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Meie valla sünnipäevapidu sai peetud 
Sünnipäevahõngulised Audru 
vallapäevad olid tõesti meie 
kõigi pidu. Vaatamata selle-
le, et ilmataat meile eriti sooja 
ilma ei andnud, oli reedeõh-
tune Audru valla laulupidu 
„Laulud päikeseloojangul“ 
igati laulupeo vääriline ja 
soojendas kuulajate süda-
meid. Eriti vaprad olid lau-
lupeo juhid Celina ja Jakob, 
kes hambaplaginale vaatamata 
tegid väga tubli esituse. Aitäh 
kõikidele tublidele lauljatele 
ja nende juhendajatele! Ilusat 
laulupidu kõigile, kes lähevad 
Tallinnasse noorte laulupeole 
„Mina jään“.

Kahjuks jäi Armastuse au-
sammas sel päeval avamata, 
kuna tehnilisel põhjusel ei 
saanud see lihtsalt valmis. 
Kurvastada ei maksa, sest 
juba juulikuu keskpaiku saa-
me taas Valgeranda koguneda, 
et Antsu ja Matilde kuju sisse 
õnnistada.

Peale laulupidu toimunud 
mälumängul oli sel aastal 
rekordarv võistkondi – 13. 
Võidu viis koju Jõõprest 
pärit võistkond Mummud. 
Mälumängu juht Andrei Ko-
robeinik lubas ka järgmisel 
aastal mälumängureid oma 
küsimustega rõõmustada.

Laupäev oli väga meeleolu-
kas ja rahvarohke, tõeline sün-
nipäevamelu. Audru keskuses 
oli eriilmeline laat ja lasteala. 
Laadalaval esinesid meie val-
la lapsed, noored ja memmed. 
Neli tundi non-stop kontser-
ti oli tõeliselt uhke – laulu, 
tantsu, muusikat ja etendusi. 
Kui saaks, kallistaks teid tä-
nutäheks kõiki ükshaaval ja 
muidugi ka juhendajaid! Re-
bane ja karu olid loomulikult 
ka väga armsad. Lasteala oli 
kogu aeg lapsi täis, mis tegi 
eriliselt rõõmu. Meie Noor-
kotkad ja Kodutütred teevad 
meile au. Nende telgi juures 
oli kogu aeg järjekord. Mitte 
keegi ei lahkunud nende juu-
rest tühja kõhuga. Kiitus kõi-
kidele noortele ja suurtele, kes 
lastealal toimetasid – oli nii 
meelelahutust kui seda, mida 
„kõrva taha“ panna.

Rahvarohke sünnipäeva-
piknik rääkis ise enda eest. 
Sünnipäevaline on ju seda 
väärt, et tema pidulauda nii 
palju külalisi kogunes. Ei ol-
nud isegi ohtu, et kringlit üle 
jääks.

Vanasõidukite ja -tehnika 
näitus oli tõeliselt uhke. Äre-

vust tekitas ka vahetpidamata 
elamuslende tegev helikopter. 
Lennuhuvilisi ikka jätkus. 
Nagu arvata võiski, oli sää-
reväristajate võidusõit väga 
publikurohke ja meeleolu-
kas. Sel korral edestas kõiki 
märkimisväärse edumaaga 
Urmo Limm. Ei väsi täna-
mast – aitäh kõigile, kes selle 
korraldasid. 

Rahvatantsijate kontsert oli 
samuti märkimisväärne, sest 
viimaste aastate jooksul pole 
nähtud nii palju noori Audru 
rahvatantsijaid vallapäevade 
kontserdil esinemas. Taas-
kord sai vist rekord püstitatud. 
Eks see ole juba vana tõde, et 
Audru rahvas on tantsurahvas 
ja eriti hea meel on siis, kui 
näeme sellel teel järelkasvu. 
Kummardus kõikidele Audru 
valla rahvatantsijatele ja tants-
ujuhtidele. Pind päkka noorte-

le! Kõik meie tublid tantsijad 
ja ka lauljad said Tallinnasse 
suurele peole! 

„Aasta kultuuritegija“ tiitel 
omistati sel korral rahvatant-
surühmale Tuuletallajad. Eks 
nad on oma nooruslikkuse ja 
säraga nii mõnegi südame ära 
võitnud. Oma tantsuoskusi 
on rahvale näidatud nii oma 

vallas, kui ka väljaspool Eesti 
piire. Tantsukonkurssideltki 
on toodud auhinnalisi kohti.

Audru pargi tantsuplats oli 
rahvast täis, kui lavale tuli an-
sambel Ska Factor. Tundub, et 
see ansambel oli rohkem väi-
keste tantsijate maitse järgi. 
Igaühele oma. Suuremad hak-
kasid tantsusamme seadma 
siis, kui lavale tuli ansambel 
Patune Pool. 

Ilutulestik pakkus silmailu 
ja rõõmu väga paljudele. 20. 
Vallapäevad ja valla 25. aasta 
pidustused ei olekski saanud 
ju teistmoodi lõppeda. Ikka 
tantsu ja mürtsuga.

Pühapäevase jumalateenis-
tuse pidulikkusest teatasid ka 
kirikukellad. Nii mõnigi, kes 
pole seal juba ammu käinud, 
leidis sel hommikul tee kiri-
kusse. Ansambel „Vahtraõied“ 
lisas veel omakorda pidulik-

kust.
Valla bussiekskursioon oli 

taas väga populaarne. Huvi-
lised said külastada Teispere 
talu, Tiibeti keskust, Põldmaa 
talu ja Sinika talu ning tutvu-
da sealse pererahva ja nende 
tegemistega.

Kõik huvilised said tutvuda 
Audru kiriku arboreetumiga, 

mida tutvustas Tallinna Bo-
taanikaaia teadur Olev Abner. 
Tema väidetel on kirikuaias 
ligikaudu 240 liiki erinevaid 
puid ja põõsaid, mis pidi ole-
ma üks uhkemaid kollektsioo-
ne kogu Eestimaa pinnal.

Vallapäevad lõpetas Stig 
Rästa akustiline ja armas 
kontsert Audru kirikus, kus 
ta esitas nii oma tuntumaid 
laule, mida oleme harjunud 
kuulma Trafficu või Karl-Erik 
Taukari suust ning oma ema 
kirjutatud lastelaule. Ka sinna 
jätkus saalitäis publikut.

Keegi küsis, et kas enam 
vallapäevi ei tulegi (kui me 
Pärnuks saame)? See, et me 
oleme uuest aastast Pärnu 
linna osa, ei tähenda, et meie 
kandi inimestel pole rohkem 
põhjust kokku tulla. Ikka 
selleks, et nautida teineteise 
seltskonda ja tegemisi. Nagu 
vanarahvas armastas öelda 
– „Ega nimi ei riku meest“. 
Küll me järgmiseks aastaks 
meie vallapäevadele mõne uue 
nime välja mõtleme.

Audru Vallavalitsus

Laulupidu Valgerannas

Pargikontsert

Vanatehnika näitus

Punnvõrride võidusõit

Suvisest töö korraldusest vallamajas
Suvisel ajal juulis-augustis 
asju ajades tasuks arvestada, 
et suvel on tihedam puhkuse-
periood ka vallamajas. Seega 
on mõistlik alati eelnevalt 
kokkusaamise osas ametni-
kule ette helistada või küsida 
sekretärilt (tel 44 72 784) in-

fot. Ametnike puhkuste koh-
ta avaldatakse jooksvalt infot 
ka kodulehel www.audru.ee.  
Avaldusi võetakse loomulikult 
vastu kogu aeg, aga juulis-au-
gustis tasub arvestada, et kui 
on plaanis kindla ametniku 
jutule tulla nõu küsima või do-

kumenti saama, siis puhkuste 
tõttu võib vastuvõtuaegades 
olla toimunud muudatusi ja 
mõttekas oleks alati ette he-
listada. Juulikuus puhkab ka 
volikogu ning siis korralist vo-
likogu istungit ei toimu. (KH)
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11. mai
Kinnitati Audru valla 2016. 

aasta konsolideeritud majan-
dusaasta aruanne.

Otsustati teostada Papsaare 
küla teede osas ostueesõigust.

