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Väikesed vallakodanikud vallamajas

Gudrun ja Marco lastega vanuse järjekorras: Vanes-
sa (kõige vanem), Kuldar, Romer ja Märt. Foto: Rein 
Holtsmann

Audru valla 2017. aasta heakorra
konkursi „Kaunim Kodu“ võitjad

Uus korteriomandi ja korteriühistuseadus jõustub  
1. jaanuaril 2018

Pooltes kortermajades puuduvad 
praegu korteriühistud. Kõigis sellis-
tes majades korteriühistute loomisega 
tahab seadusandja parandada elamute 
haldamist, muuta majandamist läbi-
paistvamaks ning kehtestada ühe-
sugused valitsemisreeglid kõikide 
elamute suhtes.

Uus korteriomandi- ja korteriühis-
tuseadus (KrtS) rakendub kõikides 
majades, kus on moodustatud kor-
teriomandid. Korteriomand koosneb 
reaalosast (elu- või mitteeluruum) ja 
sellega seotud kinnisasja kaasoman-
diosast. Ühistu tekib ka siis, kui kin-
nisasjal on kaks korteriomandit või 
kui kõik korteriomandid kuuluvad 
ühele isikule.

Uus seadus ja ühistu nõue ei keh-
ti kinnisasjade suhtes, mis on kaas-
omandis mõtteliste osadena (näiteks 
igal omanikul on 1/4); ridaelamutes, 
kus iga elamuosa alla on moodustatud 

oma krunt ja majades, mille omanik 
on hooneühistu.

KUI KORTERIÜHISTU ON 
OLEMAS 

Olemasolevaid korteriühistuid 
mõjutab KrtS vähe, sest senine ühistu 
jätkab tegevust. Kuigi uus seadus ei 
nõua otseselt ühistu põhikirja muut-
mist, tasub põhikiri siiski üle vaada-
ta. Kui mõni olemasoleva põhikirja 
säte on uue seadusega vastuolus, siis 
kehtib selles küsimuses seaduses sä-
testatu.

KUI KORTERIÜHISTUT EI OLE 
Ühistu asutamine 2017. aastal ei 

ole kohustuslik. Kui siiski soovite 
seda teha, peab korteriomanike ena-
mik vastu võtma ühistu asutamise 
otsuse, kinnitama põhikirja, valima 
juhatuse ja kandma korteriühistu re-
gistrisse. Kui ühistut ei ole 2017. aasta 
jooksul asutatud, siis 1. jaanuaril 2018 
loob riik selle ise! Teie kinnisasja 

korteriühistu kantakse automaatselt 
registrisse ja ühistu nimeks on teie 
kinnisasja aadress täiendiga KÜ. 
Kõik omanike ühised valitsemisega 
seotud õigused ja kohustused lähe-
vad üle ühistule. Sellisel ühistul ei ole 
esialgu põhikirja ja maja valitsetakse 
otse KrtS sätete alusel. Korteriühis-
tust ei saa välja astuda muul viisil 
kui korteriomandi võõrandamisega. 
Korteriühistu lõpetamine omanike 
kokkuleppel on võimalik ainult koos 
korteriomandite lõpetamisega.
LISATEAVET korteriühistute loo-
mise kohta on võimalik saada: Ees-
ti Omanike Keskliit https://www.
omanikud.ee, e-post omanikud@
omanikud.ee.

Maris Moorits
Audru Vallavalitsus

arendusspetsialist

Noored, noorsootöö ja noortekeskus
Alanud hooaeg tuleb Audru valla noor-
sootöös igati kirev ja uuenduslik. Eeltöö 
algas juba eelmise aasta sügisest, kui val-
las toimus noorsootöö välishindamine, 
mille käigus selgus, et meil on väga tugev 
koolipõhine noorsootöö, kuid kõik mis 
puudutab seda aega, kui koolis tegevust ei 
toimu, on vajaka. Samuti selgus, et meil 
napib kvalifitseeritud noorsootöötajaid, 
kes otseselt noortega tegeleks. Suur oli 
välishindajate üllatus, kui selgus, et meie 
vallas ei ole ka ühtegi noortekeskust.

Eelmise aasta sügisest osaleb Audru 
vald programmis „Tõrjutusriskis noorte 
kaasamine ja noorte tööhõivevalmidu-
se parandamine”, mida viib ellu Eesti 
Noorsootöö Keskus ja mida rahastatakse 
riiklikest ja Euroopa Liidu Sotsiaalfon-
di vahenditest. Programmi eesmärk on 
laiendada noorsootöös osalemise või-

malusi ja suurendada noorte kaasatust 
noorsootöösse piirkondlikul tasandil. 
Tegemist on koostöögrupiga, kuhu kuulu-
vad Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla 
vald ning tegevusi viiakse läbi koostöös. 

Programmi vahenditest toimuvad 
Audru Koolis kõikidele huvilistele ko-
kandusringid, soetati robootikavahendid 
ning võeti sellest sügisest tööle kvalifit-
seeritud noorsootöötaja, kelle ülesandeks 
on Audru Noortekeskuse töö korralda-
mine ning noortega tegelemine.

