekti ajaline kestus algab 
toetuslepingu sõlmimisest ja elluviimise maksimaalne 
kestus on 15 kuud. Programmdokumendis kehtestatud 
nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega 
tuleb esitada Audru vallavalitsusele hiljemalt 6. juuniks 
2017. Täpsemat infot saab Audru valla veebilehelt http://
www.audru.ee/et/hajaasustuse-programm; lisainfo: 
arendusspetsialist Maris Moorits maris.m@audru.ee, 
telefon 4472788.

Maris Moorits
arendusspetsialist

AASTA ÕPETAJA
Audru Vallavalitsus ootab kan-
didaate Audru valla „Aasta 
Õpetaja“ tunnustamiseks. 

Tunnustuse omistamise ees-
märgiks on tähtsustada õpetaja 
rolli ning tunnustada valla koo-
lide ja lasteaedade õpetajaid 
ning teisi haridustöötajaid, kelle 
töö ja isiklik eeskuju on kaasa 
aidanud noorte kujunemisele 
mitmekülgselt arenenud isik-
susteks ning kelle tegevus on 
positiivselt mõjutanud haridus-
asutuste ja Audru valla arengut. 

Kandidaate võivad esitada 
haridusasutuste juhtkonnad, 

hoolekogud, õpilasomavalitsu-
sed, juriidilised ning füüsilised 
isikud. Iga haridusasutus võib 
esitada ühe kandidaadi.

Kandidaatide nimed palume 
esitada Audru Vallavalitsusele 
4. maiks 2017. Vormikohase 
taotluse vormid leiab valla ko-
dulehelt.

Esitatud taotlused vaatab 
läbi vallavolikogu haridusko-
misjon ning esitab omapoolsed 
ettepanekud vallavolikogule. 
„Aasta Õpetaja“ tunnustuse 
saajad kinnitab vallavolikogu 
oma otsusega. 

TEEMAD:
1. Soojamajanduse korraldamine – Siim Suursild
2. Majanduskuuride bokside müügist – Priit Annus
3. Muruniitmise korraldamine 2017 – Priit Annus
4. Tänavavalgustuse rekonstrueerimine – Priit Annus
5. Korteriühistu asutamisest
6. Küsimused ja vastused

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 2017. Vabade 
kohtade olemasolul võtame õpilasi ka 

teistesse põhikooliklassidesse.

Audru vald ja OÜ Lavassaare Kommunaal kutsuvad

INFOPÄEVALE
20.04.2017. a kell 16.30 

Lavassaares, Võidu 1 (endine koolimaja) saalis
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Kuidas jäätmeid  
sorteerida ja mis  
neist edasi saab?
Miks peab üldse jäätmeid sorteerima ning neid liigiti kogu-
ma? Tänu jäätmete sorteerimisele antakse liigiti kogutud 
prügile uus elu uue toote näol. Mida efektiivsemalt prügi 
sorteeritakse, seda enam säästetakse looduskeskkonda ja 
puhast loodusressurssi. Prügi ühte konteinerisse toppimi-
ne teeb jäätmetele karuteene, sest jäätmete segunemine 
rikub jäätmete omadusi. Määrdunud ja rikutud prügist ei 
saa töödelda kvaliteetset toorainet, millest peaks tulema 
uus toode. Seega on sorteerimata jäätmeid veelgi raskem 
taaskasutusse suunata. Seetõttu ongi tähtis prügi sorteerida 
puhtalt juba tekkekohas.

Milliseid jäätmeid tohib panna paber- ja kartong-
jäätmete konteinerisse?

Konteinerisse võib panna: ajalehed, ajakirjad, kataloo-
gid ja reklaamid (sh kriitpaberist), ümbrikud (sh pruunid), 
kirjutus-, paljundus- ja joonistuspaberid, papp, kartong, 
lainepapp, pruun paber ja raamatud. Vanapaberi hulka sobi-
vad muuhulgas ka need puhtad paberpakendid, mis näiteks 
hambapastatuube, kosmeetikatooteid, hommikuhelbeid jt 
ümbritsevad.

Konteinerisse ei tohi panna: märg ja määrdunud paber ja 
papp, kiletatud ja vahatatud paber ja papp (nt kinkepaber), 
foolium- ja kopeerpaber, mähkmed ja hügieenisidemed, 
pabersalv- ja pabertaskurätikud.

Milliseid jäätmeid tohib panna segapakendijäät-
mete konteinerisse?

Konteinerisse võib panna: kõiki liiki pakendeid (pakend 
on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse 
kauba hoidmiseks ja kaitsmiseks). 

Klaaspakendid: värvilised ja värvitud klaaspudelid ja 
-purgid (nt veinipudelid, moosipurgid). 

Plastpakendid: kilekotid, jogurti- ja võitopsid, majo-
neesi-, ketšupi- ja õlipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete 
pakendid, plastnõud ja -karbid ning pandimärgita plastta-
ara. Plastpakendite puhul on väga oluline, et need oleksid 
puhtad. Toidujäätmed võivad teised pakendid ära rikkuda.

Paberpakendid: tetrapakendid.
Metallpakendid: pandimärgita alumiiniumist ja plekist 

joogipurgid, puhtad konservikarbid ning toidu- ja joogipa-
kendite metallist korgid ja kaaned, puhas fooliumpaber.

Konteinerisse ei tohi panna: lameklaas (nt aknaklaasid), 
peegelklaas, eriotstarbelised klaasid (nt autoklaasid), oht-
likud pakendid (nt lahustipudelid, aerosoolid), keraamika, 
portselan, lambipirnid, mänguasjad, muud kummitooted, 
potid, pannid.

Mis on ohtlik pakend? 
Kui pakendi peal on oranž märk pealuu või leekidega, 

siis on tegemist ohtliku pakendiga ning antud pakendi peab 
viima ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Mis on ohtlikud jäätmed?
Ohtlikud jäätmed on ohtlikud pakendid (kui pakendi 

peal on oranž märk pealuu või leekidega), akud, patareid, 
elavhõbedaga valmistatud tooted (näiteks säästulambid, 
kraadiklaas), ravimid, süstald, vanaõli, värvi-, laki-, liimi- ja 
lahustijäägid, rotimürk, biotsiidid, väetised jms.

KESKKONNALEHT

Kuhu viia jäätmed

Müüdid ja valearusaamad jäätmemajandusest
Minu maa – teen seda, mida 
ma ise tahan! Olenemata sel-
lest, kas tegemist on erakinnis-
tuga või riigimaaga, kehtivad 
seadused igale maatükile sa-
maväärselt. Jäätmevaldaja ehk 
jäätmetekitaja on kohustatud 
käitlema tema valduses olevaid 
jäätmeid vastavalt kehtestatud 
nõuetele või andma need käitle-
miseks üle selleks õigust oma-
vale isikule. Kui olmejäätmed 
viiakse ära koduõuelt jäätme-
käitluslepingu alusel, siis ülejää-
nud jäätmed (ohtlikud jäätmed, 
ehituspraht, mööbel, elektroo-
nika jms) tuleb jäätmetekitajal 
endal viia lähimasse jäätmete 
kogumispunkti. Kodustes tin-
gimustes on keelatud igasugune 
jäätmete põletamine (va kileta-
mata paber, papp ja immutamata 
puit) ning põhjendamatu jäätme-
te ladestamine oma koduõuel ja 
metsamaal.

Ma ei ole oma eluaseme 
seaduslik omanik, seega ei 
pea mul jäätmekäitlusle-
pingut jäätmeveoettevõttega 
olema. Jäätmekäitlusleping ei 
ole seotud kinnisvara omaniku 
staatusega. Jäätmekäitlusleping 
peab olema jäätmevaldajal ehk 
jäätmetekitajal. Näitena võib 
vaadelda üüripindu. Kui kin-
nisvara omanik annab oma vara 

üürile üürnikule, siis maksab 
jäätmeveo eest üürnik, mitte 
üürile andja. Seega ei ole va-
het, kas elatakse ämma, äia või 
hoopis tädi Maali kodus – kui 
kinnisvara seaduslik omanik ei 
ela antud pinnal, siis peab olema 
jäätmekäitlusleping inimesel, 
kes seal elab.

Aga mul ei teki prügi. Poes 
käid? Käid. Järelikult tekib ka 
prügi. Prügi koguse suurus sõl-
tub, kui palju inimene tarbib. On 
neid, kellel tekib tõepoolest vä-
hem prügi, aga ei ole neid, kellel 
üldse ei teki. Siinkohal tulebki 
endale silma vaadata ja mõelda, 
mida tegelikult prügiga tehakse. 
Prügi koht ei ole ahjus ega lõk-
kes, veel vähem looduses.

Vanasti võis prügi põleta-
da, järelikult võib seda teha ka 
nüüd. Pealegi jäätmekäitlus-
ettevõtted põletavad samuti 
prügi jäätmekütuse saamise 
eesmärgil. Põletada võib ainult 
kiletamata paberit, pappi ja im-
mutamata puitu. Miks vanasti 
võis prügi põletada? Meenuta-
gem, et aastakümneid tagasi olid 
jäätmed oluliselt teistsugused. 
Plastpakendeid oli vähem kui 
praegu ning tarbimine samuti 
väiksem. Veel mõnikümmend 
aastat tagasi pakiti näiteks vorst 
paberisse, praegu aga kasutatak-

se valdavalt plastpakendeid. 
Samuti paraneb aasta-aastalt 
ekspertide teadlikkus, mida 
tegelikult jäätmete põletamine 
kaasa toob. Keskkonnale ja ter-
visele ohutu jäätmete põletami-
ne saab toimuda ainult kontrol-
litud tingimustes, st põletamisel 
kasutatakse spetsiaalseid põle-
tusahjusid, kus on olulisemalt 
kõrgem temperatuur. Kodu-
majapidamistes sellised ahjud 
puuduvad.