Lubati vallavalitsusel võtta 
raha väljamaksmist nõudvaid 
varalisi kohustusi seoses liht-
hanke „Õpilaste veoteenuse 
osutamine 2017-2018, 2018-
2019 ja 2019-2020 õppeaastal“ 
korraldamisega.

Määrati kultuuripreemia 
„Aasta Kultuuritegija“ rahalise 

preemia suurus ja delegeeriti 
preemia kinnitamise otsustus-
õigus vallavalitsusele.

Kehtestati Kabriste külas 
Põllu kinnistu detailplaneering.

Määrati tulevase Pärnu 
linna volikogu liikmete arv, 
moodustati valimisringkon-
nad ja otsustati mandaatide 
jagunemine.

Moodustati tulevase Pärnu 
linna valimiskomisjon.

Võeti teatavaks Vabariigi 
Valitsuse 3. veebruari 2017. 
aasta määruse „Audru valla, 

Paikuse valla, Pärnu linna ja 
Tõstamaa valla osas haldus-
territoriaalse korralduse ja 
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 
1995. a määruse nr 159 „Eesti 
territooriumi haldusüksuste ni-
mistu kinnitamine” muutmine” 
eelnõu ning otsustati mitte esi-
tada vastuväiteid.

Kiideti protokollilise otsu-
sena heaks põhimõte, mille jär-
gi lähtutakse tulevase Audru 
osavallakogu moodustamisel 
põhimõtetest, mille järgi osa-
vallakogusse kuuluvad Audru 

osavalla haldusterritooriumilt 
volikogusse valitud isikud ning 
ülejäänud kohad osavallakogus 
jagatakse osavalla haldusterri-
tooriumil elavatest ja voliko-
gusse kandideerinud isikutest 
vastavalt saadud häälte arvule 
olenemata sellest, kas isik kan-
dideeris volikogusse nimekir-
jas või üksikkandidaadina.

18. mai
Võeti vastu Audru valla 

2017. aasta 1. lisaeelarve.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel

VALLAVANEMA VEERG
Audru Kooli nagisevad  

põrandad muutuvad ajalooks
Kindlasti on Audru Koolist möödasõitjad juba mitu nädalat 
märganud, et koolimaja juures käib kibekiire askeldamine. 
Kohale on toodud ehitajate soojakud, maja II ja III korrusel 
on osad aknad eest ära ja majas sees käivad lammutustööd. 
„Mis toimub?“, on minult küsitud. Audru Koolis algasid nimelt 
juba natuke aega enne õppeaasta lõppu ulatuslikud remont-
tööd. Tõenäoliselt mäletavad kõik, kes selles majas on käinud, 
teise ja kolmanda korruse nagisevaid koridoride põrandaid. 
Nendel põrandatel kõndides, eriti just tundide ajal, tekkis ko-
ridorides eriliselt võimas heliresonants, mis ei saanud ühelegi 
samaaegselt klassis õppetunnis viibijale kuulmata jääda. Nüüd 
aga lähevad remondi käigus kõik teise ja kolmanda korruse ko-
ridoride ja klassiruumide põrandad vahetusse. Seniste värvitud 
puitpõrandate asemel tulevad PVC kattega betoonpõrandad 
ning põrandanagin peaks ajalooks saama.

Teiseks suuremaks tööks saab olema kogu maja hõlmava 
ventilatsioonisüsteemi rajamine. Koolimaja on eelnevatel aas-
tatel teostatud remonditööde käigus saanud kaasaegse välisfas-
saadi soojustuse ja vahetatud on vanad puitaknad PVC akende 
vastu. Maja on muutunud vägagi soojapidavaks, kuid paraku 
ka umbseks. Ventilatsioonisüsteemi paigaldamisega üritame 
selle kitsaskoha nüüd likvideerida ja tagada klassiruumides 
normaalse õhuvahetuse.

Lisaks eelnimetatud töödele, vahetatakse koolimajas elekt-
rijuhtmestik, värvitakse üle teise ja kolmanda korruse klassi-
ruumid ning korrastatakse koolimaja ümbritsevad kõnniteed 
ja platsid.

Koolimajas teostab ehitustöid peatöövõtjana hanke võitja 
Sand Ehitus OÜ, kes on lubanud tööd lõpetada uue õppeaasta 
alguseks. Tööde maksumus koos käibemaksuga on ligi 1,3 
milj. eurot.

Audru Kooli õpilaste arv on viimasel viiel aastal kasva-
nud 230-lt õpilaselt 280-le. Nüüd, kus sügiseks on koolimajas 
õppetingimused oluliselt paranemas, loodame vallavalitsuse 
poolelt, et juba lähiaastatel ületab Audru Kooli õpilaste arv 
taas 300 piiri. Tingimused selleks on olemas ja nagu te kõik 
teate, töötavad seal majas ühed Eestimaa parimad koolikokad.

Siim Suursild
vallavanem

04. mai
Anti nõusolek Audru Spor-

diseltsile Audru vallas projekt-
laagrite korraldamiseks 13.-18. 
juuni, 4.-11. juuli ja 17.-23. au-
gust 2017.

Väljastati projekteerimis-
tingimused Lemmetsa külas 
Lagre tee 1 vihmutuspumpla 
ehitusprojekti koostamiseks.

Anti ehitusload Papsaare 
külas Vahe tee 5 ja Välja tee 
13a üksikelamute püstitamiseks 
ning Lemmetsa külas Küti-Laa-
ne kinnistule ja Aruvälja külas 
Mõisamäe kinnistule puurkae-
vude rajamiseks.

Kinnitati avatud hanke-
menetlusega lihthanke „La-
vassaare lasteaia siseruumide 
renoveerimine“ tulemused.

Anti luba 3. juunil avaliku 
ürituse „55. Pärnumaa Suve-
mängud“ korraldamiseks.

Algatati avatud hankeme-
netlusega lihthange „Lindi küla 
avaliku juurdepääsu rajamine 
merele“.

11. mai
Lubati vallavanem puhku-

sele 16.-17. mai 2017.
Otsustati Põhara külas Se-

piku kinnistu võõrandamine 
otsustuskorras hinnaga 1112 
eurot.

Anti luba Auto24 ringil 
30.06.-02.07.2017 avaliku 
ürituse „Estonian Grand Prix 
2017/Suur Võidusõit“ ja Lindi 
külas 22.06.2017 avaliku üri-
tuse „Jaanipäeva tähistamine“ 
korraldamiseks.

Algatati avatud hankeme-
netlusega lihthange „Jõõpre 
kooli ja Lavassaare rahvamaja 
välisfassaadide renoveerimine“.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega riigihanke „Audru 
kooli rekonstrueerimine“ tule-
mused. pakkujate kvalifitsee-
rimise, pakkumuste vastavaks 
ja edukaks tunnistamise kohta.

Otsustati poolthäälte ena-
musega võtta vastu korraldus 
nr 133 „Avatud hankemenetlu-

sega riigihanke „Audru kooli 
rekonstrueerimine“ pakkujate 
kvalifitseerimine, pakkumuste 
vastavaks ja edukaks tunnista-
mine“.

18. mai
Algatati avatud hankeme-

netlusega lihthange „Audru 
laululava ehitamine“.

Tunnistati nurjunuks Valge-
ranna puhkeala kinnistul asuva-
te maa-alade ja paadikioski ka-
sutusse andmiseks korraldatud 
avalik kirjalik enampakkumine 
osalejate puudumise tõttu.

Anti ehitusload Papsaare kü-
las Lõvi tee 31 elamu ja Pilve 
tee 16 eramu püstitamiseks.

Algatati Tõstamaa mnt 8 
kinnistu detailplaneering.

Anti luba 16.06.2017 avaliku 
ürituse „Kuku raadio – Selge 
Grupijuht 2017“ korraldami-
seks.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Lindi küla 
avaliku juurdepääsu rajamine 
merele“ tulemused.

25. mai
Otsustati Audru pargis 

toimuvate avalike ürituste 
03.06.2017 Audru Vallapäeva-
de pargikontserdi ja 21.06.2017 
Audru pargi jaanitule toitlus-
tamiseks vallavara kasutusse 
andmine KS Kaivis OÜ’le.

Otsustati Audru vallas ela-
vate ja üldhariduskoolides õp-
pivate õpilaste tunnustamine 
väga heade õpitulemuste ning 
aineolümpiaadidel ja -konkurs-
sidel osalemise eest.