Lisaks eelmainitud tegevustele on 
plaanis kord kvartali jooksul korraldada 
vanemaealistele (kuni 26 k.a) noortele 
töötube õpetamaks erinevaid oskusi. 
Erinevaid tegevusi tuleb veelgi, mille 
kohta hakkame jooksvalt ka infot levi-
tama.

Audrusse tuleb õige pea ka Aud-

ru Avatud Noortekeskus. See hakkab 
tegutsema Audru Kultuurikeskusega 
ühes majas. Ettevalmistused selleks on 
täies hoos. Audru valla ja EAS-i „Regio-
naalsete investeeringutoetuste andmise 
programmi“ toel saab Kultuurikeskus 
maakütte, et majas, kus noored hakkavad 
tegutsema, oleks eelkõige soe.

Audru Lastekaitse Ühing (ALÜ) 
on saanud enda kasutusse ruumid, kus 
Noortekeskus hakkab edaspidi tegutse-
ma. Projektist, mille ALÜ esitas Pärnu 
Lahe Partnerluskogule (Leader’ile), saab 
Noortekeskuses ära teha mõned viimist-
lustööd ning soetada vajaliku sisustuse 
ja tehnika. Edaspidi saavad noored seal 
mängida erinevaid lauamänge, piljardit, 
õhuhokit, lauatennist, X-BOXI, Playsta-
tionit, kuulata muusikat ja vaadata filme 
ning võtta osa üritustest ja tegevustest, 

mida kohapeal korraldatakse ja läbi 
viiakse.

Edaspidi on plaanis mitmed huvitege-
vused samuti üle viia Noortekeskuse ja 
Kultuurikeskuse ruumidesse, mis praegu 
mujal toimuvad nagu kokandusringid, ro-
bootika ja JJ-Street Tantsukooli trennid. 

Seniks, kuni käivad remonttööd 
suuremates ruumides, jätkab oma tege-
vust Noortetuba, mis sai tegelikult juba 
hoo sisse selle aasta algusest. Nüüdsest 
hakkab Noortetuba olema avatud igal 
tööpäeval kell 16.00-20.00 (Audru Kul-
tuurikeskuses aadressil Sauna 1). Kõiki 
noori ootab sinna meie uus noorsootöö-
taja Katrin Zagorski, kes hakkab seal 
igapäevaselt noortega tegelema.

Kindlasti on Noortekeskusel edaspidi 
suurem roll erinevate noorteprojektide 
läbiviimisel ja ürituste korraldamisel. 
Aga iga asi omal ajal.

Kuna Audru vald on pindalalt väga 
suur, siis meie unistuseks on, et igas väik-
semas keskuses oleks oma Noortetuba, 

mis täidaks Avatud Noortekeskuse funkt-
siooni. Lindil on sellel aastal Noortetoa 
tegevus kolm korda nädalas. Eeltöö käib 
ka Jõõpres ning ka Aruvälja uude Küla-
keskusesse on noored oodatud oma aega 
sisukalt veetma. Loodame, et vähemalt 
järgmise aasta lõpuks on igas suuremas 
keskuses noortel koht, kus olla ja sõpra-
dega turvaliselt ja sisukalt aega veeta.

Selle aasta septembrist jõustus uus 
seadus, mille alusel andis riik igale 
omavalitsusele täiendavaid ressursse 
uute võimaluste loomiseks noortele uute 
huvihariduse ja huvitegevuse võimalu-
se loomiseks. Tänu sellele toetusele on 
üle valla tekkinud palju uusi huviringe 
nii koolidesse, Audru Huvikooli kui ka 
külakeskustesse. 

Loodame, et iga noor leiab endale 
midagi hingelähedast, millega tegele-
da ja võimaluse oma loovust ja oskusi 
arendada.

Jekaterina Põldots
Audru valla noorsoo- ja 

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Silva ja Kaido Soobiku rajatud Tiibeti 
maakeskus Men Ling

Jane Opmanni ja Arvo Sakala kodu Jõõpres
Fotod: Maris Moorits

30. septembriks kutsus vallavalitsus vallamajja käes-
oleva aasta mai – august sündinud väikelapsed koos 
vanematega. 

Pidulikule vastuvõtule oli kutsutud: Kadri Küttis 
ja Raido Kiisk poeg Aaron´iga; Maris ja Rasmus 
Lepik poeg Rami`ga; Eliis Pärn ja Rene Timmi 
poeg Trevor´iga; Eve Naudi ja Tarmo Toompalu 
tütar Miià ga; Helen Halliste ja Reimo Remmelgas 
tütar Rosabel´iga; Liis Luuk ja Viktor KimHo 
poeg Damir´iga; Elve Eesmäe ja Toomas Tamm
soo poeg Richard´iga; Kerli Saarik ja Kaido Saad
järv poeg Oliver´iga; Elerina Säkk ja Reimo Kira 
poeg Reimond´iga; Gurdon Kunto ja Marco Ti
ron poeg Märt´iga; Nadezhda ja Robert Gololob 
poeg Markus´ega; Angeelika Alamaa ja Marko 
Popp tütar Liselle´ga; Kerli Toombu ja Omar Va
her poeg Franz´iga; Marika Leuke ja Keivo Raku 
poeg Armin´iga; Serli Sipelgas ja Taavi Vakk tütar 
Emmeliine´ga; Ailen Viilma ja Tõnis Põder poeg 
Oscar´iga; Valentina ja Igor Lemesh tütar Sofiia ǵa.