Mul ei ole valikut – ma 
pean kodus jäätmeid põle-
tama, sest prügikast on täis 
ning prügiauto tuleb alles 
kahe nädala pärast. See ei ole 
vabandus! Jäätmete põletami-
ne on ebaseaduslik tegevus ning 
ka karistatav. Alati on võimalus 
suurem prügikast muretseda või 
tihendada jäätmeveo graafikut, 
aga olgem ausad – mitte keegi ei 
taha vabatahtlikult rohkem raha 
maksta. Pigem tuleb mõelda 
põhjusele, miks prügikast liiga 
ruttu täis saab. Tõenäoliseim 
põhjus, miks prügikast kiiresti 
täitub, on see, et tekkivat prügi 
ei sorteerita. Enamus prügi, mis 
tekib, on tegelikult pärit toidu-
poest. Sellest prügikogusest, 
mis koju veetakse toidupoest, 
on vähemalt 2/3 pakendijäät-
med. Kui majapidamises ei ole 

pakendijäätmete sorteerimise 
harjumust, siis läheb ka 2/3 jäät-
mekogust olmejäätmete kontei-
nerisse. Pakendijäätmeid saab 
igaüks tasuta ära anda, viies 
need pakendijäätmete kontei-
nerisse. Seega on pakendijäät-
mete sorteerimisega võimalus 
vähendada olmejäätmete kon-
teineri täituvust 2/3 võrra, mis 
omakorda tähendab ka vähem 
maksmist jäätmeveo eest.

Ma ei sorteeri, sest ma 
elan maapiirkonnas ning pa-
kendijäätmete konteiner asub 
liiga kaugel. Jah, tõsi. Iga talu 
kodutee otsas ei ole pakendi-
jäätmete konteinerit ning ei ole 
mõistlik ekstra autot käivitada, 
et kogutud pakendeid ära viia – 
see on kütuse ja aja raiskamine. 
Mõistlik on pakendite äravii-
mine kombineerida oma muu-
de sõitudega. Pakendijäätmete 
konteinerite asukohad on üldju-
hul seal, kus liigub võimalikult 
palju rahvast (kauplus, rahva-
majad jne). Oma pakendid võite 
suunata ükskõik millises asulas 
olevasse pakendijäätmete kon-
teinerisse. Seega – kui on poo-
diminek, võtke ühtlasi ka oma 
pakendid kaasa.

Ma ei sorteeri pakendijäät-
meid eraldi, sest enne kui ma 
jõuan need pakendijäätmete 

konteinerisse viia, hakkavad 
need haisema. Pakendikontei-
nerisse võib panna ainult puhast 
pakendit. Seega – kui pakend on 
puhas (st toidujäätmed eemal-
datud), siis suuremat kogust 
kogudes ei lähe see ka haisema.

Puhas pakend tähendab, 
et pakendit peab kuuma vee 
ja seebiga pesema enne pa-
kendijäätmete konteinerisse 
suunamist. Puhas pakend ei tä-
henda seda, et pakendeid peab 
kuuma vee ja seebiga pesema. 
Pakend peab olema mõistlikult 
puhas, seega piisab puhasta-
misel ka veega loputamisest, 
et suurem osa toidujäätmetest 
eemalduks. Näiteks võib täies-
ti tühja toiduõli pudeli koheselt 
pakendikonteinerisse suunata 
ilma eelnevalt veega loputa-
mist. Pakendi nn pesemisel tuleb 
lähtuda, et selle toiminguga ei 
raisata ülemäära teisi ressursse 
(vett, pesuvahendeid jne). Seega 
on mõistlik koheselt peale pa-
kendi avamist pakend veega üle 
loputada enne, kui toidujäätmed 
pakendi külge kuivavad. Samu-
ti, kui pakendi pesemine eeldab 
liigset tööd (näiteks hambapas-
tatuubi pesemine), on mõistlik 
antud pakend suunata hoopis 
olmejäätmete sekka. Puhas pa-
kend on oluline selleks, et saada 

kvaliteetset toorainet uute too-
dete tootmiseks.

Tegelikult prügi ei ole mõ-
tet üldse sorteerida, sest see vi-
satakse niikuinii ühe prügiau-
to peale. Tegelikkuses pole see 
nii, sest jäätmekäitlusettevõtted 
sorteerivad prügi sorteerimis-
jaamades veel omakorda eraldi 
materjaliliikide kaupa. Seega 
– kui prügiautojuht peaks juba 
sorteeritud jäätmed ühte au-
tosse viskama, siis antud teoga 
põhjustaks autojuht ettevõttele 
hulganisti tööd juurde. Vaevalt, 
et sellise tööeetikaga autojuhti 
kaua tööpostil hoitakse.

Konteineril on kiri: „Plast-, 
klaas-, metallpakendid“. See 
tähendab, et pakendikonteine-
risse võib panna ka lehtklaa-
si ja mänguasju. Sõna klaas ja 
plast ajavad tihti inimesi sega-
dusse. Jäätmete sorteerimisel 
tuleb lähtuda pakendi mõistest 
– pakend on mistahes materjalist 
valmistatud toode (klaas, plast, 
metall, paber), mida kasutatak-
se kauba hoidmiseks ja kaits-
miseks. Ekslikult arvatakse, et 
pakendikonteinerisse võib pan-
na ka lehtklaasi ja plastmassist 
mänguasju. Lehtklaasi ja män-
guasju ei kasutata kauba hoidmi-
seks ja kaitsmiseks, järelikult ei 
ole need ei ka pakendid.
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Oma töös puutun ma pidevalt kokku erinevate nn jäätmealaste 
saavutustega, mida keegi kuskil on korda saatnud. Pean tunnis-
tama, et nii mõnigi kord ei oska ma seisukohta võtta – kas nüüd 
nutta või naerda. Kuna vigadest on soovituslik õppida, olgu see 
siis enda või kellegi teise tehtud viga, panengi kirja mõned näited 
halvast jäätmemajandusest, selgitamaks, miks antud tegu ei ole 
aktsepteeritav.

1. Biolagunevate jäätmete ladestamine kilekottides 

Viimaste aastate kasvav trend on puulehtede viimine ja lades-
tamine kilekottidega looduses. Jah, sügisesed puulehed on paras 
peavalu, kuid lehtede viskamine kilekottidega metsa alla on ikka 
täiesti arusaamatu tegu. Puulehed on biolagunevad jäätmed, mis 
mõne aastaga mullaks lagunevad, kuid kilekoti lagunemiseks 
kulub sadu aastaid. Seega on antud tegu ainult looduse reosta-
mine. Jäätmehoolduseeskirja alusel tohib biolagunevaid jäätmeid 
ladestada kompostimise eesmärgil ainult oma kinnistu peal. Jah, 
seadusandlus ütleb tõesti nii, kuid tegelikult tekib siiski küsimus 
– kui raske on kilekotte tühjendada?

2. Elektroonikajäätmed metsas 

Elektroonikajääde on probleemtoode ning tootja/edasimüüja 
on kohustatud antud jäätmed tasuta vastu võtma. Nii ongi elekt-
roonikajäätmetest vabanemiseks tegelikult mitmeid võimalusi. 
Audru vallas on kaks kogumispunkti, mis võtavad elektroonika-
jäätmeid vastu – Audru aleviku ohtlike jäätmete kogumispunkt 
ja Lavasaare jäätmekogumispunkt. Ka elektroonikapoed võtavad 
elektroonikajäätmeid vastu. Kui on plaan jäätmed viia elektroo-
nikapoodi, siis uurige enne vastuvõtutingimusi (tingimuseks võib 
olla uue elektroonikaseadme soetamine).

3. Rehvide viskamine loodusesse 

Kahjuks leidub maha jäetud rehve igalt poolt – kraavidest, 
metsast, rannast ning antud pildi puhul Audru kalmistult. Rehvid 

on probleemtooted – neid on palju ning kui loodust rehvidega 
nii palju kurnatakse nagu praegu, siis varsti me lihtsalt upume 
neisse. Mida kasutatud ja mittevajaminevate rehvidega teha? 
Rehve saab tasuta ära anda Kõimas ja Lavassaares olevatesse 
kogumispunktidesse. 

4. Kalmistul kompostialadele küünalde viskamine 

Kalmistute kompostialad on mõeldud biolagunevate jäätmete 
(oksad, lehed jms) jaoks, millest tekib aja jooksul muld. Kompos-
tialadele visatud küünlad ja kilekotid kahjuks ei lagune mullaks 
ning seetõttu ongi igal kalmistul olemas prügikonteiner, kuhu 
saab mittebiolagunevaid jäätmeid panna. Mittebiolagunevate 
jäätmete viskamine kalmistu kompostialale on samaväärne tegu 
kui jäätisepaberi maha viskamine. 

5. Rannaliival päevitav tuhaurn 

Seadusandlus ei ütle ühesõnaliselt, mida tuhaurniga peab 
tegema või mida ei tohi teha. Nii võibki tuhaurni hoida kodus, 
matta kalmistule või hoopis puistada loodusesse. Kuid iga valiku 
juures peaks ikkagi jälgima üldiseid viisakusi. Nii nagu kirstu 
ei jäeta kuhugi vedelema, peaks käituma ka urniga. Kui surnu 
lähedased on valinud ärasaatmiseks tuha puistamise loodusesse, 
siis peaks arvestada sellega, et alles jäänud urn tuleb delikaatselt 
hävitada kodustes tingimustes. 

6. Grillimisõhtu jäägid rannas 

Valgerand on tuntud oma kauni looduse poolest nii koha-
like kui ka turistide seas. Üha enam veedetakse Valgerannas 
mõnusat aega – sportlikud tegevused põimitakse grillimise ja isegi 
telkimisega. Soojal ajal leidub iganädalaselt aga neid grillijaid, 
kes jätavad oma tekitatud jäätmed lihtsalt randa maha, reostades 
nii looduskeskkonda kui ka rikkudes uute külastajate meeleolu. 
Kui prügikasti ei ole läheduses, tuleb enda tekitatud jäätmed 
lihtsalt kaasa võtta. Grillimisõhtu jäägid võib viia avalikesse 
olmejäätmete konteineritesse.

7. Avalike olmejäätmete konteinerite täitmine kodu-
majapidamises tekkinud jäätmetega 

Igal aastal tuuakse suvisel ajal Valgeranda olmejäätmete 
konteinerid ning igal aastal kordub sama – nii kui konteiner on 
toodud, hakkab keegi kodanik oma sahtleid ja kappe koristama, 
olles suutlik kogu konteineri oma jäätmetega täitma. Jäätmete eest 
vastutab ja maksab jäätmetekitaja ise – nii nagu oma jäätmeid ei 
tohi panna naabri olmejäätmete konteinerisse, ei tohi neid viia ka 

avalikus kohas olevasse jäätmekonteinerisse. Avalikes kohtades 
olevad olmejäätmete konteinerid on mõeldud ainult kohapeal 
tekkinud jäätmete jaoks. 