Anti luba 2.-3. juuni 2017 
avaliku ürituse „Audru Val-
lapäevad 2017“ ja ilutulestiku 
korraldamiseks.

Otsustati Vikero jalgtee L2 
kinnistule isikliku kasutusõi-
guse seadmine Elektrilevi OÜ 
kasuks 0,4 kV õhukaabli paigal-
damiseks ja 0,4 kV kaabelliini 
ümberpaigaldamiseks.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 12.05.2016 korraldust nr 

149 „Munitsipaalomandisse 
taotletavale katastriüksusele lä-
hiaadressi, sihtotstarbe ja pind-
ala määramine“ ja 26.05.2016 
korraldust nr 177 „Munitsipaal-
omandisse taotletavale katastri-
üksusele lähiaadressi, sihtots-
tarbe ja pindala määramine“.

01. juuni
Otsustati ainekonkurssidel 

ja olümpiaadidel parimaid 
tulemusi saavutanud õpilaste 
juhendajate-õpetajate premee-
rimine.

Otsustati tunnustada Jõõp-
re Kooli õpilasi heade õpitule-
muste ning aineolümpiaadidel 
ja -konkurssidel saavutatu eest.

Eraldati vabaühendustele 
mittetulunduslikuks tegevuseks 
projektitoetusi kogusummas 
2200 eurot.

Väljastati ehitusload Lem-
metsa külas Metsatiigi kin-
nistul puurkaevu rajamiseks, 
Kurmi kinnistul üksikelamu 
püstitamiseks ning Eassalu 
külas Otsa kinnistul lauda 
püstitamiseks.

Otsustati Kajaka kinnistu 
detailplaneeringu koostamise 
lõpetamine.

Väljastati projekteerimis-
tingimused Lemmetsa külas 
Jakobi kinnistule kahe vilja-
hoidla ja vilja kaalumishoone 
ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustati Papsaare külas 
asuva Jõe katastriüksuse ja-
gamine ja jagamisel tekkinud 
katastriüksustele lähiaadressi 
ning sihtotstarbe määramine.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Audru alevikus Mäe 
kinnistule elamu ehitusprojekti 
koostamiseks.

Otsustati Kärbu külas asuva 
Sepa katastriüksuse jagamine 
ja jagamisel tekkinud katast-
riüksustele lähiaadressi ning 
sihtotstarbe määramine.

Omistati Audru valla kul-
tuuripreemia „Aasta kultuurite-
gija” tiitel rahvatantsurühmale 
„Tuuletallajad“.

Anti nõusolek maa riigi 
omandisse jätmiseks ning mää-
rati maaüksustele lähiaadressid 
ja sihtotstarbed.

Muudeti Audru Vallava-
litsuse 17.03.2017 korraldust 
nr 67 „Audru Vallavalitsuse 
13.03.2000 korralduse nr 120 
„Maa ostueesõigusega erasta-
mine“ muutmine“.

Volitati Pärnu Linnavalitsust 
viima läbi ühishanget e-õpi-
laspiletitega seotud vahendite 
soetamiseks.

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Jõõpre 
küla mänguväljaku ostmine“.

08. juuni
Otsustati premeerida aine-

konkurssidel ja olümpiaadidel 
parimaid tulemusi saavutanud 
õpilaste juhendajaid-õpetajaid.

Kinnitati Papsaare külas 
asuva Audru ringrada kinnis-
tu võõrandamiseks korraldatud 
avaliku kirjaliku enampakku-
mise tulemused, millega tun-
nistada parimaks Inkasso24 
OÜ pakkumine hinnaga 521000 
eurot.

Otsustati tunnustada vallas 
elavaid gümnaasiumi medaliga 
lõpetanud õpilasi.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 01. juuni 2017 korraldust 
nr 160 „Piiratud hankemenet-
lusega vallahanke „Jõõpre küla 
mänguväljaku ostmine“ alga-
tamine“.

Anti luba 22.06.2017 avaliku 
ürituse „Lavassaare jaaniõhtu“ 
korraldamiseks.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Jõõpre külas Kungla 
kinnistule halli ehitusprojekti 
koostamiseks.

Väljastati ehitusload Aud-
ru alevikus Nooruse põik 12 
elamu ja Papsaare külas Aud-
ru ringrada kinnistul garaaži 
püstitamiseks.

Muudeti Marksa külas asuva 
Saare katastriüksuse lähiaad-
ressi ja sihtotstarvet.

Planeeringuteade
Aud r u  Va l lavol i kog u 

11.05.2017 otsusega nr 30 
kehtestati Kabriste külas Põl-
lu kinnistu detailplaneering 
(1,49 ha, katastriüksuste tun-
nused on 15905:004:0014 ja 
15905:004:0015) ja tunnistati 
osaliselt kehtetuks Audru Val-
lavolikogu 07.04.2005 otsuse-
ga nr 313 kehtestatud Kabriste 
külas Põllu kinnistu detailpla-
neering, Põllu kinnistu katast-
riüksuse 15905:004:0014 osas. 
Detailplaneeringuga on lubatud 
teha muudatus Audru valla 
üldplaneeringus ehituskeelu-
vööndi vähendamiseks Põllu 
kinnistul. Detailplaneeringuga 
on lubatud majutus- ja puhke-
teenuste osutamiseks laiendada 
katastriüksusel hoonestusala 
saun-kohviku ehitamiseks ja 
olemasolevate hoonete laienda-
miseks. Majutuskohti on kavan-
datud kuni 30. Detailplaneering 
määrab merepoolse kinnistu 
kasutusotstarbeks ärimaa 100 
% ja maapoolse kinnistu kasu-

tusotstarveteks elamumaa 30 
% ning ärimaa 70%. Detail-
planeeringu materjalidele on 
avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Info 
info@audru.ee.

Aud r u  Va l lava l i t su se 
18.05.2017 korraldusega nr 
138 algatati Audru alevikus 
Tõstamaa mnt 8 kinnistu detail-
planeering. Detailplaneeringu 
eesmärk on anda hoonestatud 
elamumaal (suurusega 1,29 
ha, katastriüksuse tunnus on 
15904:003:0634) ehitusõigus 
kasvuhoonele ja muuta maa 
sihtotstarve kuni 45 % ulatu-
ses tootmismaaks. Kavandata-
va tegevusega ei kaasne eelda-
tavalt olulist keskkonnamõju. 
Detailplaneeringu algatamise 
hetkel ei ole ette näha võimali-
ke uuringute läbiviimise vaja-
dust. Korraldusega on võimalik 
tutvuda Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel ja Audru 
valla dokumendiregistris. Info 
info@audru.ee.

Taotleja eraldus
Agnes Päev 15
Aile Puls-Lillepa 10
Aime Lasn 60
Ain Killing 120
Aksel Luik 20
Aljas Aune 20
Alvar Leppik 30
Andrus Siim 40
Anne Poolak 20
Anne Strandson 10
Anne Viilik 90
Anneli Kahusk 10
Anneli Kala 20

Anti Ojamaa 25
Arne Ervin 20
Arteemi Muiso 20
Artur Kase 30
Ave Jakobson 70
Ave Laur 50
Avo Ende 60
Eha Karula 60
Eimar Jäärats 30
Eino Ojandu 60
Elli Tilk 10
Elvi Vaiksalu 10
Enn Viir 70
Evi Klamas 20

Harri Holm 50
Heiko Link 5
Heldur Heinsoo 100
Helve Järve 15
Jaanus Philips 60
Janno Priidik 60
Joel Maipuu 10
Kadi Rästas 33
Koidu Kuura 40
Kristel Närep 30
Kristiina Kannu 60
Kätlin Mõttus 200
Külli Sermat 40
Lasn Jaanus 90
Liia Tähtväli 20
Liina Savi 30
Liis Miiter 50
Madis Jõnts 35
Maie Joosti 90
Maila Rohtlaan 5

Mait Savi 76
Malle Jürgenstein 40
Mare Jääger 10
Margus Peetsalu 30
Marilis Edvand 75
Marina Tubala 30
Marten Anger 80
Marvi Oja 20
Mati Laagus 15
Mati Uustalu 70
Matis Paat 30
Meelis Kirst 100
Meelis Pitk 15
Merike Varendi 20
Milvi Rea 40
Märt Rehe 100
Olev Rattiste 100
Olev Tamm 100
Paulus Sutt 40
Pavel Kollist 30