Pidulikust sündmusest osavõtjaid tervitasid sotsiaal-
pedagoog Sirje Järvet, vallavolikogu esimees Jaanus 
Põldmaa ja sotsiaalnõunik Peep Tarre.

Jaanus Põldmaa ja vallavalitsuse sekretär-regist-
ripidaja Maigi Reepalu andsid noortele vanematele 
ja beebidele Audru valla vapikujutisega hõbelusikad, 
lilled ja neile, kes ei olnud saanud sünnitoetuse esimest 
osa, ka selle.

Meeldejääva kontserdiga esinesid Audru Kooli õpi-
lased õpetaja Tiia Tamme juhendamisel.

Peep Tarre
sotsiaalnõunik

Suvel kuulutasime taaskord välja 
kaunite kodude otsingud. Ringkäi-
gul hindasime nii individuaalela-
muid, kortermaju kui ka sotsiaal-, 
äri- ja tootmisobjekte. 

Audru valla 2017. aasta heakor-
rakonkursi „Kaunim Kodu“ võitja 
individuaalelamu kategoorias on 
Jane Opmann ja Arvo Sakala 
(Looga tee 15, Jõõpre). Äriobjekti 
kategooria võitja on Tiibeti maa-
keskus Men Ling – Silva ja Kaido 
Soobik (Viki talu, Jõõpre). Kor-
termaja kategoorias seekord au-
hinda välja ei antud. Palju õnne 
võitjatele!

Auhinnad antakse üle Eesti 
Vabariigi aastapäevaaktusel. (KH)

Audru valla parim ettevõte aastal 2017 oli 
White Beach Development AS

White Beach Development AS on 12 
aastat Audru vallas tegutsenud ette-
võte. Ettevõte on tegelenud aktiivselt 
golfi populariseerimisega, mistõttu on 
ettevõtte aktiivne tegevus toonud tun-
tust ka kogu piirkonnale. Ettevõte on 
kaunisse Valgeranda ehitanud golfiväl-
jaku ja 2015.aastal on valminud ka klu-
bihoone koos restoraniga. Klubihoone 
oli nomineeritud ühena neljast 2016.
aastal Arhitektide Liidu poolt välja 
antavale arhitektuuripreemiale. Väl-
jak on saanud korduvalt tunnustatud 

oma golfiradade kõrge kvaliteedi ja 
hooldustaseme eest. 2013. a tunnistati 
Valgeranna Golfiväljak ka Eesti pari-
maks. Valgeranna Golfiklubi restoran 
on olnud üks populaarsemaid resto-
rane Pärnu Restoranide Nädalal ning 
Valgeranna väljak on toonud Pärnusse 
hulgaliselt turiste peamiselt Soomest 
ja Skandinaaviast. Koostöös Audru 
vallaga toimuvad juba kolmandat aas-
tat noortetrennid, kust võttis eelmisel 
aastal osa 52 last. (KH)

kultuuritööspetsialist
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14. september
Suunati avalikustamise-

le Audru valla arengukava 
muutmise ja eelarvestrateegia 
eelnõu.

Võeti vastu Audru valla 
2017. aasta 2. lisaeelarve.

Otsustati enampakkumise 
korraldamine Papsaare külas 
Hiiuserva, Liu külas Liu puh-
keala, Lemmetsa külas Rake-
tibaasi ning Audru alevikus 
Ringi tn 1a kinnistute võõran-
damiseks.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 15. jaanuari 2015 määrust 

nr 1 „Audru valla kalmistute 
kasutamise eeskiri“.

Määrati 2017. aasta raama-
tupidamise aastaaruande audi-
teerijaks Assertum Audit OÜ.

Anti Audru Kooli hoonest 
tööõpetuse maja 2. korruse 
ruumid 138-140 kogupinna-
ga 166,81 m2 ja maja vana osa 
2. korruse ruumid 183-193 ja 
198-208 kogupinnaga 266,75 
m2 MTÜ Haridusselts Schola 
Audruensis tasuta kasutusse.

Kinnitati valla huvihari-
duse ja huvitegevuse kava 
01.09.2017-31.12.2018.

Anti luba varaliste kohus-
tuste võtmiseks seoses Audru 
valla arvutisüsteemide hoolda-
mise, Audru valla haljasalade 
ja kalmistute hooldamise ja 
Audru valla poolkultuursete 
alade trimmerdamise hange-
te korraldamisega perioodiks 
2018-2021.