8. Muude jäätmete panemine segapakendi ja paber-
jäätmete konteinerisse 

Kahjuks jõuab valda üpris tihti selline informatsioon, et lii-
giti kogumiseks olev jäätmete konteiner on risustatud muude 
jäätmetega. Mis juhtub näiteks segapakendi jäätmete konteineri 
sisuga, kuhu on lisatud olmejäätmeid? Liigiti kogutud jäätmete 
konteinereid (pakend, paber, olme) tühjendab erinev prügiauto – 
kõigil jäätmeliikidel on oma tühjendamise graafik ning tihtipeale 
tühjendab neid ka erinev ettevõte. Kui prügiautojuht tuvastab 
pakendijäätmete konteineris lisaks pakenditele ka muid jäät-
meid, ei tohi autojuht antud konteinerit tühjendada. Tühjenda-
mata konteiner tähendab aga peatselt ületäitunud konteinerit ning 
selle ümbruse risustamist jäätmetega. Kõige nukram tagajärg 
jäätmete valesti sorteerimisel on see, et rikutud konteineri sisu 
tühjendatakse hiljem üldjuhul olmejäätmete näol, mis omakorda 
tähendab, et nende tublide inimeste vaev, kes korrektselt jäätmeid 
sorteerisid, on raisus just nende inimeste süül, kes risustasid liigiti 
kogumiseks oleva jäätmete konteineri sisu. Jäätmete sorteerimisel 
tuleb jälgida konteineri peal olevat silti ning panna konteinerisse 
ainult neid jäätmeid, mis on sildil lubatud.

9. Prügikonteineri kõrvale jäätmete panemine 

Jäätmevedu on sõlmitud jäätmetekitaja ja jäätmekäitlusette-
võtte vahel lepingu alusel teatud prügikonteinerile ja mahule, 
millest tulenevalt on prügiautojuhil kohustus tühjendada ainult 
prügikonteineri sisu. Prügiautojuhi kohustus ei ole prügikonteineri 
ümbruste koristamine ning samuti tähendaks prügikonteinerist 
väljaspool olevad jäätmed lisatasu maksmist. Prügikonteineri 
ümbruse korrashoiu eest vastutab jäätmetekitaja, kes on kontei-
neri tellija/omanik. Antud pildi puhul on tegemist suurjäätmete 
viimisega prügikonteinerite juurde. Suurjäätmete koht ei ole-
gi olmejäätmete konteineris. Suurjäätmete eest vastutab selle 
omanik, kelle kohustus on suurjäätmed jäätmekogumispunkti 
viia. Iroonia antud loo puhul on see, et jäätmekogumispunkt on 
reostamiskohast ca 300 m kaugusel. 

Aeg-ajalt pöördutakse minu juurde jutuga: „See on ehk rumal 
küsimus, aga..“. Sooviksin lõpetuseks öelda, et ei ole olemas ru-
malaid küsimusi, vaid on olemas rumalad teod, mis tehakse kas 
teadmatusest või tahtlikult. Jäätmemajanduse ja heakorra kohta 
tekkivate küsimuste ja ka ettepanekute korral võib pöörduda 
julgelt minu poole kirjutades e-posti aadressile piret.m@audru.ee.

Piret Mäestu
heakorra- ja haljastusspetsialist

KULDPIRNIDE RUBRIIK
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Taimed kodulähedasest aiandist
Neeva aeda tuntakse kui kodulähedast ja mugavat aian-
duskeskust, kust käepärane kaasa osta taimed ja muudki 
aiapidamiseks vajalikku. Pereettevõte on toimetanud 
Papsaares juba alates 2010. aasta jaanipäevast. 

Käesoleva hooaja eel käivad ettevalmistustööd aia 
uuendamiseks, et avada aprilli keskel juba uuenenud aia-
osaga pood. Neeva aiandi juhataja Merike Lepik sõnas, 
et töötajad kujundavad aeda ümber, et aed esteetiliselt 
ilus vaadata oleks, taimedel paremad tingimused ning 
klientidel juurdepääs soovitud taimele parem. Kliendi-
kesksus ongi Neeva aia töötajatele kõige olulisem – pee-
takse vajalikuks, et inimene saab isiklikku teenindust 
ning individuaalseid lahendusi.

Lepiku sõnul on Neeva aias tööl hooajaliselt 7 inimest, 
kellele lisavad täiendust jooksvalt ka aiandusalast haridust 
omandavad õpilased. Aiand on praktikabaasiks nii Pärnu-
maa Kutsehariduskeskusele kui Räpina Aianduskoolile.

Aiandi taimed tulevad nii Eesti kasvatajatelt kui ka 
välismaalt. Välismaalt tulevad taimed on valitud nii, et nad 
oleks Eesti kliimale sobilikud ning ka kvaliteeti peetakse sil-
mas. Avamise ajaks saab kodulehele üles ka pakutavate taimede 
hinnakiri, kuigi koha peal on valik loomulikult alati suurem ja 
mitmekesisem. Jooksvalt täieneb taimepark terve hooaja vältel 
ning ka koha peal kasvatatakse osa taimi, mis valikusse lisan-
duvad. Kohapealsed aednikud kasvatavad viljapuid, okaspuid, 
lehtpõõsaid, suvelilli ning palju muud.

Esimese suurema üritusena planeerib Neeva aiand korraldada 
7. mail Laada- ja roosipäeva. Merike Lepik ütleb, et laadale 
tulevad kogenud roosikasvatajad, kellelt saab küsida head ja 
põhjalikku nõu roosikasvatuse osas. Samuti on laadale tule-
mas väetiste, muldade ja lilleväetiste pakkujad. Loomulikult 
on samal ajal võimalik täiendada oma lillevarusid Neeva aiandi 
taimekogust. „Püüame ikka kliendi jaoks olemas olla – 7. mail on 
roosipäev meie oma aiandis, 12.-13. mail osaleme Vallikääru 
taimelaadal ja 3. juunil oleme olemas ka Audru vallapäevade 
raames toimuval laadal aleviku keskväljakul“, sõnab Lepik.

Neeva aiand on armas kodulähedane ettevõte, kust leiab mi-
dagi igale maitsele ning abivalmid klienditeenindajad leiavad 
alati lahenduse.

Nõuanne
Esimesed kevadtööd aias
Kevadilmade saabudes tuleb roosid  talvekatte alt välja kae-

vata ning peenraroosid tagasi lõigata. Kui on soov, et roos oleks 
madal ja laiusesse kasvav, peaks lõikama roosi välimise punga 
pealt tagasi. Kui soov vastupidiseks – et roos oleks kõrge ja 
sihvakas, siis tuleks lõigata sisemise punga pealt tagasi. Vahel 
juhtub talve jooksul ka õnnetusi ning roos külmub pealt ära. 
Sellisel puhul ei tasu seda istikut kohe välja juurida, sest suure 
tõenäosusega sirgub uinuvatest pungadest peatselt uus taim. 
Kuid selleks, et külmumist vältida, tuleks sügisel juba enne 
öökülmasid rohelised osad ära lõigata. 

Teine tore kevadtöö on riisumine. Vastupidiselt praegu leviva-
le ideele mitte lehti riisuda, soovitame siiski kindlameelselt oma 
aeda kevadel ja sügisel riisuda, et vältida erinevate taimehaiguste 
levimist. Haigused tunnevad end väga mugavalt hallitavates 
lehtedes ning levivad sealt edasi aiataimedele või puudele. Kui 
on juba haiged lehed olemas, siis tuleks need lehed kindlasti 
põletada ja mitte komposteerida.

Maris Moorits

Valgerand – suvitajad vs neljajalgsed sõbrad
Suvine aeg on peatselt käega katsu-

da ning Valgeranda külastab päevast 
päeva aina rohkem inimesi, millest 
tulenevalt on aeg pisut Valgerannas 
kehtivaid reegleid meelde tuletada, et 
me kõik sõbralikult sinna ära mahuk-
sime. Tuletame loomasõpradele meel-
de, et 1. maist kuni 15. septembrini on 
Valgeranna suplusala ainult inimeste 
päralt. Koeri saab jooksutada ja ujutada 
alates Poldri pumbamajast läänepoole 

ning Andropoffi villast edasi minnes 
ca poole kilomeetri pärast idapoole 
(kaardil märgitud roheliselt). Valge-
ranna puhkealal ehk metsaalal (kaardil 
märgitud sinise joonega) võib koertega 
jalutada igal aastaajal.
Kus hobustega liikuda võib?

Hobustega võib liikuda väljaspool 
Valgeranna puhkeala ning rannaalal, 
mis on kaardil märgitud rohelisega. 
Hobustega viibimine Valgeranna 

suplus- ja puhkealal on aastaringselt 
keelatud.
Kas koerad peavad olema rih-
mastatud?

Koerte vabastamine rihma otsast 
on aastaringselt keelatud Valgeranna 
puhkealal (vaata täpsemalt kaardilt, 
kus koerte vabastamine ei ole luba-
tud). Valgeranna puhkeala on avalik 
koht, kus liigub igal aastaajal palju 
inimesi. Arvestades, et Valgeranna 

tervise- või disc-golfi rajad on niivõrd 
populaarsed tervisesportlaste seas, siis 
koerte vabastamine rihma otsast võib 
tekitada ebameeldivaid ja ohtlikke 
olukordi. Et koerad ikkagi joostud 
saaksid, võib suvisel ajal koeri lahti 
rihmastada rannaalal, mis on kaardil 
märgitud rohelisega. Kuid ka rohelisel 
alal peab koerapidaja koera vabastami-
sel jälgima, et tema koer ei ohustaks 
teisi inimesi ja loomi. Siinkohal tuleb 

rõhutada, et loomade all ei mõelda 
ainult teisi koeri, vaid ka hobuseid. 
Kuigi hobused on koertest tunduvalt 
suuremad, on nad küllaltki kartlikud 
loomad. Haukuv ja vabalt jooksev koer 
võib ohtu seada nii hobuse, ratsutaja 
kui ka koera enda. Koerapidaja peab ta-
gama pideva järelevalve oma koera üle, 
sealhulgas tagama võimaluse vajaduse 
tekkimisel koheselt koer jalutusrihma 
külge kinnitada. 

Jäätmete põletamine
Koduses küttekoldes ja lõkkes jäätmete 
põletamine saastab keskkonda ja on 
kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole 
seadusega lubatud.

Koduses küttekoldes või lõkkes 
tohib põletada ainult töötlemata pui-
tu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi 
selliseid kilekotte, millel on märk „PE” 
või „PP” või tekst „võib põletada”, ei 
tohi kodus ise põletada, sest ka nende 
põletamine nõuab eritingimusi, mida 
kodus olevates ahjudes ja kaminates 
on raske saavutada.