Raivo Hunt 40
Raivo Loorits 15
Ramis Rza-Kulijev 60
Reelika Rüütli 30
Reimo Mets 12
Rein Hunt 30
Rein Kõlamets 10
Rein Raik 50
Sergei Škljar 40
Taimi Silla 80
Tiiu Humalas 30
Tõnis Lasn 90
Ulvi Pukk 30
Urmas Tomson 150
Vallo Verpson 150
Viktor Martjanov 90
Ölle Lage 30
Ülle Vaino 20
Ülo Tamm 30

Audru Vallavalitsus teavitab erateedele kruusa taotluste esitajaid
Audru Vallavalitsuse 15.06.2017 protokollilise otsuse alusel eraldatakse taotlejatele 
kruusa vastavalt taotlejate poolt esitatud ja kontrollitud andmetele ning tee olu-
korrale. Taotlejatel on valla poolt eraldatud kruus võimalik karjäärist välja vedada 
ajavahemikul 20.-30. august 2017. a. Palume kooskõlastada purustatud kruusa väl-
javedu karjäärist OÜ Nurme Teedeehitusega telefonil 5029845 või e-mailil info@
nurmeteedeehitus.ee. Samadel kontaktidel on soovijatel võimalus tellida kruusa-
veoks ka transport. Lisainfo majandusspetsialist Vahur Kobolt, telefon 5049564.
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Vaat sina oled Juhan 
ja mina olen Jaan 

Igaühel meist on eesnimi, 
mille oleme saanud oma va-
nematelt üsna kohe peale 
sündi. Vahel varemgi. Mis on 
neid nimevalikuid mõjuta-
nud? Eestlaste jaoks on ikka 
traditsioonid tähtsad olnud. Nii 
pole näiteks haruldane tõik, et 
nimed on kordunud üle põlve. 
Mõnikord (eriti viimastel aas-
takümnetel) oleme julgenud ka 
küllaltki originaalsed olla. Va-
hel ongi see olnud taotluslik. 
Aga vähemtähtis pole olnud ka 
mood. Kui tegemist on Jaani 
või Mihkliga, võib oletada, et 
valdavalt on nende inimeste 
sünniaasta eelmise sajandi esi-
mesest poolest või on see nimi 
lapsukesele hoopis alles hiljuti 
pandud. Ja kui naise nimi on 
Maarika, Maimu, Anne või 
Tiiu, võib julgelt oletada, et 
noorte neidudega meil üld-
juhul tegemist pole. Nii võib 
sarnaste nimede üldarvu järgi 
paika panna isegi umbkaudset 
keskmist rahvastiku vanust. 
Erinevaid mehenimesid on 
Eestis ligi 46 000 ja naiseni-
mesid 50 000.

Milliseid nimesid on Audru 
elanikel kõige rohkem? Taoli-
se statistilise uuringu tellisin 
Audru Vallavalitsusest ja tu-
lemused on teie ees.

Naised:
1.  Anne 32
2.  Maie 28
 Sirje 28
3.  Aino 27
 Tiina 27
4.  Malle 26
5.  Eve 24
6. Karin 23
 Marika 23
7.  Laura 22
 Merike 22
 Riina 22
 Silvi 22
 Tiiu 22
8.  Linda 21
 Mare 21
9.  Helle 19
 Liina 19
Mehed:
1.  Rein 43

 Jüri 43
2.  Margus 36
 Martin 36
3.  Jaan 35
4.  Andres 34
5.  Urmas 32
6.  Toomas 30
7.  Marko 25
8.  Aivar 23
 Mati 23
 Meelis 23
9.  Andrus 22
 Peeter 22
 Raivo 22
 Ülo 22
10.  Kaido 21
11.  Ain 20
 Kristjan 20
Kas eelpooltoodu peegeldab 

Eesti keskmist? Nii ja naa. Eel-
mise kuu Paikuse valla ajaleht 
Paikuse Postipaun toob näiteks 
ära meie tulevaste uute „pe-
reliikmete“ populaarsemad 
nimed ja nende TOP10 meie 
omast palju ei erine. Seal esi-
nevad naisenimedest kõige 
rohkem Sirje (20), Anne ja 
Anu (18). Meeste nimedest 
juhivad esinemissageduses 
Margus (27), Jaan (25), Mar-
tin ja Andres (23). 2016. aasta 
1. jaanuaril oli Eesti elani-
ke hulgas aga kõige rohkem 
Aleksandreid, Vladimireid, 
Olgasid, Sergeisid ja Tatja-
nasid. Eestlastele omasemate 
mehenimede hulgas oli popu-
laarseim Andres. Populaarsu-
selt teine eesti mehenimi oli 
Martin. Naiste nimedest oli 
Tiina 12. kohal olles esimene 
selline nimi, mida peamiselt 
kasutavad eestlastest vane-
mad. 2016. aasta 1. jaanuari 
seisuga oli populaarsuselt 1. 
naisenimi Olga. Mida toovad 
nimede vallas lähiaastad, pole 
võimalik ette ennustada. Kas 
võimust võtab vanade eesti 
nimede taastulek või langeb 
rõhuasetus rahvusvahelistele 
nimedele? Kas läheme trendi-
dega kaasa või loome neid ise? 
Tulevik näitab.

Sirje Suurevälja

Lastekaitsepäev Aruväljal
Imetore päikeseline õhtupoo-
lik! Olime rõõmsad, et tegime 
õige otsuse ning lükkasime 1. 
juuni lastekaitsepäeva ürituse 
6. juunile. Kes mäletavad 1. 
juuni ilmaolusid, saavad meie 
rõõmust aru. Kokku kogunes 
umbes 60 last ja enamus neist 
koos oma vanematega. Taas 
üks vahva kogukonnapidu!

Muusikalise avapaugu and-
sid Aruvälja lasteaia noorimad 
Lepatriinude rühmast. Oma 
tuntud headuses ja lustilisu-
ses oli kohal laste suur sõber 

Pipi (Janne Ristimets). Mänge 
ja võistlusi jagus pikaks ajaks. 
Hüppa OÜ tõi kohale uhke 
Rohelise Kindluse, kus oma 
hüppamis- ja liulaskmisoskusi 
said proovile panna kõik lap-
sed, kes seda vähegi soovisid. 
Vahvaid näomaalinguid tegi 
meie oma õpetaja Kersti. Ai-
täh teile!

Rahalise toetuse eest taha-
me suured tänud öelda Laste-
kaitse Liidule ja Audru Valla-
valitsusele! 

Aili Elend

Aasta mõjukaim IT-juht 
23. mail toimunud ITuudiste ja 
Äripäeva korraldatud IT-juh-
timise aastakonverentsil Bliss 
Konverentsikeskuses kuulutati 
välja ja tunnustati Eesti Aasta 
Mõjukaimaid IT-juhte.

Koolide IT-juhtide hulgast 
pälvis sel aastal tunnustuse 
Sten Sang Audru Koolist.

Konkursi eesmärk oli tun-
nustada oskuslikku ja mõjukat 
IT-juhtimist Eestis tegutseva-
tes ettevõtetes/organisatsioo-
nides ning aidata seeläbi kaa-
sa ettevõtete digitaliseerimise 

taseme tõstmisele. Sten Sang 
on arendanud ja juhtinud 
Audru ja Jõõpre põhikoolid 
IT-valdkonnas tippu. Sang 
viib läbi koolitusi ning koolid 
on kaetud kogu majas toimiva 
WIfi võrguga, olemas on va-
hendid, sh üle 200 sülearvuti 
ning Sten Sang osaleb mitme-
tes projektides nagu näiteks 
„Üldhariduskoolide digitaristu 
kaasajastamise programm“ ja 
„Põhikoolide digitaristu täien-
damise toetusmeede“. (KH)

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
huvilisi veresooni kontrollima.

Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?

Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda 
jalaarterite ateroskleroosi.

Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub 
reedel, 30. juunil alates 10.00 Audru Valla 

Kultuurikeskuses (Sauna 1, Audru)

Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna.
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 

tel 5698 5633.
Protseduur maksab 9 eurot.

Eriti  on oodatud inimesed, kellel esineb sageli 
säärelihastes valu ja krambihooge.