Tunnistati kehtetuks Aud-
ru Vallavolikogu 16.01.2014 
määrus nr 1 ja muudeti Audru 
Vallavolikogu 15.10.2015 mää-
rust nr 19.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel
7. september

Otsustati korraldada enam-
pakkumine Lavassaare alevis 
Karja tn 6-9 asuva 2-toalise 
korteriomandi võõrandami-
seks.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 26.05.2016 korraldust nr 
183 „Munitsipaalomandisse 
taotletavale katastriüksusele 
lähiaadressi, sihtotstarbe ja 
pindala määramine“.

Kehtestat i raamatuko-
gude lahtiolekuajad alates 
01.10.2017.

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Audru 
Kooli arvutiklassi seadmete 
rentimine“.

Anti ehitusload Papsaare 
külas Pääsu tee 13 kahe korte-
riga elamu ja Lõvi tee 26 ük-
sikelamu püstitamiseks.

14. september
Anti volitus maaspetsialist 

Liivia Äkele hauaplatsi kasu-
tusse andmise lepingute sõlmi-
miseks. Väljastati kasutusluba 
Papsaare külas Sirmiku tee 3 
püstitatud elamu kasutusele 

võtmiseks. Anti ehitusluba 
Põhara külas Kullassaare kin-
nistul puurkaevu rajamiseks. 

Kinnitati Aruvälja Raama-
tukogu nõukogu koosseis.

Väljastati luba 24.09.2017 
avaliku ürituse Pärnumaa 
Rattaretk 10 korraldamiseks. 

21. september
Anti ehitusload Papsaare 

külas Elu tee 15 ja Välja tee 4 
üksikelamu püstitamiseks. 

Väljastati load 21.10.2017 
avaliku ürituse „Pärnu Hõi-
mupäevade peakontsert ja tant-
suõhtu“ ja 21.10.2017 avaliku 
ürituse „Audru CX jalgratta-
võistlus“ korraldamiseks. 

Lõpetati Aabrami-Enno-
Ülesõidu kinnistu, Leetsi kin-
nistu ja Tiigi tiheasustusala de-
tailplaneeringute koostamine.

Kehtestati Audru alevikus 
Vambola detailplaneering.

Otsustati Audru vallas 
asuvate maade riigi omandis-
se jätmine ning maaüksustele 
lähiaadresside ja sihtotstarvete 
määramine.

Kinnitati piiratud hankeme-

netlusega vallahanke „Audru 
Kooli arvutiklassi seadmete 
rentimine“ edukas pakkumus.

Otsustati Kihlepa külas 
asuvate Küüra ja Siili katast-
riüksuste ümberkruntimine ja 
sihtotstarbe määramine.

Kinnitati Lavassaare Raa-
matukogu nõukogu koosseis.

Kinnitati Jõõpre Kooli hoo-
lekogu koosseis.

Otsustati Kabriste külas 
asuva Luigeneeme katastri-
üksuse jagamine ja jagamisel 
tekkinud katastriüksustele 
lähiaadressi ning sihtotstarbe 
määramine.

Otsustati Kärbu külas asuva 
Loopre kinnistuga liitmiseks 
sobiva maa erastamine.

Muudeti Lavassaare alevis 
Lavassaare kruusakarjääri, 
Eassalu külas Eassalu karjäär 
4 ja Kabriste külas Põllu katast-
riüksuste sihtotstarbeid.

Kinnitati lihthanke „Audru 
kultuurikeskuse siseruumide 
renoveerimine“ tulemused ning 
määrati edukaks pakkujaks 
LVeix Ehitus OÜ maksumu-
sega 31 178,40 eurot.

Planeeringuteated
*Audru Vallavalitsuse 

21.09.2017 korraldusega nr 271 
otsustati Audru Vallavolikogu 
03.04.2003 otsusega nr 54 alga-
tatud Audru alevikus Tiigi ti
heasustusala detailplaneerin
gu koostamine lõpetada, kuna 
vee- ja kanalisatsioonitrassi 
rajamiseks puudub detailpla-
neeringu koostamise kohustus. 
Otsusega on võimalik tutvuda 
Audru Vallavalitsuse kantse-
leis tööaegadel ja Audru val-
la dokumendiregistris www.
audru.ee, info info@audru.ee.

*Audru Vallavalitsuse 
21.09.2017 korraldusega nr 
273 otsustati Audru Vallava-
litsuse 19.06.2014 korraldusega 
nr 246 algatatud Valgeranna 
külas Leetsi kinnistu detail
planeeringu koostamine lõpe-
tada, kuna hoone ehitusõiguse 
määramiseks puudub detailpla-
neeringu koostamise kohustus. 
Otsusega on võimalik tutvuda 
Audru Vallavalitsuse kantse-
leis tööaegadel ja Audru val-
la dokumendiregistris www.
audru.ee, info info@audru.ee.