Jäätmete põletamisel koduahjus või 
lahtises lõkkes eraldub hulk kahjulik-
ke aineid, sest temperatuur ei tõuse 
piisavalt kõrgele, et plastiku ja muude 

jäätmete põletamisel põleks ohtlikud 
ained ära. Samuti ei ole sellistes ko-
dustes tingimustes võimalik ohtlikke 
aineid kinni püüda nagu tehakse seda 
spetsiaalsetes põletustehastes filtrite 
abil.

Mõõtmised näitavad, et kodude 
korstendest võib lühikese aja jooksul 
kordi rohkem ohtlikke saasteained 
õhku paiskuda, kui ühest prügipõle-
tustehasest paljude aastate jooksul. 
Kahju on ka sellepärast suur, et kodu-
de korstnad ei ulatu teab kui kõrgele 
ja seetõttu langevad kahjulikud ained 
kõik oma koduaeda või naabruskonda. 
Ja me hingame ja sööme selle ise sisse. 
Iga aednik teab, et tuhk on hea väetis 

ja kahjurite tõrjuja ning raputab aeg-
ajalt seda puude ja põõsaste alla, aga 
kui seal on sees ka kahjulikud ained, 
mis pärinevad plastikutest või kahtla-
se väärtusega puidust, siis ei ole see 
enam hea.

Lisaks keskkonna saastamisele ja 
tervise rikkumisele kahjustab jäätmete 
põletamine küttekoldeid ja korstnaid, 
mis võib lõppeda tõsise õnnetusega. 
Seega – siit-sealt kokku kogutud töö-
deldud puitmaterjali ja muude jäätmete 
ahjus põletamine ei olegi enam kulude 
kokkuhoid.

Viimasel ajal on probleemiks tõus-
nud ka vanaõlide põletamine kodustes 
õliküttekolletes. Poodides ja internetis 

müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid 
Eestis neid vanaõlide põletamiseks 
kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtli-
kud jäätmed ning neid tohib põletada 
ainult vastavaid keskkonnalube oma-
vas jäätmepõletustehases. Vanaõli 
põletamisel, nagu ka muude jäätmete 
põletamisel, eraldub palju kahjulikke 
aineid, mis jäätmepõletustehastes filt-
rite abil kinni püütakse. Samuti ei saa 
inimene veendunud olla, et vanaõli ei 
sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui 
vanaõli on näiteks segatud bensiiniga, 
siis sellise vedeliku kasutamine võib 
olla plahvatusohtlik.

Jäätmete põletamisel kodustes tin-
gimustes tekib hulgaliselt ohtlikke 

aineid, mis kahjustavad nii inimeste 
tervist kui keskkonda. Tekkivad ained 
võivad inimestel tekitada mürgistusi ja 
kahjustada erinevaid organeid, paljud 
neist ainetest on ka vähkitekitavad. 
Seega – oma ja ümbritsevate inimeste 
tervise huvides tasub põletamise ase-
mel jäätmed sorteerida ja viia nii palju 
kui võimalik taaskasutusse pakendi-
konteinerite ja jäätmejaamade kaudu, 
sest ainult nii saab kindel olla, et need 
jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale 
kahju.

Kaire Kikas
Keskkonnaministeeriumi 

jäätmeosakonna 
peaspetsialist 

KESKKONNALEHT

Keskkonnalehe koostas 
Piret Mäestu 

Audru Valla keskkonna- ja heakorraspetsialist
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Ajaratta lood

Vanad ajalehed kirjutavad:
Võlla perenaine ajas talguteks 
pisut puskarit

Soeva külas Lepiku talus oli 
perenaine Ida Lepik linapuhasta-
mise talguteks ajanud mõned liit-
rid puskarit. Sellest olid „hääd“ 
naabrid haisu ninna saanud ja 
teatasid „viinavabriku“ ole-
masolust kohalikule konstaab-
lile, kes kohale minnes leidiski 
puskari ajamise sisseseade ja 
mõne liitri kodusaetud piiritust. 
Koostati protokoll ja perenaisel 
tuleb „talgurõõmude rohu“ eest 
maksta kõva trahvi ja minna veel 
istumagi.

„Pärnumaa Teataja“ 
19. jaanuar 1935

Ka karjapoisid leiavad rannalt 
piiritust

ja naised „kavatsevad“ viia 
selle piirivalve kätte.

23. augustil tabasid piirival-
vurid Paavel ja Siiman Audrus 
Saulepi küla heinamaal kaks 
naisterahvast lehmalüpsikutega, 
mis sisaldasid piiritust. Üks nais-
test valanud piirituse maha, kuna 
teisel ei läinud see korda. Piiri-
tuse ütlesid nad olevat saanud 
rannal viibivatelt karjapoistelt 
ning tahtnud viia selle piirival-
ve kätte. Kuid see jutt ei leidnud 
uskumist ja Liisa Närjussonile 
ja Aliide Feldmannile määrati 
tollitrahv. Selle mittetasumisel 
läks asi kohtusse.

Kohtus seletab karjapoiss, et 
tema kaaslane keegi A. Jakobson 
on tõesti leidnud plekk-kannu, 
millest valanud piirituse pude-
litesse ja andnud osa ka lehmi 
lüpsma tulnud naistele.

Pärnu 2 jsk. rahukohtunik 
leiab, et asi on küllalt segane 
ning määrab kutsuda välja nii 
piirituse leidja kui ka kohaliku 
piirivalvuri.

„Pärnu Päevaleht“ 
31. jaanuar 1935

Audrus tabati salapiiritust
Paljastati kaks althõlma vii-

namüüjat.
Piirivalve võimud tabasid 

Audru Kivi seltsimajas peol 22. 
skp. Võlla vallas Kihlepa külas 

elava Jüri Roodese, kelle juurest 
leiti kolm pudelit välismaa pii-
ritust. Roodes müüs välispiiri-
tuse peolistele althõlma. Samal 
päeval tabati Audru laadal Sarvi 
küla mees August Altmart, kelle 
juurest leiti üks pudel välismaa 
märjukest ja mis oli määratud 
laadalistele edasimüümiseks. 
Altmart on varemalt salapii-
ritusega hangeldamise pärast 
karistatud. 

Nagu näha, hakkab pimedate 
sügisööde saabudes ka välispiiri-
tus jälle liikuma, kuigi piirivalve 
agara tegevuse tõttu suuräridel 
sel alal juba ammu lõpp.

„Pärnu Päevaleht“ 
27. september 1935

Avastus muutis ajalooõpikuid
Pärnumaa on kuulus oma kivi-
aja muististe poolest. Päris palju 
põnevaid leide on pärit ka Aud-
rumailt. Kõige olulisemaks neist 
võib vast pidada Audru koolitüd-
ruku Reelika Kollisti poolt 1996. 
aastal kartulivõtu ajal Lemmetsa 
külast leitud kivikirvest, millest 
siinsete kiviaja asulakohtade 
avastamislugu tegelikult algas. 
Audru tüüpilise kammkeraami-
ka kultuuri asukohad (Lemmetsa 
II ja Malda) paiknesid omaaegse 
laguuniesise väina väikesaartel. 
Hiljem maa kerkis ja sulges 
ühenduse merega. Tekkis suur 
jäänukjärv ja asustus nihkus jär-
vest välja voolava jõe suudmesse. 
Aastatel 1996-1999 leiti Audru 
ümbruskonnast kolm kiviaegset 
asulakohta ja kogutud rikkalik 
leiuaines on andnud väärtuslikku 
materjali kogu Eesti neoliitikumi 
käsitlusse. Näiteks Lemmetsa I 
asulakohalt on inspektsioonide 
käigus kogutud 1643 leidu. Nüüd, 
kus tollasest esimesest leiust on 
juba üle 20 aasta möödas, oleks 
ehk paslik seda kõike meenuta-
da, sest vaevalt tänased noored 
seda kõike teavadki. Usutlemegi 
Reelika Rüütlit, et end paremini 
asjadega kurssi viia.

Kuidas sinu poolt leitud 
kivikirves välja nägi? Miks 
sa arvasid, et leidsid midagi 
haruldast?

Reelika Rüütli: Kui me selle 
leidsime, siis pidasin seda lihtsalt 
huvitavaks kiviks. Isa hakkas aga 
rääkima, et see tundub kivikir-
ve moodi. See on ilma silmata 
kirves, halli värvi ja selline kena 
ja sile. Ega ma sellega kohe Pär-
nusse muuseumisse tormanud. 
Kuna aga olen loomult väga uu-
dishimulik, siis sai kirves üks-
kord kooli kaasa võetud ja sellega 
peale tunde Pärnusse sõidetud. 
Koolis näitasin pinginaabrile ka. 
Ega ma eriti ise veel ei uskunud, 
et tegemist millegi haruldasega – 
toksisin sellega veel koolis lauda 
ja kivil tuli killuke välja. Seega, 
minu jaoks tundus see suhteliselt 
„mitte-kivikirves“.

Kuidas leiuga edasi toime-
tati?

RR: Kui Pärnu Muuseumisse 
jõudsin ja leidu näitasin, kogunes 
sinna paar-kolm inimest. Olid 
arheoloog Jüri Kleimola, muu-
seumi juht Aldur Vunk ja Tartu 
Ülikooli laboratoorse arheo-
loogia professor Aivar Kriiska. 
Mind usutleti, et kust ma leidsin, 
milline on pinnas jne. Mäletan, 
et küsiti, kas kvartsi ka leidub. 
Vastasin oma naiivsuses, et loo-
mulikult. Siis uuriti jõe kohta. 
Ütlesin, et meil on madal jõgi, 
aga nagu orus. Nad kõik läksid 
kuidagi elevile selle peale. See 
pidavat olema üks märke, et seal 

võib olla asulakoht ja see võib olla 
ürgjõe säng. Siis seletati, et see 
mis ma kaasa tõin, ongi PÄRIS 
kivikirves ja et võib juhtuda, et 
olen leidnud iidse asulakoha. 

Kus see kirves praegu on?
RR: Minu käest küsiti, et 

kas soovin kivi endale või võib 
muuseumi jätta. Minu meelest 
peaksid sellised leiud olema 
muuseumis, mitte kodus kami-
na peal tolmu kogumas. Seepä-
rast ei tekkinud kahtlustki ja ma 
jätsin kivi Pärnu Muuseumisse, 
kus kõik inimesed saavad minu 
pisikest kirvest imetlemas käia. 

Väidetavalt toimusid pärast 
seda teie maadel pidevalt väl-
jakaevamised. Sõidame ju iga 
päev neist paigust mööda, aga 
pole mingeid kaevamisi tähel-
danud. Kuidas see nii märka-
matult toimunud on?