Hooli endast ja tule kontrolli!
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Teisel ringil targaks
Õppimine avab unistuste 
laeka

Miks mulle seda veel vaja 
on? Saan hakkama. Aga tegeli-
kult? 21. sajandil ei ole üheksa 
klassi või vähemgi koolihari-
dust piisav tööturul ja elus hak-
kama saamiseks. Juba praegu 
on Eestis aga 118000 inimest 
ehk ca 15 protsenti noortest, kel 
põhi- või keskhariduse oman-
damine on pooleli jäänud. 

Mida siis õppimine annab? 
Lapsepõlves on meil ilusad 
unistused oma tulevasest tööst 
ja perest. Kui lapsevanemal on 
elu keerdkäikude tõttu haridus-
tee pooleli jäänud, kuidas ta 
selgitab järeltulijale, et lapsele 
on vaja haridust? 

Aga see pole ainus põh-
jus, et hakata kaaluma oma 
haridustee jätkamist. Tööand-
jate Keskliit on toonud välja 
keskhariduse vajaduseks igati 
mõistliku põhjenduse – põ-
hiharidusega inimesed ei ole 
dünaamilisel tööturul konku-
rentsi- ega arenemisvõimelised. 

Ka on nende seas enim töötuid. 
Kõige parem oleks tööandjate 
arvates keskharidus kätte saada 
ja minna siis ametit omandama, 
sotsiaalselt küpsemana ja tead-
likuna oma soovidest, iseseisva 
õppimise oskusega. 

Kuidas täita oma unistusi, 
kui saamata jäänud haridus 
seda takistab? Miks keelata 
lapsele võimalust uhkust tunda, 
sest ta vanem näitab oma ees-
kujuga, kuidas õpperaskused 
on ületatavad? 

TERITA ehk „Teisel ringil 
targaks“ on soovijatele teisel 
ringil tarkuse teritamiseks 
loodud suurepärane võimalus. 
Käimas on kampaania, mille 
põhisõnumiks on – „Lõpetad 
ära, hakkad elama!”. Lõpe-
tatud haridus annab suurema 
enesekindluse ja võimaluse 
paremaks eluks.

Audru valla elanikest lõ-
petab tänavu Pärnu Täiskas-
vanute Gümnaasiumi 4 noort 
inimest. Palusin neid meenu-
tada õppimise aega. Lühike 

kokkuvõte vastustest:
• Õpinguid jätkama motiveeris 

arusaamine, et unistuste 
täitmiseks on vaja omandada 
keskharidus ja kui esialgsed 
plaanid ei õnnestunud, siis 
valitigi PTG. Otsust mõjutas 
ka asjaolu, et tavalises koolis 
õppides poleks saanud käia 
tööl.

• Lisaks kooliteadmistele õpiti 
üsna palju ka enda kohta. Sai 
selgeks, et ollakse suutelised 
end kokku võtma ja tegema 
lühikese ajaga palju ära. 
Enesekindlust tulevikukski 
annab teadmine, et kunagi 
pole hilja alustada ja kui te-
kib probleem, siis enam ei 
küsi, kas saab ära teha, vaid 
kuidas teha? 
Küsimusele „Mida soovitad 

inimestele, kes kõhklevad, kas 
alustada uuesti õpinguid või 
mitte?“ vastati:
• Kui otsus kooli minna on 

su enda soov, siis tee seda. 
Kui sa midagi tahad, siis 
sa lähed ja võtad selle. Kui 

kooli jätkamine on kellegi 
teise soov rohkem, siis ära 
tee seda. See oleks kõige ru-
malam asi, mida üks inimene 
teha saab. Me elame endale, 
mitte teistele.

• Soovitan läbi mõelda, kas 
keskharidus (hiljem teised 
võimalused hariduseks) on 
just õppijale oluline. Kõige 
rohkem energiat ja soovi mi-
dagi teha on vaid siis, kui ise 
seda tõesti tahta. Kes muidu 
väga tahavad, aga kahtlevad, 
kas nad õppimist suudavad 
oma ellu mahutada, soovitan 
siiski tulla! Miks mitte proo-
vida, enne ju ei tea... Pooleli 
jätta saab ju alati. Meie koo-
lis on toetavad õpetajad, õpi-
lased, kes teevad läbi täpselt 
sama teekonda – seega tugi 
ja mõnus seltskond on alati 
olemas, edasine on juba õp-
pija enda teha.

Lõpetajatega vestles PTG 
eesti keele ja kirjanduse 

õpetaja 
Reet Sai

Sul on õigus saada kvaliteetset õigusabi riigi kulul 
Alates 10. aprillist 2017 jagab 
Eesti Õigu büroo OÜ tasuta 
õigusabi. Projekti finantseerib 
Eesti Vabariigi Justiitsminis-
teerium. Tasuta õigusabi või-
vad saada kõik Eest elanikud, 
kelle sissetulek on väiksem kui 
1,5-kordne Eesti keskmine ehk 
kelle brutopalk jääb alla 1773 
euro kuus. (Statistikaame-
ti andmed 2016. IV kvartali 
kohta.) 

Õigusabi osutatakse era-
isikutele, peaaegu kõikides 
juriidilistes küsimustes ja 
kõikides vormides: konsul-
tatsiooni telefon teel, kontoris, 
veebis, e-kirja teel; dokumenti-
de koostamine (lepingud, nõu-
dekirjad, kirjadele vastamine. 

Esindame oma kliente koh-
tuvälises menetluses (vaidluses, 
kirjavahetuses või läbirääki-
mistest teise poolega) ja ka 

kohtus. Samuti suheldes ame-
tiasutustega (politsei, linna-ja 
vallavalitsus, sotsiaalkindlus-
tusamet, tööinspektsioon jne). 

Täiesti tasuta on kaks esi-
mest tundi õigusnõustamist 

Järgmised 3 tundi saab õi-
gusabi hinnaga 20 eur/h ning 
vajadusel lisaks 10 tundi hin-
naga 40 eur/h. 

Kuidas saada tasuta õi-
gusabi? 

Registreeri ennast Eesti 
Õigusbüroo kliend ks interneti 
teel http://www.juristaitab.ee 
või helista +372 6 880 400 

Tasuta õigusabiteenust 
saab ainult klien , kes on 
Eesti Õigusbürooga kliendi-
lepingu sõlminud. 

Lepingutasu on 5 eur. 
Kes mind nõustab? 
Meie meeskonda kuuluvad 

kümned kogenud ja kvalifitsee-

ritud õigusnõustajad. Klientide-
ga korraldame kohtumisi 15-s 
Eesti Õigusbüroo kontoris: 
Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, 
Kuressaares, Kärdlas, Nar-
vas, Paides, Põlvas, Pärnus, 
Rakveres, Tallinnas, Tartus, 
Valgas, Viljandis ja Võrus. 

Kõige parema tulemuse 
oma küsimuse lahendamiseks 
saab siis, kui juristi poole pöör-
duda võimalikult varakult. 

Lisainformatsioon: 
tel: 6 880 400 
e-post: abi@juristaitab.ee 
www.juristaitab.ee 

Toetab:

Kuulutatakse välja Audru 
valla heakorrakonkurss 

Kaunis Kodu 2017
Juba 19 aastat korraldab Audru vald Kauni Kodu 
konkurssi. Ajapikku on sellel osalenud palju ilusaid 
koduaedu. Tänavu on auhinnafond kopsakam – ala-
kategooria võitjad saavad kinkekaardid. Konkursil 
tuuakse eraldi esile ka silmapaistvaid ideid ja erilisi 
lahendusi oma aia mõnusaks muutmisel. Audru vald 
ootab kandidaatide ülesseadmist kahes individuaale-
lamute kategoorias – õuemaa suurusega kuni 2000 
m2 ja üle 2000 m2, kortermajade ja sotsiaal-, äri- ja 
tootmisobjektide kategoorias 28. juuliks. Konkursil 
tunnustatakse Audru valla lähemate ja kaugemate kan-
tide kauneid ning nutikaid aiakujundusi. Põnevaid ideid 
ja innustavaid kogemusi jagame ka vallalehe veergudel. 
Osalema ootame kõiki huvilisi olenemata vanusest, 
perekonna või aia suurusest. Konkursi komisjon kü-
lastab kõiki ülesantud aedu.