*Audru Vallavalitsuse 
21.09.2017 korraldusega nr 
270 kehtestati Audru alevi-
kus Vambola detailplanee
ring, mis hõlmab Vambola, 
Supsi, Käredapõllu ja osa-
liselt Käredametsa kinnis-
tuid (11,7 ha, katastriüksuste 
tunnused: 16001:001:0167, 
1 6 0 0 1 : 0 0 1 : 0 1 6 8 , 
1 6 0 0 1 : 0 0 1 : 0 1 6 9 , 
16001:001:0170). Detailpla-
neeringuga on lubatud Lihula 
maanteega külgnevad hoones-
tamata maatulundusmaa kin-
nistud jagada 20-ks elamumaa 
kruntideks ja anda ehitusõigus 
rida- ja/või üksikelamutele. 
Detailplaneeringu materjalide-
le on avalik juurdepääs Audru 
valla veebilehel www.audru.ee. 
Info info@audru.ee.

*Audru Vallavalitsuse 
21.09.2017 korraldusega nr 269 
otsustati Audru Vallavolikogu 
14.06.2007 otsusega nr 98 alga-
tatud Lemmetsa külas Aabra
miEnnoÜlesõidu kinnistu 
detailplaneeringu koostamine 
lõpetada, kuna hoone ehitus-
õiguse määramiseks puudub 
detailplaneeringu koostamise 
kohustus. Korraldusega on või-
malik tutvuda Audru Vallava-
litsuse kantseleis tööaegadel ja 
Audru valla dokumendiregist-
ris www.audru.ee, info info@
audru.ee.

*Audru Vallavalitsuse 
31.08.2017 korraldusega nr 
254 otsustati Audru Vallavo-
likogu 19.08.2004 otsusega 
nr 204 algatatud Papsaare 
küla Meremetsa puurkaevu 
kinnistu detailplaneeringu 
koostamine lõpetada, kuna 
ühepereelamu ehitusõiguse 
määramiseks puudub detailpla-
neeringu koostamise kohustus. 
Otsusega on võimalik tutvuda 
Audru Vallavalitsuse kantse-
leis tööaegadel ja Audru val-
la dokumendiregistris www.
audru.ee, info info@audru.ee.

*Audru Vallavolikogu 
15.06.2017 otsusega nr 34 tun-
nistati osaliselt kehtetuks Aud-
ru Vallavolikogu 07.11.2002 
otsusega nr 16 kehtestatud 
Papsaare küla Leevälja I 
kinnistu detailplaneering 
(AS Pärnu EKE Projekt töö 
nr 401116) muutes kehtetuks 
peatüki „2.2. Hoonestami-
sest“ ning hoonestusskeemil, 
kruntimisskeemil ja välisvõr-
kude skeemil olev tingmärk 
„planeeritav hoonestusala“. 
Peale detailplaneeringu osa-
list kehtetuks tunnistamist 
on tagatud detailplaneeringu 
terviklahenduse elluviimine 
detailplaneeringu ja Valgekodu 
elamurajooni arhitektuursete 

lisatingimuste alusel. Detail-
planeeringu osaline kehtetuks 
tunnistamine ei piira naaber-
kinnistute õigusi ega vabadusi 
ning tegelik olukord naaber-
kinnistute omanike jaoks ei 
muutu. Otsusega on võimalik 
tutvuda Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel ja Aud-
ru valla dokumendiregistris 
www.audru.ee.

* Audru Vallavalitsus 
teavitab Sillaotsa kinnistu 
detailplaneeringu avalikust 
väljapanekust. Audru Valla-
volikogu 03.05.2007 otsusega 
nr 69 vastu võetud Sillaotsa 
kinnistu detailplaneeringu 
(katastriüksuse tunnus on 
15904:003:0467) eesmärk on 
Papsaare külas Valgeranna 
silla kõrval läänekaares asuva 
0,6 ha suurusega hoonestama-
ta kinnistule anda ehitusõigus 
puhkekompleksile. Kavanda-
tud on majutushoone ja abi-
hoonete ehitamine ning maa-
tulundusmaa muutmine kuni 
10% elamumaaks ning 90 kuni 
100% ärimaaks. Detailplanee-
ring teeb ettepaneku muuta 
Audru valla üldplaneeringut 
ehituskeeluvööndi vähendami-
sega kuni 44 meetrini. Detail-
planeeringu avalik väljapanek 
toimub 1. novembrist 2017 
kuni 30. novembrini 2017 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee, ja Audru vallamajas 
tuba 8 tööaegadel. Avaliku väl-
japaneku jooksul on igal isikul 
õigus avaldada detailplanee-
ringu kohta arvamust. Avaliku 
väljapaneku tulemuste avalik 
arutelu toimub 30.11.2017 kl 
15 Audru vallamajas. Täiendav 
info tel 4472787. Arvamused 
esitada e-posti aadressil info@
audru.ee või aadressil: Audru 
Vallavalitsus Pärna allee 7 
Audru alevik 88301.

Audru kalmistu register on valminud
Teatame huvilistele, et Audru 
kalmistu register on valminud. 
Register on kättesaadav kõigile 
veebiaadressil www.kalmistud.
ee. 