RR: Väljakaevamisi on toi-
munud küll. Meie põllu arheo-
loogideks olid Pärnu Muuseumi 
arheoloog Jüri Kleimola ja Tartu 
Ülikooli laboratoorse arheoloo-
gia professor Aivar Kriiska. Kuna 
arheoloogia pakkus mulle huvi, 
siis olin nendega kogu aeg seal 
põllu peal koos. Toona oli meil 
kogu põld kasutusel kartulipõl-
luna. Mäletan, kuidas klapitasime 
alati aega, et nad saaksid põllule 
siis minna, kui kartul ei olnud 
veel maas või kui kartul oli võe-

tud. Esialgu käidi kogu põld ris-
ti-põiki läbi ja määrati kindlaks 
asulakoht. Kõik huvitavad asjad 
korjati üles. Hakkasin ka ise mär-
kama tavalisi asju, mis ei olevatki 
nii tavalised: põletatud luutükid, 
kvartsikillud, pruunid tükid, mis 
jätsid mulje nagu oleks tegemist 
männikoorega (tuli välja, et need 
on savinõukillud). Sain teadmisi, 
kuidas ära tunda kvartsist noole-
katket, tulekivi, kamm- ja nöör-
keraamika kilde. Kaevati ka üks 
süvend, et vaadata, kuidas asuvad 
maapinna kihid. Nüüdseks ole-
me selgeks saanud, et meie leitud 
asulakohta on kasutatud tõenäo-
liselt korduvalt 3. aastatuhandel 
eKr nii kammkeraamikat kui 
nöörkeraamikat valmistanud ini-
meste poolt. Ühest loomaluust on 
tehtud ka dateering radioaktiiv-
se süsiniku meetodil ja see andis 
vanuseks u 2800 aastat eKr. Kui 
meie kõrvale hakati ehitama pü-
ramiidmaja, siis seal oli süvend, 
kus olid selgelt näha erinevad 
kultuurkihid ja ka savikiht. See 
savi pidi olema vana umbes 11 
tuhat aastat eKr, ajast, kui seal 
loksusid alles Läänemere nõgu 
täitnud jääjärve veed. Kaapisin ka 
ise seda savi veidi omale ja tegin 
sellest savist loomi. Mäletan, et 
kuivatasin neid mikrolaineahjus 
ja rikkusin sellega ahju ära. 

Kas olete ka lähiajal midagi 

leidnud?
RR: Hetkel me seda maad 

ei kasuta. Kuna maa on söötis 
ja see on liivane maa, siis seal 
eriti tihe rohi ei kasva. Tuule ja 
vihma koosmõjul tuleb sealt aeg-
ajalt ikka välja mõni keraamika 
kild, aga need on kõik pisikesed, 
sellised 1 cm või veel väiksema 
läbimõõduga. Kuigi meil on seal 
ka silt, et kus asulakoht asub, siis 
enam vähem olen aastatega sel-
geks saanud, kus tasub kummar-
gil käia, et midagi leida. 

Kui suur on kiusatus oma 
maa risti ja põiki sügavalt läbi 
kaevata ja veel midagi harul-
dast leida?

RR: Huvi oleks muidugi suur, 
aga selle saime ka koos arheo-
loogidega selgeks, et ega sealt 
eriti suuri ja üllatavaid asju roh-
kem välja ei tule. Kuna maa on 

nüüd muinsuskaitse all, siis seal 
enam niisama kaevata ja ehitada 
ei saa ka. Ning kõik leiud, mis 
sealt leitakse, tuleb kindlasti viia 
muuseumisse.

Kas oled nüüd, kui sul juba 
omal lapsed on, ka neile rääki-
nud, millise põneva koha peal 
nende kodu on?

RR: Hetkel on nad veel pisi-
kesed, aga kindlasti siis, kui nad 
veidi suuremad on, jagan nende-
ga oma teadmisi ja õpetan neid 
hindama seda, mis on minevikul 
meile öelda ning märkama asju, 
mida maapõu meile pakkuda 
võib.

Täname intervjuu eest ja ole-
me sinu üle uhked, et aitasid omal 
ajal avada tee Audru iidsesse aja-
lukku!

Sirje Suurevälja

Audru vald on kooliteatrivald
25. märtsil toimus Pärnus 
Nooruse Majas piirkondlik 
kooliteatrite festival, kus osales 
ühtekokku 13 truppi nii linnast 
kui maakonnast.

Audru vallast astus lavalau-
dadele lausa neli truppi! Noore-
mas vanuseastmes osalesid Lindi 
kooli lapsed eesti muinasjutu ai-
nelise etendusega „Kuidas vaes-
laps õnne leidis” (juhendaja Ene 
Säde), Audru kooli 4. klass esi-
tas lastelauluainelise näitemän-
gu „Mutionu pidu” (juhendaja 
Kaire Leetsaar) ja Jõõpre kooli 
1. ja 2. klassi näiteringi esituses 
sai vaadata K. Kassi samanime-
lise jutu järgi loodud näitemängu 
„Kärbse koolipäev” (juhendaja 
Helle Kirsi). Keskmises vanuse-
rühmas mängisid Jõõpre kooli 
8. ja 9. klassi õpilased juhendaja 
H. Kirsi kirjutatud lugu „Keele-
puudutus”. 

Žüriisse kuulusid Endla teatri 
lavastaja Enn Keerd, Viivi Mets-
laid Eesti Harrastusteatrite Lii-
dust ja Pärnu Nukuteatri näitleja 
Kairi Kuusk. 

Žürii tunnustas näitlejapree-
miatega mitmeid tublisid noori 
näitlejaid, kes paistsid silma eel-
kõige lavalise vabaduse ja julgu-
sega. Meie valla trupid said kõik 
kiita suurepärase sõnakasutuse, 
selge ning puhta kõne ja eakoha-
se repertuaarivaliku eest. 

Näitlejapreemiad:
Laureen Teesalu – kärbes 

Käki rolli eest lavastuses „Kärb-
se koolipäev”

Carmen Moorits – vaeslap-

se rolli eest lavastuses „Kuidas 
vaeslaps õnne leidis”

Steven Närep – vanapagana 
rolli eest lavastuses „Kuidas 
vaeslaps õnne leidis”

Sirelin Jürgens – peretütre 
rolli eest lavastuses „Kuidas 
vaeslaps õnne leidis”

Emilia Hendrikson – Hiire 
rolli eest lavastuses „Mutionu 
pidu”

Elisabeth Lindmaa – Reba-
se rolli eest lavastuses „Mutionu 
pidu” 

Günther Andreas Vaaro – 
Muti rolli eest lavastuses „Mu-
tionu pidu”

„Mutionu peol” osalesid 
lisaks preemiasaanutele veel 
Meribel Merila, Kätlin Saar-
nak, Emily Visnapuu, Anne-Ly 
Pogosjan, Selina Lebin, Viola 
Hambidge ja Karola Rammo.

Audru Kooli lavastus „Mu-

tionu pidu” tunnistati noorima 
vanuseastme parimaks ning 
nemad esindavad Pärnumaad 
algastme riigifestivalil, mis 
toimub 5.-6. mail Harjumaal 

Kolgal.
Keskmise vanuseastme näit-

lejapreemiad:
Johhanna Elisabeth Jäärats, 

Lisett Sang ja Marius Tõrva – eri 
rollide eest lavastuses „Keele-
puudutus”.  Samas lavastuses 
mängisid veel Vanessa Vihm, 
Claudya Treimanis, Anvar Sepp, 
Karmo Hallik ja Jan-Markkus 
Salk. Helitehnik oli Kardo Pruul. 

Jõõpre kooli lavastus „Kee-
lepuudutus” tunnistati kesk-
mise vanuseastme parimaks ja 
nemad sõidavad Pärnumaad 
esindama 21.-22. aprillil Ida-
Virumaale Jõhvi. 

Kinnitades õpetaja Kaire 
Leetsaare sõnu, on lausa kiidu-

väärt, et lapsed pärast väsitavat 
koolipäeva või -nädalat jaksavad, 
sära silmis, veel teatrit teha. Aga 
nad jõuavad, sest kui midagi 
meeldib, siis on seda ka lavalt 

näha ning publik oskab samuti 
tulemust nautida. Kiitus ka koo-
lijuhtidele, õpetajatele ning lap-
sevanematele, kes laste huvite-
gevust toetavad ja tunnustavad! 
Samuti suur tänu vallajuhtidele 
selle eest, et tublid noored näitle-
jad saavad osaleda vabariiklikel 
festivalidel!

Jätkugu juhendajatel ikka 
palju nutikaid lavalisi lahendusi 
ning lastel rõõmsat mängulus-
ti, siis on ka vaatajatel toredaid 
teatrielamusi!

Uute ja vahvate kohtumisteni!

Helle Kirsi
Jõõpre Kooli näiteringide 

juhendaja

Poolas programmeerimas
Audru Kooli 6.-8. klasside õpila-
sed käisid programmi Erasmus+ 
raames 2.-8. aprill 2017 Zamośćis 
Poolas õppimas programmeeri-
mist. Liisa, Lisette, Eliise, Trino 
Marii, Kaarel-Martin ja Gemo ei 
olnud varem programmeerimisega 
kokku puutunud, seega tõotas reis 
tulla põnev. Elevust tekitas seegi, 
et suur osa neist ei olnud varem 
lennukiga lennanud.

Erasmus+ programmi „Prog-
rammeerimine kui innovaatiline 
õppimine ja õpetamine Euroopa 
koolis” partnerid on Poola, Prant-
susmaa, Itaalia ja Eesti. Igas riigis 
toimub üks kohtumine, kus õpi-
lased saavad arendada oma prog-
rammeerimisoskust. Järgmised 
kohtumised toimuvad oktoobris 
Prantsusmaal, järgmisel aastal 
Itaalias ning Eestis. Projekt kestab 
kaks aastat, tegevuste kohta saab 
täpsemalt lugeda http://paswayof-
learning.weebly.com.

Esimesel päeval tutvusid õpi-
lased omavahel, tegid ettekande 
oma kodumaast ning seejärel pandi 
proovile tähelepanelikkus ja mälu. 
Kahooti mälumängu võitis Poola 
võistkond. Pärastlõunal ootas ees 
fotosafari rahvusvahelistes rüh-
mades – õpilased pidid Zamośći 
vanalinna seitsmes kohas pildile 
jäädvustama iseenda, oma kaas-
lased ja ülesandes märgitud koha. 
Hiljem kasutati tehtud pilte prog-
rammeerimisülesandes.