Kodu on koht, kus puhatakse, kus nauditakse het-
ki lähedastega ning taastatakse energiavarusid. Mida 
mõnusam, hubasem ja kaunim on kodu ja aed, seda 
paremini aitab see kaasa meie üldise eluga toimetu-
lekule. Mida rohkem jagatakse oma kogemusi, seda 
rohkem innustab see ka ümbruskonda panustama 
oma aedade korrasolekule. Audru valla tunnustatud 
aiad saadetakse edasi ka Pärnu maakonna kaunima 
kodu konkursile, kust edasi võimalik juba pääseda 
vabariiklikule mõõduvõtmisele. Kuidas kandideerida 
võistlusele Kaunis Kodu 2017?  Konkursil osalemiseks 
teatage ülesseatava aia kontaktinfo meiliaadressile 
info@audru.ee või helistage telefonil 4472784. Ärge 
unustage lisada aadressi, meiliaadressi ning telefo-
ninumbrit! Koduaedade kandidatuuri ülesseadmise 
tähtaeg on 28. juuli.

Maris Moorits
konkursi Kaunis Kodu komisjoni liige
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Ajaratta lood

Viimase iseseisva Audru valla päevadest
Vallarahva arvamusi:

• Hästi kordaläinud päevad – 
vaatamata halbadele ilmadele.

• Meeldis laulupäev Valge-
rannas, üllatas valla lauljate 
rohkus ja muusikapalade mit-
mekesisus.

• Huvipakkuv oli uudne 
vallapäevade läbiviimise koht 
ja ülesehitus.

• Rõõm oli näha nii palju lap-
si laulmas ja tantsimas.

• Tantsupäev (õhtul) ei jää-
nud alla maakonna tantsupidu-
dele ei tantsude esitamise kva-
liteedi ega tantsijate arvukuse 
poolest.

• Tantsijate lipulaevaks on 
Tuuletallajad!

• Elamusi, mõnedele ka veidi 
kõhedust, pakkus õhusõit heli-
kopteril.

• Mõnusasti sai aega veeta 
tehnikanäitusel, kus oli eriti 

huvitav ja mitmekesine valik 
eri liiki sõidukitest.

• Sääreväristajate võidusõit 
haaras kõiki kaasa, osales seal 
ju ka vallavanem Siim Suursild.

• Meeldejääv oli ja on muu-
seumis väljapandud näitus 
esemetest, milledel näha Aud-
ru valla vapimärk ( kas seegi 
varsti minevik?).

Vallapäevade raames on 
korraldatud huvireise Audrus 
2002. aastast alates, aastani 
2017 on läbi viidud 12 ringreisi 
mööda oma valda ja ikka on lei-
tud midagi uut, huvitavat ning 
ennenägematut. Külastatud on 
ka kõiki naabervaldasid. 2012. 
aastal korraldati koguni 3 ring-
reisi, mil kolme päeva jooksul 
tutvuti Audru ettevõtlusega, 
külaseltside tööga ja turismita-
ludega. Mida huvitavat on veel 
nähtud? Korraldajatele oli kül-

lap kõige huvitavam 2002. aasta 
Villa Andropoffi külastus, kus 
enamik audrulasi polnud kuna-
gi käinud, oli see ju nõukogude 
ajal suletud piirkond. Soovijaid 
oli nii palju, et kõik ei mahtu-
nudki bussi, kuigi bussijuht 
võttis peale ka püstiseisjaid nii 
palju kui mahtus. Tänu vallava-
nema osavõtule oleme saanud 
seestpoolt näha selliste Audru 
valla ettevõtete tööd nagu Spoo-
nitehas, Lasertool, külmhoone 
jt. Audru rahvas oli ka esimene, 
kes läbis autobussiga Ring 24 
kiirraja. Korduvalt on külasta-
tud Ojako turismitalu, sest seal 
on ikka midagi uut ja huvitavat. 
Kas te teate, et Audru vallas on 
hetkel 9 talu, kus suuremal või 
vähemal määral tegeldakse ho-
bustega? 

Viimaste aastate reiside gii-
diks on olnud vallavanem Siim 

Suursild, kelle ladusat kõnet ja 
põhjalikke teadmisi on nautinud 
kõik reisijad. Sõidud läbi kiiresti 
arenevate uusehituste piirkon-
dade on olnud selge silmarõõm. 
Huvitav oli teada saada, kui pal-
jud tuntud inimesed nii Audru 
vallast kui ka Pärnu linnast on 
siia oma kodud rajanud. 

Käesoleval aastal külastasi-
me nelja talu, mis äratasid imet-
lust oma välise heakorrastuse ja 
pererahva töökusega. Need olid 
Teispere Talu ja Tiibeti keskus 
Jõõpre külas ning perekond 
Põldmaa ja Sinika talud Kärbu 
külas. 

Audru muuseum tänab ja 
õnnitleb kõiki korraldajaid ja 
kaasalööjaid, sest saime nautida 
vahvaid vallapäevi.

Helgi Roots
Audru muuseumi juhataja

Aruvälja loob
Üks selline hetk paari aasta 
tagant tuleb eredalt meelde – 
seisin Londoni tänaval, kus 
parasjagu oli tipptund. Inime-
sed sebisid ringi nagu sipelgad 
ja tänavapilt oli kirju. Mõt-
lesin omaette seistes, et olen 
suurlinnas, kus elanikkonda 
peaaegu 10 korda rohkem kui 
eestlasi kogu maailmas ja see 
tuletas meelde erinevaid mä-
lestusi ja emotsioone ning sel-
le juures tugeva koduigatsuse. 
Soov maailma näha ja Aafrikas 
heategevustööd teha olid esi-
mesed suured jõud, mis mind 
kodumaalt pikemalt eemale 
viisid. Siin ma siis nüüd juba 
aastaid olen, Inglismaa väike-
linnas Reephamis, kus kasva-
tan väikest kakskeelset tütart 
nimega Lumi, aga hing on ikka 
kodumaal, kus igal võimalusel 
saab käidud – kas perel külas 
või tööprojekte tegemas. 

Juba pikemalt aega on mul 
olnud üks unistus – teha Audru 
vallas suvelaagreid, kus saaks 
enda ja teiste inimeste poolt ko-
gutud oskusi lastele ja noortele 
edasi anda. Tol päeval Londo-
ni tänaval seistes ja Eesti pea-
le mõeldes tundsin, et nüüd on 
õige aeg seda ellu viima haka-
ta. Õpetamise pisik minu sees 
sai alguse kunagises Aruvälja 
Algkoolis käies. Siiamaani on 

tohutult head mälestused sel-
lest, kui hoolivad ja abivalmis 
õpetajad meid seal noorteks 
inimesteks kasvatasid. Minul 
pole nad kunagi meelest läinud, 
ükskõik, kus maailma nurgas 
parajasti olen. Eestis kooli-

aastatel sai tegeletud palju 
pillimängu, laulmise, tantsu, 
käsitöö ja fotograafiaga. Pä-
rast keskkooli lõppu viis elutee 
mind Inglismaale, sealt edasi 
Taani ja Malawi (kus sai noor-
tega vabatahtliku tööd tehtud) 
ja siis uuesti tagasi Inglismaale, 
kus pärast ülikooli lõpetamist 
olen tööd teinud muusikavi-
deo režissöörina, fotograafina 
ja vahel annan ka tantsutunde. 
Sellel suvel teeme „Aruväja 
Loob“ laagrit teist aastat koos 

MTÜ Aruvälja Suurküla Selt-
siga ja lastega tulevad tegelema 
oma ala asjatundjad ka teistest 
Eesti nurkadest: Tartu näitle-
ja Laura Niils õpetab lastele 
liikumist ja näitlemisoskust; 
Grettel Killing, kes pärit Tal-

linnast ja hetkel õpib Inglismaal 
ülikoolis pop-muusika erialal, 
teeb laagris lastega popkoori 
ja laulutunde; Katrin Lepp on 
erinevates Tallinna koolides kä-
sitööringi juhendaja ja juhendab 
laagris põnevaid projekte, kus 
meisterdamisoskust ja loovust 
arendada; Kehrast pärit Enn 
Lepp teeb lastega aktiivseid 
sportmänge ja õpetab, kuidas 
looduses orienteeruda. Laagris 
aitavad kaasa ka paljud teised 
Pärnumaa inimesed, kes tegele-

vad suhtlemiskoolituse, jooga, 
rahvatantsu ja erinevate kuns-
tiliste oskuste õpetamisega. 
Minu valdkonda jäävad foto-
graafia ja tantsutundide kõrval 
ka lastega koos muusikavideo 
tegemine Tanel Padar & the Sun 
laulule.