Registrisse on kantud kõik 
vallale teadaolevad maetute 
andmed, hauaplatside asuko-
had ning fotod hauaplatsidest. 
Register annab suurepärase 
võimaluse arvuti tagant lah-
kumata näiteks üles otsida oma 
kadunud sugulase mälestuspaik 
või on hoopiski abimaterjaliks 
sugupuu koostamisel. Minnes 
www.kalmistud.ee kodulehele, 
saab maetuid otsida nimeliselt 
ning leida kaardirakendussüs-
teemi abil otsitava hauaplatsi 
asukoht. Lisaks näeb fotode abil 
ka seda, milline otsitav haua-
plats välja näeb.

Lepinguta matta ei saa
Tuletame meelde, et kal-

mistuseaduse ja Audru valla 
kalmistu kasutamise eeskir-
ja järgi peab igal hauaplatsil 
olema lepinguga vormistatud 
hauaplatsi hooldaja. 

Taotluse hauaplatsi hoolda-

miseks saab teha vallamajas 
paberkandjal või läbi veebilehe 
www.kalmistud.ee (tuleb valida 
„Platsi avaldus“, täita kindlasti 
punase tärniga märgitud lahtrid 
ja vajutada nuppu „Saadan taot-
luse“). Peale taotluse esitamist 
kontrollib vastav Audru valla 
spetsialist andmed üle ning võ-
tab seejärel taotlejaga ühendust 
ja allkirjastab lepingu. Eelpool 
mainitud paberite vormistami-
ne on tasuta ning mingisugu-
seid lisakulutusi ei ole.

Miks on vaja hauaplatsile 
ametlikku hooldajat?

Lepinguga vormistatud 
hooldajat on vaja selleks, et 
ei juhtuks ebameeldivaid olu-
kordi. Kõige ebameeldivam 
olukord võib olla see, kui pere 
hauaplatsil on toimunud selline 
matus, mida tegelik hauaplat-
si omanik ei oleks soovinud. 
Hauaplatsi omanikuks loe-
takse isik, kes korraldas antud 
platsile esimese matuse või kes 
reaalselt hauaplatsi hooldab. 
Seetõttu ongi oluline, et pabe-
rimajandus oleks korras. Kui 

hauaplatsi omanik on sõlminud 
vallaga hauaplatsi hooldamise 
lepingu, siis järgneva matuse 
antud platsile saab korraldada 
ainult lepingu sõlmija (või le-
pingu sõlmija poolt volitatud 
isik). Kui hauaplatsi hooldab 
mitu isikut, tuleb pererahval 
kõige pealt ise otsustada, kes 
võtab hauaplatsi lepingu sõlmi-
mise oma nimele.

Taotluste esitamise lõpptäht
aeg läheneb!

2015. aasta veebruarikuus 
kuulutati esimest korda val-
lalehes „Kodused Hääled“, et 
kalmistu kasutamise kord on 
muutunud, s.t igale hauaplat-
sile tuleb vormistada lepinguga 
ametlik hooldaja ning taotlus 
tuleb ära esitada kolme aasta 
jooksul alates kuupäevast 01. 
märts 2015. 

Aeg lendab tõesti kiiresti 
ja tasub kiirustada, sest kolm 
aastat hakkab täis saama!

Lisa in fo Aud r u val la 
maaspetsialist Liivia Äke, 
liivia.a@audru.ee, 44 72789.

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade
Audru Vallavalitsus müüb  ava-
likul kirjalikul enampakku-
misel Audru vallale kuuluvad 
kinnistud:

1. Kinnistu aadressil Aud-
ru vald, Jõõpre küla, Jõekääru 
(katastritunnus 15902:001:0277, 
üldpind 2,38 ha, ühiskondlike 
ehitiste maa 100%), alghind 
6500 eurot, tagatisraha 650 
eurot, osavõtutasu 65 eurot.

2 .  K in n ist u aad ressi l 
Audru vald, Papsaare küla, 
Hiiuserva (katastritunnus 
15904:003:2095,

üldpind 6,47 ha, ärimaa 
100%), alghind 160 000 eurot, 
tagatisraha16 000 eurot; osavõ-
tutasu 1600 eurot.

3.  Kinnistu aadressil 
Audru vald, Liu küla, Liu 
puhkeala (katast r itunnus 
15904:004:1008,

üldpind 17,61 ha, üldkasuta-
tav maa 100%), alghind 44 000 
eurot, tagatisraha 4 400 eurot, 
osavõtutasu 440 eurot.

4.  Kinnistu aadressil Audru 
vald, Lemmetsa küla, Raketi
baasi (katastritunnus

15904:001:0393, üldpind 
10,76 ha, tootmismaa 100%), 
kinnistul asub endine tootmis-
otstarbeline hoone, alghind 45 

000 eurot, tagatisraha 4 500 
eurot, osavõtutasu 450 eurot.