Järgmisel kahel päeval õppisid 
lapsed keskkonnas Scratch prog-
rammeerima. Kannatlikud kooli-
tajad tulid Krakovi Programmee-
rimisakadeemiast. Poolakad olid 
juba varem tutvunud kasutatava 

keskkonnaga, teised mitte, kuid 
meie õpilased omandasid baas-
teadmised kiirelt. Paaristööna, kus 
meie õpilaste paarilisteks olid Poo-
la õpilased, valmisid väga toredad 
mängud, mis tutvustasid eri riike.

Neljapäeval proovisid õpilased 
kasutada omandatud oskusi tut-
vustamaks Zamośći ja Lublini lin-
na, võõrustavaid peresid, Roztocze 
piirkonda. Pärastlõunal sõitsime 
Roztocze rahvusparki, kus jalu-
tasime looduses ning grillisime. 
Kui eelnevatel päevadel olid ilmad 
päikesepaistelised ja soojad, siis 
sel päeval sadas veidike vihma ja 
oli üpriski jahe.

Viimasel päeval külastasime 
Lublini linna ja õhtul pidasime 
koolis lahkumispidu koos võõ-
rustavate peredega. Õpilased jäid 
reisiga rahule ja ootavad pikisilmi 
oma uusi sõpru Eestisse.

Õpilased kirjutasid reisi kohta 
järgmist: „Kogu kogemus, mille 
me siin Poolas oleme saanud, on 
olnud imeline ja huvitav. Linn, kus 
viibime, meenutab meile kodu-
maad – kõik on hubane ja mugav. 
Oleme saanud endale väga palju 
uusi sõpru. Pered, kelle juures me 
viibime, võtsid meid ruttu omaks. 
Siinsed söögid on huvitavad ning 
seda on põnev proovida – igale 
poole on lisatud tatart või siis 
süüakse hommikuhelbeid kuu-
ma piimaga. Kui tekib võimalus 
minna vahetusõpilaseks, oleksime 
kõik nõus. Natukene naljakas on 
see, et paljud siinsed inimesed ei 
oska inglise keelt ning söövad ühel 
söögikorral väga palju.”

Pille Raudla
Audru Kooli õpetaja

Audru vald on muutunud turvalisemaks
Vaadates tagasi 2016. aastale ja 
proovides seda kokku võtta, võib 
tõdeda, et turvalisuse olukord 
Audru vallas on aastatega para-
nenud. Registreeritud kuritegevus 
on jätkuvalt languses, kuid väärte-
gude registreerimine on veidi tõus-
nud. Et numbritest mitte valesid 
järeldusi teha, võin öelda, et see 
tõus on osaliselt seotud ka sellega, 
et inimeste koostöö politseiga on 
muutunud tihedamaks. 

Politsei registreeris eelmisel 
aastal Audru vallas 57 kuritegu, 
millest 44 puhul õnnestus teha 
selgeks asjaolud ja välja selgitada 
süüdlane. Nende hulgas oli vara-
vastaseid kuritegusid kokku 20, 
inimeste vastu toime panduid seit-
se. Raskes joobes juhte karistati 
kriminaalkorras 17 korral. 

Politsei registreeris Audru 

vallas möödunud aasta jooksul 
387 väärtegu, millest 324 olid 
liiklusega seotud rikkumised. 
Alaealiste poolt pandi toime kok-
ku 32 väärtegu, millest kuus olid 
tubaka- ja üheksa alkoholiseaduse 
rikkumised. Ülejäänud kordadel 
oli tegemist liikluses toime pandud 
rikkumistega.

Kokkuvõttes võib Audru vallas 
turvalisusega rahul olla, sest süü-
tegude arv võrreldes varasemate 
aastatega on vähenenud. Tänan 
kõiki aktiivseid ja kogukonnast 
hoolivaid inimesi, kes politseid 
oma tähelepanekutest ja mure-
dest teavitavad. Ainult elanike ja 
politsei koostöö saab muuta meie 
elukohta turvalisemaks.

Järgmiste kohtumisteni!
Harli Hansen 

piirkonnapolitseinik

Lindi Lasteaed-Algkooli etendus 
„Kuidas vaeslaps oma õnne leidis“

Jõõpre Kooli näiteringi etendus 
„Keele puudutus“
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Lavassaare laadad
Peagi on käes imeilus maikuu ja 
jälle kutsume Teid kõiki laadale! 
Pühapäeval, 21. mail 2017 kell 
8.00-16.00 toimub Lavassaare 
staadionil IV Vanavara laat ja 
pasunakooride ülevaatus. 

Käesoleval aastal on suurürituse 
toetajad: Audru Vallavalitsus, MTÜ 
Eesti Muuseumraudtee Lavassaa-
re Raudteemuuseum, AS Tootsi 
Turvas, Eesti Kultuurkapitali Pär-
numaa Ekspertgrupp, OÜ Biolan 
Baltic, OÜ Ogel, OÜ Massiner, 
OÜ Hansaprint, OÜ Serinus, OÜ 
Hüppa – Liikluslinnak ja Laserpark 
ning OÜ Seikluspark – Valgeranna 
Seikluspark.

Muusikamaitselist kevadpäeva 
juhib härra Ado Kirsi. Esinevad: 
pasunakoor Õnn Tuli Õuele (pealik 
Ado Kirsi), Pärnu-Jaagupi pasuna-
koor (dirigent Priit Aimla), Raudtee 
Kultuuriseltsi pasunakoor (dirigent 
Aarne Haasma) ja Mõisaküla Kul-
tuurimaja puhkpilliorkester (juhen-
dab Iivo Hakkaja). Pasunakoorid 
alustavad kell 10.00. Pasunakooride 
ülevaatuse eesmärgiks on ilmestada 
toreda musitseerimisega Lavassaare 
vanavara laata ja pakkuda kuula-
mislusti nii vanadele kui ka noortele 
puhkpillimuusika austajatele. 

Lisaks puhkpillimuusikale ja 
vanavara ostmisele-müümisele 
on võimalik külastada Lavassaa-
re Raudteemuuseumi – tutvuda 
püsiekspositsiooniga ning nautida 
rongisõitu. Muuseum on avatud ja 
ootab külastajaid terve päeva kell 
9.00-17.00. Muuseumirongi sõidu-
graafik väljumisega muuseumist: 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 ja 
15.30 ja väljumisega alevist: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ja 16.00. 
Hinnad: rongisõit + muuseum 10.-
/5.-, ainult muuseum 5.-/3.- (täiskas-
vanu/laps). 

Laste rõõmuks tulevad laadale 
Pipi ja härra Nilsson. Etendus „Pipi 
teeb tempe“ algab kell 11.00, mis 
kestab 30 minutit ning sellele järg-
neb lustimine koos eelpoolnimeta-
tud tegelastega. Hobusõitu teevad 
Kärbi talu hobused.

Külaselts võtab osaliselt enda 
kanda toitlustamise, külalistele 
pakutakse head ja paremat oma-
valmistatut. Kaasatud on erinevad 
toitlustamisfirmad, kõht ei jää tüh-
jaks kellelgi. 

Toimub vanatehnika ja maamoo-
torite väljanäitus. Maamootorid 
jõuavad Lavassaarde Jüri Vaikjärve 
ja Raivo Hannuse eestvedamisel. 

Müüakse OÜ Biolan Baltic tooteid, 
samuti on sel päeval avatud Teise 
Ringi Riiete Kaubamaja.

Ka sellel aastal toimub laada 
loterii ja oksjon Lavassaare muu-
seum-külamaja rekonstrueerimise 
toetuseks. Suurepärased auhinnad 
on välja pannud OÜ Hüppa ja OÜ 
Seikluspark. Kinkekaardid (25 tk) 
Hüppa mängumaale – ufopark, põr-
keautod. Kinkekaart sisaldab ühte 
ufosõitu kahele + 1 h mängimist. 
Valgeranna Seikluspark pakub 
omalt poolt loterii auhindadeks 
viite kinkekaarti. Kinkekaart kehtib 
radadel 1-6 ja ühele täiskasvanule 
hooajal 2017 v.a juulikuus. Lisaks 
eeltoodule üks vabalangemishüpe, 
mis toimub 10 m kõrguselt spet-
siaalse seadme abil. 

Laada ajal muutub ka liikluskor-
raldus. Liiklus on ümber suunatud 
Mäe tn kaudu ja parkimine on ette 
nähtud staadionist 300 m kaugusel. 
Laada külastajate paremaks teenin-
damiseks lubatakse invaliididel par-
kida (invaliidsust tõendava doku-
mendi ettenäitamisel) oma sõiduk 
Lavassaarde sissesõidul staadioni 
lähedal ja mootorratturitel Naanu 
mäepoolsel küljel. Ootame laada 
külastajatelt ja ka kohalikelt elani-

kelt liikluskorralduse ja parkimise 
nõuete järgimisel mõistvat suhtu-
mist ning rahulikku meelt. 

Müüjaid hakkame staadionile 
paigutama nagu ikka varahom-
mikul kell 6.00. Kauplejatele on 
müügikoht tasuline. Müügikoht 
koos transpordivahendiga 3x7 m 
maksab 5 eurot. Müügikoht trans-
pordivahendita 2x2 m maksab 2 
eurot. Toitlustajate registreerimine 
on lõppenud. Külastajatele laadale 
sissepääs tasuta, auto parkimine – 
1 euro. 

Eelinfo – 24.09.2017 toimub 
Lavassaare staadionil Sügislaat. 
Erinevalt vanavara laadast on sügis-
laadal võimalik müüa ja osta kõike 
(vanavara, käsitöö, aiasaadused, rii-
ded, toidukaup jne). Selleks ajaks on 
perenaistel purkidesse pandud ka 
hoidised, mida saab laadal müüa. 
Laada meeleolu ilmestab lõõts-
pillimuusika koostöös Pärnumaa 
Lõõtspillihaigete Seltsiga. 

Tule ja naudi koos perega muu-
sikamaitselist, vaselõhnalist ja 
üllatusterohket kevadpäeva La-
vassaares! 

Lavassaare Külaselts

Kasside ja koerte  
marutaudivastane  
vaktsineerimine

Vastavalt põllumajandusministri määruses nr. 67 “Marutau-
ditõrje eeskiri” sätestatule vaktsineeritakse loomi intervalliga 
24 kuud. Käesoleval aastal süstime 2015.aastal vaktsineeritud 
loomad ja need kassid ja koerad, kes on veel vaktsineerimata 
(alates 3. kuud)

Maaturismi ettevõtted ootavad 1. mail külla
MTÜ Eesti Maaturism korraldab 
1. mail maaturismi ettevõtete ava-
tud uste päeva, mille eesmärk on 
tutvustada maapuhkuse võimalusi 
ning ettevõtetesse on külla ooda-
tud kõik huvilised. Audru vallas 
avab 1. mail oma uksed 8 erinevat 
ettevõtet. 