Selle aasta laagri üks täht-
samaid teemasid on korduvka-
sutus. Õpetame lastele, kuidas 
näha potentsiaali vanades as-
jades, mida tavaliselt ära visa-
takse ja kuidas neist luua uusi 
ilusaid ja otstarbekaid esemeid. 
Kas soovid, et sinu loetud ajale-
hed ja ajakirjad, riided, kasuta-
tud autokummid, plastikpude-
lid, klaaspurgid ja kangatükid 
saaksid laagris uue kuue? Võta 
eeskuju White Beach Golfi res-
toranilt, kes juba laagri jaoks 
kasutatud asju kõrvale paneb 
ja kirjuta teelephotography@
gmail.com, kui soovid laagri 
taaskasutusprojekti panusta-
da. 21. juuli õhtul lõpeb laager 
Aruvälja Lasteaia majas kunsti-
näitusega (18:00) ja laagri lõpu-
showga (18:30). Tule kindlasti 
vaatama ja külasta www.teele-
dance.com, kui soovid laagri 
kohta pikemalt lugeda. 

Teele Killing
Aruvälja Loob 2017 

projektijuht 

Audru Kodutütred ja Noorkotkad võistlusmatkal „Kivid ja kännud”
Võistkonnad: 

Tuvid: Karl Mumme, Jaan 
Endrik Kirsi, Capar Gregory 
Tanner Leies, Kaarel-Martin 
Seling;

Vandersellid: Ülari Viljak, 
Karl-Kristohver Klaassepp, 
Kristo-Joosep Peterson;

Sellid: Rihard Rokk, Hind-
rek Saunanen, Jakob Lääne-
mets, Mehis Vanamölder;

Naerusuud: Ragne Lõõbas, 
Triin Saunanen, Trino Marii 
Slugen, Milana Matteus;

Audrukad: Karolin Viljak, 
Carmen Oja, Laura Luik, 
Laura Kallas

Reedel, 14. aprillil läksid 
Audru Kodutütred ja Noor-
kotkad Surju valda võistlus-
matkale „Kivid ja kännud”.

20 võistkonnast, mis võist-
lusel osalesid, läks rajale meie 
noortest 5 meeskonda: 2 Kodu-
tütardest ja 3 Noorkotkastest.

Reedel asusid tütred ja kot-
kad bussiga Audru Kooli juurest 
teele, et koguneda Raeküla ter-
viseraja äärde. Kell 21.00 anti 
start esimesele võistkonnale. 
10-minutilise stardiintervalliga 
järgnesid teised meeskonnad. 

Võistkondadel tuli metsas hak-
kama saada omaenda tarkusele, 
oskustele ning koostööle tugi-
nedes. Noored pidid põgene-
ma nn „pahalaste” eest ja kui 
nad kätte saadi, pidi meeskond 
nende käsklusi täitma. Mees-
konnad läbisid kontrollpunkte, 
kus ootasid üllatusülesanded 
erinevatest valdkodadest: me-
ditsiin, side, luure, veetakistu-
sed jm. Matkal oli kõige tähtsam 
omavaheline koostöö. Võistlus 
lõppes pühapäeva hommikul 
kell 9.00 Lähkma külakeskuse 
juures, kus parimaid võistkondi 
autasustati rändkarikatega.

Osavõtjatele jäi kõige pa-
remini meelde raske teekond 
läbi Kikepera raba ja „pa-
halaste” eest põgenemine. 
Audru matkajad tahaksid ka 
edaspidi taolistel üritustel 
osaleda. Ürituse korraldajad 
ja läbiviijad on Kodutütarde 
Pärnumaa ringkond ning Noorte 
Kotkaste Pärnumaa malev 
koostöös Kaitseliidu Pärnumaa 
malevaga.

Audru Kooli Kodutütarde 
juht Kai Oraste sõnas: „Kivid 
ja kännud” on Pärnumaa Ko-

dutütarde ja Noorte Kotkaste 
võistlusmatk, mida korralda-
takse juba kuuendat aastat. See 
on nii füüsiliselt kui ka vaimselt 
raske rännak, mille käigus tu-
leb kaardi järgi leida kontroll-
punkte ja täita seal ülesandeid. 
Noored on rajal 30-36 tundi ja 
läbivad selle aja jooksul 50-55 
km. Sellel aastal toimus võistlus 
Surju vallas, start anti Raeküla 
terviserajalt. Lehvitasin igale 
meeskonnale ning järgmine 
kord nägin neid hommikul, kui 
nad jõudsid minu kontrollpunk-
ti olles ületanud soo, väsinud, 
märjad, magamata. Ja see ei ol-
nud võistluse lõpp, veel oli vaja 
läbida 5 kontrollpunkti, magada 
metsas ja minna lõpujooksule, 
varustus seljas, läbi jõe. Selli-
ne võistlus paneb noore tõeliselt 
proovile. Hommikul ärgates ei 
saa saapaid jalga panna, sest 
need on külmunud ja kurnatu-
sest ei tahaks üldse tõusta ega 
kõndima hakatagi. Sellises olu-
korras avaneb iseloom, selguvad 
tugevamad, vastupidavamad. 
Lahvatavad pisarad ja loobu-
mismõtted. 

Seekordne võistlus on läbi. 

Meeskonnad said tohutult koge-
musi ja oskusi, kuidas omapäi, 
ilma täiskasvanuteta metsas 
hakkama saada, magada suva-
lise kuuse all, teha ise endale 
süüa, ise otsustada, kuidas 
järgmisesse punkti minna, mil-
lise tempoga liikuda, kus teha 
puhkepause. Millist meeletut 
üksteise toetust, innustust ja 
koostööd on vaja, et lõppu jõu-
da. Väga tublid ja mõnusad noo-
red! Tahan tunnustada nende 
tüdrukute ja poiste vanemaid. 
On suur toetus, mida te oma 
laste tegemistesse panustate. 
On suur julgus saata lapsed 
kodunt välja jumal teab kuhu 
metsa, jumal teab, mida tege-
ma. Jah, teie lapsed olid tõesti 
need päevad värskes õhus, ilma 
nutiseadmeteta ja saamas uusi 
kogemusi. Ja tegelikult nad ei 
olnud päris omapead – võist-
kondadel oli küljes track ja in-
ternetis oli kogu aeg näha, kus 
meeskond on ja kuidas ta liigub. 
Ja vajadusel oleks ka arstiabi ol-
nud kättesaadav. Seega olid teie 
lapsed hoitud ja silma all.

Delia Kuldsaar, Kristel-
Meriliis Vahtra

4H tunnustas
Noorteühing Eesti 4H kuulu-
tas välja liikmete kampaania 
„Kasvatame koos 4H suureks" 
võitjad.

Esimesed kolm kohta tulid 
Pärnumaale:

I koht – Koonga klubi Smile; 
II koht – klubi Jõõprekad;
III koht – klubi Sindila.
Eripreemiad: Ahja klubi 

(Põlvamaa), Squad klubi (Pär-
nu-Jaagupi), Võhma Elite 4H 
klubi (Viljandimaa) ja Tuden-

giklubi (Tartu-
maa).

Soovime kõi-
gile 4H klubidele 
jätkuvat tegutse-
mistahet! Nüüd väike puhkus ja 
siis sõidab Pärnumaa 4H ühek-
saks päevaks Itaaliat avastama 
ning loomulikult osaleme ka 
augusti algul Eesti 4H suvepäe-
vadel Kõrvemaal. Sündmuste-
rohket suve kõigile!

Ülle Varik

 

Meie läheme tantsupeole
Jõõpre Koolis tantsib rahvatant-
su 46 õpilast. Neist 36 on nii 
töökad, et seadsid sihiks tant-
supeole pääsemise, mis neil ka 
õnnestus! See ei tulnud lihtsalt. 
Korraldasime kolm tantsulaag-
rit. Õppisime ja „puhastasime“ 
tantse. Teisel korral laagerda-
sime Vana-Vigalas. Seal saime 
endale uued sõbrad, kellel oli 
samuti soov tantsupeole pääse-
da. Tore oli koos tantsida. Saime 
kuulda ka Vana-Vigala mõisa 
lugu ning näha oma silmaga 
näljamüüri. Põnevad olid lood 
mõisahärra ja -proua kummita-

mas käimistest. Kolmas laager 
toimus Jõõpres ja Vana-Vigala 
lapsed tulid siis meile külla.