5. Kinnistu aadressil Aru
välja kool, Ahaste küla, Audru 
vald (kinnisturegistriosa num-
ber 4447606, katastritunnus 
5901:001:0400, üldpind 18 655 
m2, ühiskondlike ehitiste maa 
100%), kinnistul asub lasteaed-
algkool hoone (ehitisregistri 
kood 103001593, suletud ne-
topind 935,4 m2), alghinnaga 
85 000 eurot, tagatisraha 8500 
eurot, osavõtutasu 850 eurot. 

Pakkumised tuleb esitada 
hiljemalt 13.11.2017 kell 9.00, 
Pärna allee 7 Audru alevik tuba 
nr 1.

Pakkumine tuleb esitada 
kirjalikult, eesti keeles, kinni-
ses ümbrikus, millel on mär-
gitud pakkuja kontaktandmed 
ja müüdava vara nimetus ning 
aadress. Lisaks tuleb kirjuta-
da ümbrikule hoiatusmärge „ 
Mitte avada enne 13.11.2017 
kell 9.15“.

Pakkumine peab sisaldama:
nõustumine enampakku-

mises osalemiseks ja müüdava 
vara ostmiseks enampakkumise 
teates kehtestatud tingimustel;

pakkuja nimi ning elu- või 

asukoht, kontakttelefon ja e-
maili aadress;

numbrite ja sõnadega kir-
jutatud konkreetne arvuline 
pakkumissumma;

panga ja arveldusarve num-
ber, kuhu saab enampakkumise 
mittevõitnud osaleja tagatisraha 
tagastada;

pakkumise tegemise kuu-
päev ja  pakkuja allkiri;

füüsilise või juriidilise isiku 
esindaja volitus enampakkumi-
sel osalemiseks.

Kirjalike pakkumiste ava-
mine toimub 13.11.2017.a. kell 
9.15 Audru vallamajas tuba nr 
11 Pärna allee 7, Audru alevik.

Müüdava vara tagatis-
raha ja osavõtutasu  pea-
vad olema laekunud Aud-
ru Vallavalitsuse kontole 
EE303300334706620007 Dans-
ke panka hiljemalt 10.11.2017 
või tasutud sularahas valla kas-
sasse hiljemalt 13.11.2017 kell 
9.00. Täiendavat teavet müü-
dava vara ja enampakkumise 
kohta saab valla majanduss-
petsialistilt Vahur Kobolt´ilt 
telefonilt 5049564 või e-posti 
teel: vahur.k@audru.ee 
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Visiit Moldovasse
Eassalu-Neitsi Külaselts juhtpartneri-
na koostöös Häädemeeste Martadega 
naases Moldova visiidilt seoses Eesti 
Välisministeeriumi arenguabi projek-
tiga „Käsitöö ühendab ja annab tööd“. 
Vastuvõtjaks 5625 elanikuga Moldo-
va Chiskareni vald, vallavanem Silvia 
Turcanu ning naisteorganisatsioon „EU 
suunaline nõuandekeskus Dialog“. Val-
la elanikest ligi 800 on sõitnud tööle 
välismaale, kohalik rahvas tegeleb pea-
miselt maaharimisega, vallas paiknev 
õmblusvabrik annab tööd 110 naisele.

Projekti eesmärk on julgusta-
da võimekaid käsitöötegijaid naisi 
Moldovo Chiscareni vallas töötama 
uute kaasaegsete tikkimismasina-
tega. Eassalu-Neitsi Külaseltsil ja 
Häädemeeste Martade liikmetel on 

programmjuhtimisega tikkimisma-
sinad ja meie inimesed omavad juba 
aastaid nendega töötamise kogemusi. 
Projekti teine eesmärk on aidata aren-
dada käsitöösuunalist naisettevõtlust. 
Projekti raames külastasime Moldovas 
käsitööga seotud festivali ja viisime 
läbi rahvuslike mustrite ja logode tik-
kimise töötoad. Moldova käsitöönaisi 
oodatakse 2018 Meie küla peole oma 
käsitööd esitlema ja müüma.

Eassalu-Neitsi Külaseltsi ja Hääde-
meeste Martade käsitöölised ootavad 
huviga sõpru Moldovast külla 2018 
juulis Meie Küla peole, rikastamaks 
pidu moldovalaste kohaliku toidu ja 
käsitöötoodetega.

Mercedes Merimaa 
projektijuht

Üleriigilised raamatukogupäevad
KOHTUME RAAMATUKOGUS
20.30. oktoober 2017

Seekordsed raamatukogupäevad 
annavad mitmeid võimalusi kutsuda 
lapsi ja noori raamatukokku, kuna on 
Laste ja noorte kultuuriaasta. Seoses 
sellega otsustas Aruvälja raamatukogu 
juhataja koos raamatukogu nõukoguga 
kohtuda iga meie piirkonna noorega, 
et koos nendega tutvuda uute raa-
matukogu ruumidega, lehitseda uusi 
raamatuid, koos mängida ja võistelda 
viktoriinis ning arutleda ja unistada, 
mida edaspidi koos teha.

23.10 kell 10.00 on raamatukogusse 
Ettelugemise päevale oodatud laste-
aiaealised lapsed. 