Vene Talus Soomra külas teeb 
perenaine tasuta ringkäike alguse-
ga kell 11.00, 12.00 ja 13.00. Küla-
listele pakutakse kuuma samova-
riteed koos teekõrvasega. 

Kapteni talu Lindil ootab kü-
lastajaid värskelt suitsutatud kala 
sööma ja kaasa ostma. Lindi küla 
mereäärne talu on külastajatele 
avatud kell 11.00-17.00. Soe suit-
sukala saab soovijatele valmis kell 
14.00 ning siis on võimalik seda 
kohapeal merd imetledes süüa 
või koju kaasa osta. Samal ajal on 
Kapteni talu perel huvilistele de-

gusteerimiseks ja kaasa ostmiseks 
veelgi erinevaid kalast valmistatud 
tooteid. Sel aastal pakub Kapteni 
talu ettetellimisel ka sooja lõuna-
praadi kell 12.00-15.00. Menüüga 
tutvumine ja lõuna broneerimine 
käib hõlpsalt läbi Kapteni talu 
Facebooki lehe.

1. mail on Romantilisel Ran-
nateel huvilistele tutvumiseks 
avatud ka Teispere talu Jõõpres, 
mis avab oma värava külastajatele 
sümboolse hinnaga 1€. Külastuse 
käigus saab tutvuda värvika linnu-
pargi, küülikute ja kauni parkaiaga, 
mis pakub põnevaid seiklusi eriti 
just lastele mägi- ning metsarajal. 
Talu ajaloo, elustiili ja kohaliku 
käsitöö kohta kuuleb pererahvalt 
endalt. Teispere talus pakutakse 
müügiks õnnelike lindude mune, 
linnusulgedest aksessuaare ja palju 
muud huvitavat.

Kell 11.00-14.00 tutvustab Oja-
ko Puhke- ja Koolituskeskuses 
oma aktiivseid tegevusi Seiklus-
partner OÜ, kes tutvustab 3D loo-
madega vibulasketiiru, aerusurfi 
ja disc-golfi.

Ka Tamme aiandustalus tut-
vustatakse sel päeval oma töid ja te-
gemisi, lisaks toimub õpituba, kus 
perenaine jagab teadmisi taimede 
kasvatamise kohta. Kaasa saab osta 
maitsetaimi ning tooteid talupoest 
ning kohvikust. Tamme talu uksed 
on külalistele valla 11.00-16.00.

Lõosilma talu on 1. mail avatud 
kell 11.00-15.00. Lemmetsa küla 
talus on võimalik tutvuda mitme 
erineva tegevusega: näha talu tege-
misi, jalutada iluaias ja saada vaja-
dusel aiandusalast infot. Perenaise 
koduköök pakub päevasuppi (nõ-
gestest) ja muud maitsvat. Samas 
asub ka Solar Caravan Park, mis 

samuti on 1. mail avatud. Peremees 
Peeter tutvustab uut päikeseelektri 
kasutamisel põhinevat turismiaren-
dust, jagab õpetust ja kogemusi päi-
keseenergia kasutamisel kodumaja-
pidamises ja ärilistel eesmärkidel. 
Loeng-seminarid algavad kell 11.00 
ja 13.00.

Valgerannas pakub soodustusi 
sel päeval ka Valgeranna Seik-
luspark. Valgeranna Seikluspark, 
kus saab soodustingimustel ronida 
seiklusrajal, teha aardejahti, soo-
ritada vabalangemise hüpet. Villa 
Andropoffis oodatakse kõiki kü-
lastajaid erimenüüga ning tervi-
tuskokteiliga Granaatõuna mojito 
(alkoholivaba) koos tutvustava 
ringkäigu ja ülevaatega maja aja-
loost.

Täpsemat infot avatud uste päe-
va kohta saab veebilehelt www.
maaturism.ee (KH)

Eesti 4H Audru valla klubid valmistuvad suveks
Hoogne algus! Pärnumaa 4H 
Kihnu kultuuripäevad 13+ 28.-
30. aprillil

Tulgõ Kihnu 4H kultuuripää-
vele. Jaeht akkab pihta 28. jurikuu 
päävä ning prallõtamõ pühabä 
õhtani vällä. Et sia kua sellest 
osa suaks, anna üsä otsõ 8 eerot 
juhendale! Ning pidäge mieles, et 
teiti mahub siia üksi 35 tükkü (pi-
äle Suarõ Nuõrdõ)! Tänü Rahva-
kultuuri projektifondile ond teitel 
bussisõit Pärnüst Munalaidu ning 
ede kohe praamisõit Kihnu tasuta.

Reisielamus Pärnumaa 4H 
noortele! Itaalia – Garda järv 
ja dolomiidid 25.06–3.07

Luuletajad ja poliitikud, suu-

rilmadaamid ja diktaatorid – kõik 
nad on olnud võlutud Garda järve 
laiuvast veesinast. Dolomiitide 
mägede ja Tirooli piirkonnaga 
seonduvad toredates põlvpükstes 
lõbusad külamehed, joodeldami-
ne, sügavad mägedesse lõikuvad 
jõeorud ja püstloodsed kivised 
mäenõlvad. Erinevat värvi kalju-
seinad ning järsud rohe-rohelised 
rohumaad muudavad Dolomiiti-
de mägede vaated eripärasteks. 
Kohalik erinevatest rahvastest 
kultuuride segu lisab värvi ja 
maitset ka meie üheksapäevasele 
teekonnale.

Suurlaager! Eesti 4H suve-
päevad 1.-4. augustil

Ootame kõiki Noorteühing 
Eesti 4H liikmeid, juhendajaid 
ja nende sõpru 4H suvepäevadele!

Telklaager pannakse üles nel-
jaks tegevusterohkeks päevaks 
Kõrvemaa matka- ja suusakesku-
ses Oja talus Harjumaal (www.
korvemaa.ee). Osalejad – kuni 
300 Eesti 4H noort üle Eesti 
ning väliskülalised. Korraldaja-
teks Järvamaa piirkond, juhatus, 
peakontor, noorteaktiiv.

Registreerimine ja osavõtu-
tasud: 

1) Tasudes kuni 1. mai: 4H liik-
metele 35€, mitteliikmetele 40 €.

2) Tasudes 2. mai - 15. juuni: 
4H liikmetele 40 €, mitteliikme-

tele 45 €. Ühest perest 2 ja enam 
4H liiget 35€ inimene. 3) Tasudes 
16. juuni – 20. juuli: 4H liikmete-
le 50€, mitteliikmetele 55€. Osa-
lustasule lisandub sõidukulu, mis 
sõltub sõitjate arvust. Sõit osali-
selt Audru valla noorteprojekti 
toel. Registreerimine ja osavõtu-
maksude tasumine toimub ainult 
juhendajale.

Nende suuremate sündmuste 
ja väiksemate toimetamiste kohta 
täpsustatud info juhendajatelt.

Mõnusat suveootust nii 4H 
liikmetele kui ka meie sõpradele!

Ülle Varik
Klubi Jõõprekad juhendaja

Autistlik laps lasteaias
2016. aasta sügisest avati Jõõp-
re Kooli Lavassaare Lasteaias 
sobitusrühm ehk rühm, kuhu 
koos teiste lastega kuuluvad 
ka erivajadustega lapsed. So-
bitusrühma loomine algatati 
selleks, et piirkonnas elavad 
erivajadustega lapsed ei 
peaks võtma ette igapäevast 
pikka sõitu Pärnu ja tagasi 
ning et neil oleks võimalused 
arenemiseks, kasvamiseks ja 
õppimiseks elukohajärgses 
lasteasutuses. 

Sobitusrühma loomine tin-
gis omakorda vajaduse kõigi 
lasteaias töötavate inimeste 
koolitamiseks, sest erivaja-
dusega lapse, sealhulgas an-
deka lapse, arengu toetamine 
lasteaias on meeskonnatöö. 
Seoses sellega, et hetkel on 
sobitusrühma nimekirjas kaks 
autismispektrihäirega last (eri-
vajadustega lapsi on ka teistes 
Audru valla lasteasutustes), sai 
valitud üheks koolituseks Põh-
ja-Eesti Autismi Liidu poolt 
pakutud koolitusprogramm 
Autistlik laps lasteaias. Koo-
litusest võtsid osa ka Audru, 
Jõõpre ja Aruvälja lasteasu-
tuste töötajad, et teada saada, 
kuidas märgata ja toetada au-
tistlikku last lasteaias.

Koolitus toimus Jõõpre 
Koolis kokku kolmel päeval. 
Selle käigus said lasteaedade 
meeskonnad ülevaate autis-
mispektri häire olemusest, 
autistliku lapse märkamisest, 
toetamisest, sekkumisvõima-
lustest probleemkäitumisele, 
meetoditest, kuidas kontak-
teeruda, suhelda, õpetada ja 
arendada autistlikku last jne. 
Toimusid rühmatööd, analüü-
siti juhtumeid, anti praktilisi 
näiteid. Koolitus oli väga as-
jakohane, aktiivne ja hästi 
korraldatud, samas ka hästi 
praktiline. Koolitajad suutsid 
luua vaba õhkkonna ja olid 
väga heal tasemel ja paljud 
näited olid vahetud ja elust 
enesest, kus endil kasvab pe-
res autistlik laps.

Suured tänud Audru Valla-
valitsusele, kes leidis võima-
luse koolituse korraldamiseks. 
Tänud Jõõpre Koolile, kes avas 
oma maja uksed kolmel lau-
päeval koolituse toimumiseks. 
Tänud kokkadele maitsvate 
vahepalade eest.

Eneken Valdmaa
Jõõpre Kooli Lavasaare 

Lasteaia 
eripedagoog-logopeed

Jalgratas ja mopeed
Kevade saabudes ja teede-tänavate 
lume alt väljasulamisega hakkavad 
laste ning noorukite mõtted liiku-
ma jalgratta ning mopeediga sõit-
mise suunas. Enne sõiduvahendi 
kasutusele võtmist tuleks üle vaa-
data mõningad põhitõed, mis aita-
vad ohutumalt liigelda.