Koos lastega täname Audru 
Vallavalitsust ja Kultuurkapita-
li, tänu kellele saime uued rah-
variided. Samuti tänud lasteva-
nematele, õp Ivile, õp Katile, õp 
Angelale ning kogu kooliperele, 
kes meid toetasid selles töises 
ettevalmistusprotsessis.

Kiidan kõiki tantsulapsi. 
Olete tõesti väga usinad, rõõm-
sameelsed ja teotahtelised!

Siiralt õnnelik 
õp Anu Kurm

Ojake 3.-4. kl esituses

Vikerkaare lasteaia lapsed  
mudilaste tantsu- ja laulupäeval

20. mail toimus Vallikäärus 
maakonna koolieelikute laulu- 
ja tantsupidu „Mis on lapsel 
õnneks vaja“. Meie lasteaeda 
esindasid 18 tantsijat Roheli-
sest ja Kollasest rühmast, kel-
lest noorimad alles 4-aastased. 
Kõik sarnanes Tallinnas toi-
muvale suurüritusele – esmalt 
rasked treeningud tantsude õp-
pimiseks, nn ülevaatus aprillis 
ja siis juba suur pidu eelneva 
prooviga Vallikäärus. Muidugi 
ei puudunud ka rongkäik, mille 
eesotsas liikusime Rüütli platsilt 
Vallikääru. Tantsude õppimise-
ga alustasime veebruaris, mis ei 
kulgenud sugugi lihtsalt – laste 
haigusperioodid ja koolirühma 
tihe ajakava võtsid oma osa. 

Peo päeval oli ilmataat lah-
ke soojakraadide poolest, mis 
andis positiivse laengu esine-

miseks. Päikese all said ette 
kantud selgeks õpitud laulud ja 
tantsud. Huvitavaid vahepalasid 
moodustamaks üritusest ühtset 
tervikut, pakkus Häädemeeste 
teatritrupp. Peo lõppedes oli nii 
mõnelgi pealtvaatajal silmanur-
gas pisar hingeläinud emotsioo-
nidest. 

Tantsud õpetasid meie laste-
aia lastele selgeks Triinu Tang, 
Evi Vaher ja Ene Jaanimägi.

Et selline kordaläinud üritus 
sai toimuda, täname projekti-
juhti Aire Koopi, peo üldjuhti 
Hilja Vainulat, stsenarist- lavas-
tajat Kairi Kuuske ja loomuli-
kult peol osalenud lapsi ning 
lapsevanemaid. Jääme ootama 
uusi väljakutseid.

Ene Jaanimägi
Kollase rühma õpetaja
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KIRIKUTEATED

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub laupäeval 
22.07.2017 kell 10.00 liturgia.

Uruste Issanda Taevaminemise kirikus toimub pühapäeval 23.07.2017 
kell 10.00 liturgia. Peale liturgiat kell 12.00 on Uruste kalmistul üldine 
hingepalve. Surnuaia püha.
Info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg 53841350
 Helju Holm 51968992

• TEATED •

Kaeve- ja 
planeerimistööd 
kopplaaduriga Case 
695 ja veoteenus 10 t 

kallurkraana veoautoga. 

Info ja tellimine 
tel 5650 7474

Fasko EHITUs oÜ

* fassaadi soojustus- ja viimistlustööd
* sisekrohvi ja maalritööd

* plaatimistööd
* üldehitus ja katusekattetööd

faskoehitus@gmail.com
www.faskoehitus.eu

Silver PärnPuu  +372 5336 4617

Doberani Rannamaja ootab oma meeskonda noori ja energilisi 
ettekandjaid, tublit koristajat ja kohusetruud nõudepesijat!
Info telefonil 56498905 või tulla kohale. 

Värskelt sõelutud mulla müük koos transpordiga ja ilma. Hind 
soodne! Küsimuste korral helistada +37256665502. Võimalus 
müüa ka liiva, killustikku ja kruusa.

Rahvastepallikarikas 2017
16. mail toimus Aruvälja lasteaia 
spordiplatsil Audru valla laste-
aedade rahvastepallikarikas. Tä-
name Audru Vallavalitsust, kelle 
poolt tuli üritusele rahastus.

Tuues eelmise aasta võiduka-
rika Lindi lasteaiast meie majja, 
saime selleaastase võistluse kor-
raldamise au. Nii kutsusimegi 
kokku kõikide Audru lasteaeda-
de rahvastepalli meeskonnad, et 
ühiselt maha pidada üks lõbus 
rahvastepallivõistlus. 

Olles plaaninud mängud läbi 
viia õuetingimustes, oli meie 
kõigi suureks rõõmuks see, et 
ilm oli justkui tellitud – täpselt 
nii hea, kui võistluspäevaks vaja. 

Suured tänud kõikidele 
tublidele õpetajatele, kes olid 
lastele mängureeglid hästi sel-
geks õpetanud ning  elasid oma 
laste mängudele tulihingeliselt 
kaasa. Võistkondi oli kokku 6 
ja maha tuli pidada 15 pallila-
hingut. Lapsed pidasid tõesti 
vapralt vastu! Laste võistluspäe-
va aitasid rõõmsamaks muuta 
meie lasteaia kaks vahvat ema 
– Gudrun ja Marika, kes olid 
endid riietanud Mesilaseks ja 
Lepatriinuks. Mängupalli ja 
-poole loosimise ülesanne jäi 
just nende töökatesse kätesse. 

Võistlustelt ei puudunud ka meie 
lasteaia maskott Karu Matu, kel-
le hoolde jäi magusate auhinda-
de – jäätiste jagamine. Täname 
abi eest! Aitäh ka teile, emad 

Liisa ja Gerli, nõu ning jõuga 
abiks olemast!

Mängupäev sai alguse kell 
9.30 ning lõpetasime umbes 
kell 12.30. See tähendas kolme 
tundi tublit ja vägagi tasavägist 
pallivõistlust ning tulemused 
kujunesid sellisteks:

I koht Audru Vikerkaare las-
teaia roheline võistkond

II koht Aruvälja lasteaed
III koht Lindi lasteaed
IV kohta jagasid Jõõpre 

lasteaed ja Audru Männituka 
lasteaed

V koht Audru Vikerkaare 
lasteaia sinine võistkond

Suur rõõm, et teie: Jõõpre, 
Lindi, Vikerkaare ja Männitu-
ka lasteaiad, meile Aruväljale 
külla tulite! Peale vahvat rahvas-
tepallivõistlust said meie lapsed 
omavahel rohkem tuttavamaks 
ning usun, et ka paremateks 
sõpradeks. 

Aili Elend
Aruvälja lasteaia õppejuht, 

liikumisõpetaja

Välijõusaal Jõõpres
Jõõpre Kooli õpilased on läbi 
aastate teinud Jõõpre külale, 
lasteaiale ja koolile erinevaid 
kingitusi. Näiteks lasteaiale 
rühmajagu toole ilusate pilti-
dega, küla kergliiklustee äärde 
istumispingid. Koostöös Pär-
numaa Metsaomanike Seltsiga 
valmisid ligi poolsada lindude 
pesakasti. Eelmisel aastal val-
mis kooli juurde väliõppeklass. 
Sellel aastal tegid Clyde Avame-
re, Ako Robi Maido ja Leonhard 
Juri Malinovski välijõusaali 

kooli parki. Seal saab lõuga 
tõmmata, kõhulihaseid treeni-
da ning muid jõuharjutusi teha.

Olgugi, et avamine oli plaa-
nis 29. mail, võtsid koolilapsed 
selle juba kohe peale valmimist 
esimesel päeval kasutusele.

Täname juhendajat direktor 
Mati Sutti, lapsevanemat Viktor 
Ilijni ja oma küla ehitusmeest 
Ervin Tomsonit.

Lisett Sang
Jõõpre Kool

9. klass

Audru Raamatukogu suletud 
27. juuni – 8. august

Head suvepuhkust kõgile!

Tel. 5666 4145

Facebook grupp: 
Lux tehniline abi

Lux tolmuimejate hooldus ja remont.
Müün ka tolmukotte ja filtreid.