Alla 16-aastased jalgratturid 
peaksid kandma kinnirihmatud rat-
takiivrit, millel on CE-märgistus. 
Kiiver peab olema lapsele paras, 
õigesti pähe sätitud ja alati kinni 
rihmatud. Lihtsam on osta regu-
leeritav kiiver, mida saab vajadusel 
ka mütsiga kanda. Lapse peale on 
ohutuim kiiver, mis ei ole eelnevalt 
saanud lööke kas liiklusõnnetuse 
tõttu või lihtsalt maha kukkudes. 

Vaatame ka sõiduvahendi üle. 
Esmalt tuleb kontrollida üle reh-
virõhk ja pidurid. Siinkohal mär-
gin, et trikirattaga, mille eripära 
on pidurite puudumine, ei tohi 
liiklusseaduse järgi teedel ja täna-
vatel sõita. Kõlav signaalkell aitab 
endast vajadusel märku anda. Kuna 

kevadõhtud kipuvad veel varakult 
hämarduma, siis pimedal ajal ja 
halva nähtavuse korral peavad 
rattal olema ees ja taga tuled. Päe-
vavalges ja hea nähtavuse korral 
piisab helkuritest. Rattal peaks ole-
ma ees valge ja taga punane ning 
vähemalt ühe ratta mõlemal küljel 
kollased kodarahelkurid.

Kuni 10-aastased ja ilma ju-
hiloata lapsed võivad oma tiirud 
jalgrattaga teha üksinda vaid 
jalgrattateel, kõnniteel ja õuealal. 
10-15-aastane jalgrattur peab 
sõiduteele liiklema pääsemiseks 
olema sooritanud eksami. Paki-
raamil, juhtraual või muul ohtli-
kul moel teist inimest sõidutada ei 
tohi. Soovitan lastel läbida koolides 
pakutava jalgrattaõppe vähemalt 
teooriaosa, et mõista, milliste reeg-
lite järgi liiklus toimib. 

Jalgrattaga sõiduteel sõites tuleb 
liikuda alati sõidutee parempoolse 
ääre lähedal. Manööverdamisel tu-
leks vältida ootamatuid ja kiireid 
liigutusi. Enne pöördeid tuleks 

veenduda nende ohutuses ja sel-
les, et kaasliiklejad on manööver-
davat ratturit märganud. Kõnniteel 
ja õuealal liikudes tuleb arvestada 
ka jalakäijatega, kellele vastavalt 
tuleb oma liikumiskiirust kohan-
dada. Kui on tarvis teed ületada, 
on seda asulas kõige ohutum teha 
ülekäiguradadel, enne rattalt maha 
tulles ja jalgratast käe kõrval lü-
kates. Jalgrattal võib ülekäigurada 
ületada, kuid see ei anna ratturile 
eesõigust. 

Liikluses osaledes ei kasuta 
liikleja ainult oma füüsilist keha, 
vaid ka erinevaid meeli – eelkõi-
ge kuulmist ja nägemist. Oluliselt 
ohutum on mitte tegeleda asjadega, 
mis tähelepanu hajutavad. Näiteks 
muusika kuulamine kõrvaklappi-
dest kaotab ära osa liikluses tek-
kivatest vajalikest helidest nagu 
alarmsõiduki sireen või lähenev 
auto. Kapuutsi sügavalt pähe tõm-
bamine piirab oluliselt inimese nä-
gemisvälja. Jalgrattaga sõitmisel 
tuleb hoida juhtrauast kahe käega 

kinni, välja arvatud pööramisel 
käega märku andes. Seega telefo-
nist sõnumite lugemiseks tuleks 
sõiduvahend peatada ja pühenduda 
korraga ühele tegevusele. Inimene 
suudab teha mitut asja, aga mõelda 
vaid ühele asjale. Kui see pole sõit-
mine, millele mõeldakse, siis oleks 
mõistlik seisma jääda.

Mopeedi puhul tuleb meeles pi-
dada, et vastavalt võimsusele liigub 
see kuni 45 km/h ning selle juhti-
miseks peab olema mootorsõiduki 
juhtimise õigus, mida saab taotleda 
alates 14 eluaastast. Mopeedijuht ja 
kaasreisija peavad kasutama kinni 
rihmatud motokiivrit ning sõiduva-
hend peab olema läbinud tehnilise 
kontrolli, omama kindlustust ja 
olema registreeritud. Alla 12-aas-
tast last ei tohi mopeedi tagaistmel 
sõidutada – ta lihtsalt ei jõua ennast 
kinni hoida.

Kõige olulisem on liikluses 
üksteisega arvestamine, inimlikkus 
ning ettenägelikkus. Turvalist ke-
vadet!

Laupäeval, 20.05.2017
9.00 Audru mõisa peahoone
9.30 Audru kiriku parkla
10.00 Rebasefarmi peahoone
10.35 Traktorijaam
11.00 Tiigi pood
11.30 Audru Kooli parkla
12.00 Malda bussipeatus
12.20 Oara bussipeatus
12.50 Jõõpre kauplus
13.30 Lavassaare VV parkla
14.20 Saari küla korterelamu 
juures
14.40 Ridalepa bussipeatus
15.10 Sanga mägi
15.40 Papsaare bussipeatus
16.20 Liiva bussipeatus
16.50 Kärbu bussipeatus
17.15 Põhara bussipeatus
17.45 Aruvälja kauplus

Pühapäeval, 15.05.2015
9.00 Kihlepa tee bussipeatus
9.30 Kihlepa bussipeatus
10.00 Eassalu bussipeatus
10.20 Ees-Soomra ja Potsepa 
tee

10.40 Taga-Soomra endine 
koolibussi peatus
11.15 Kõima kauplus
12.00 Lindi vana koolimaja 
peatus
12.30 Lindi kauplus
13.15 Lindi rahvamaja
13.45 Kirsimäe bussipeatus
14.15 Liu bussipeatus
15.00 Kabriste aiand
15.45 Kalevipoeg bussipeatus
16.10 Annuse bussipeatus
16.30 Vanaõue  bussipeatus

Marutaudivastane vaktsi-
neerimine on sel aastal veel 
tasuta. Kompleksvaktsiin, 
mida on soovitatav teha igal 
aastal maksab 15 €. Palun 
kaasa võtta eelnevad vaktsi-
neerimise lehed või passid. 
Võimalik on osta loomadele 
kirbu-, puugi- ja siseparasii-
tide vastaseid vahendeid. 

Täiendav info volitatud ve-
terinaararst Helve Liivamägi 
56 505 890 või Marika Saks 
52 31 438.



Lk 8 Audru valla leht - Aprill 2017

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
HARDI LINKE  09.02.2017
EGERT LAASO 14.02.2017
AARON KIISK 14.02.2017
KERON LIMENG 24.02.2017
KERT KILLING 28.02.2017
ADRIANA-MICHELL SIMANE 07.03.2017
PEETER ALLIKU 24.03.2017
SÄDE-LIIS KRASKOV 26.03.2017
SIMONE RÄTSEP 27.03.2017

KIRIKUTEATED

EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub pühapäeval 
21.05.2017 kell 10.00 jumalik liturgia. Pimeda pühapäev. Peale liturgiat 
kell 12.00 toimub koguduse korraline täiskogu koosolek.

EAÕK Uruste Issanda Taevaminemise kirikus toimub neljapäeval 
25.05.2017 kell 10.00 jumalik liturgia. Templipüha.

Täpsem info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg: 53841350
 Helju Holm: 51968992

Juba 10 suve puu otsas!
Valgeranna Seikluspark tähis-
tab juubelihooaega. Avastamist 
ootavad uued seiklusrajad ja va-
balangemishüpe. Nüüd on Valge-
rannas kokku 8 seiklusrada, mis 
asuvad kuuel erineval kõrgusel 
ning pere pisemaid ootab eraldi 
lastepark. Vabalangemishüpe toi-
mub spetsiaalse seadme abil 10 
m kõrgusel olevalt platvormilt. 
Testi enda piire või pane sõber 
proovile – närvikõdi garantee-
ritud! 

Pigem „kahe jalaga maa 

peal inimene“
Kes puu otsa minna ei soo-

vi, saab mängida aardejahti või 
discgolfi. Aardejaht sobib nii 
täiskasvanutele kui ka lastele. 
Audru valla rajatud discgolfi 
rada on avatud kõigile ja selle 
kasutamine on tasuta. Kui endal 
mänguks vajalikke kettaid ei ole, 
saab need rentida seikluspargist.

Hooaja avaüritus toimub 
29. aprillil! Lisainfo kodule-
hel ja Facebookis. Valgerannas 
kohtume!

Eassalu-Neitsi Külaselts ootab huvilisi ja abilisi avatud uste päevale 
29.04.2017 Kihlepa Külamajja 

Kõik huvilised ja kaasaaitajad on 
oodatud. 
Alates kell 10.00 loeng-seminar „Soome-
Ugri köök“ ja perepetšide valmistamise 
töötuba Ljudmilla Ruukeli juhendamisel.
Kell 11.00 algab logode tikkimise töötuba 
programm-juhtimisega tikkimismasinal. 
Juhendab Liivija Tammekänd.
Päeva algusest alates korrastame Küla-
maja II korrust ja viime läbi säästva 

renoveerimise kogemustoa Ivo Luige 
juhendamisel.
Oma loovaid oskusi saavad külastajad 
täiendada tervislikul toiduvalmistamisel.
Säästliku renoveerimise töötoas muudame 
käepäraste vahenditega Külamaja kauni-
maks ja funktsionaalsemaks.
Päeva läbiviimist toetab Audru vald.

Eassalu-Neitsi Külaseltsi projektijuht 
Mercedes Merimaa, tel 5092216

Ööbimine telkides, suvemängud, ujumine, 
matkamine, ratsutamine, tutvumine 

talus elavate loomadega, vibulaskmine, 
üllatuskülalised, lõkkeõhtu discoga.

30.06 (kell 13.00) - 02.07 (kell 12.00) 2017
Audru vallas, Põhara külas, Sinika talus

laager lastele vanuses 7-13 a.

Info jA regIStreerImIne: 
kristi.paasulastehoid@gmail.com, 5594 5741.
registreerimine kuni 26. juuni 2017, 
maksumus – 85 eurot.

Suvelaager 
lastele

TÖÖKUULUTUS
Audru Vikerkaare Lasteaed 
(Kahva tee 2, Papsaare) võtab 

alates 1. juunist tööle 
mAjAhoidjA 
(0,5 ametikohta).

Sooviavaldus ja CV saata 
28. aprilliks 2017 aadressil 

Kahva tee 2, Papsaare, 
Pärnumaa või e-mailile: 

lasteaed@audru.ee 