24.10 kell 14.00 kohtume lastega, 
kes õpivad 1.-5. klassini, teemaks 
„Minu lemmikraamat“

26. 10 kell 14.00 kohtume 6.-9. klas-
side noortega, teemaks „Tants läbi ae-
gade“ ja üheskoos vaatame ka filme. 

Suvi on möödas ja saabunud pikad 
pimedad õhtud. Ootan kõiki tagastama 
raamatuid, mis on väga kauaks jäänud 
teie kätte. Tule leia endale uus raamat 
ja luba ka teistel lugeda seda raamatut, 
mis lebab sinu riiulis.

Õnnitlen kolleege raamatukogupäe-
vade puhul!

Aruvälja raamatukogu asub uues 
külakeskuse majas.

Lahtioleku ajad on 1. oktoobrist 
muutunud:

E, T, K 10.3016.30
P 10.3014.33
N, R, L suletud

Malle Kiis 
Aruvälja raamatukogu direktor

Sügis raamatukogu aknast

Hõimupäevale
04.05. novembril 2017 toimuvad 
Kihlepa külamajas Hõimuköögi 
töötuba ja hõimuturismi seminar 
Soome-Ugri toidukultuuri Seltsi eest-
vedamisel koostöös Eassalu-Neitsi 
Külaseltsiga.

Laupäeval toimub kogukonnaköö-
gis hõimuköögi töötuba.

Õhtul esinevad kontserdil koos 
ühiste tantsude tantsimise ja mängude 
mängimisega karjalased, liivlased, 
isurid ja vadjalased koos kohalikega.

Pühapäeval toimub külamajas 
hõimuturismi seminar. Seminaril 

osalevad hõimurahvaste esindajad, 
turismiettevõtjad ja toiduentusiastid 
lähivälismaalt ja Eestis elavate hõimu-
rahvaste seltside aktivistid.

Planeeritakse hõimuturismialaseid 
ühiseid tegevusi nagu messide külas-
tused ja soome-ugri reisijuhi väljaand-
mist.

Projekti eestvedajad Ljudmila 
Ruukel ja Rieka Hõrn kutsuvad kõiki 
hingesugulasi lõpetama hõimukuud – 
oktoobrit, koos hõimlastega Kihlepa 
Külamajas.

Marika Hunt

Raamat meie valla ajaloost
Äsja ilmus raamat „Eesti 100. Aud
ru aastad“, mille autoriteks on Helgi 
Roots ja Sirje Suurevälja. Raamat on 
pühendatud Eesti Vabariigi 100. sün-
nipäevale. Kirjutamise mõte sai algu-
se Audru vallavanema Siim Suursilla 
üleskutsest pakkuda välja ideid, kuidas 
tähistada meie kodumaa juubelit Aud-
ru vallas. Autorid otsustasid seda teha 
raamatu kujul, sest mälestusmärgid 
murenevad, ehitised hävinevad, kuid 
kirjasõna jääb – seda on tõestanud 
ajalugu. Tempora mutantur et nos 
mutamur in illis – ajad muutuvad ja 
meie nende sees – nõnda ütlesid vanad 
kreeklased ja sama võiksid öelda ka 
eestlased. 

Eesti Vabariik sündis 1918. aastal 
sõdade keerises, kuid iseseisvumisele 
järgnesid muutlikud ja rasked aastad. 
Audrus oli äsja möödunud mõisa-ajas-
tu, innukalt hakati ostma ja rajama ta-
lusid. Rahva elujärg paranes. Paraku 
järgnes lootusrikkale algusele hävitav 
II Maailmasõda. Algasid nõukogude 
võimu aastad, kaotati iseseisvus, maad 
ja varad tulid loovutada kolhoosidele 
ning sovhoosidele. Algas Eesti rahva 
hävitamine küüditamiste, vangistuste 
ja mahalaskmiste näol. Abi ja kaitset 
polnud kusagilt loota. Üle on elatud 
mitmed rahareformid, haldusreformid, 
pidevad muutused põllumajanduses, 
hariduses ja kultuurielus, kuid rahvas 
ei murdunud. Ajad paranesid pikka-
mööda ja elu edenes. Kuigi Eesti taas-
iseseisvumise mõtegi tundus tol ajal 
ulmelisena, see ometigi juhtus. Jälle 
tuli kõike alustada nullist, kuid vabal 
maal ja eestlastele omase visaduse ja 
töökusega rühitakse ikka edasi parema 
elujärje poole. 

Raamatut kirjutades ei olnud auto-
rite taotluseks kajastada kõike ja kõiki, 
eesmärgiks oli kirjeldada laiemalt elu 
ja olustikku Audrus ning 100-aastases 
Eestis, käsitledes vabalt valitud fakte. 
Autorid on püüdnud tabada iseloomu-
likke jooni Audru rahva elus nii po-
liitilisel, majanduslikul, kultuurilisel, 
kui ka tunnetuslikul tasandil. 

Põhiosa raamatus leiduvast panid 

autorid kokku toetudes Audru Muu-
seumis olemasolevatele materjalidele, 
valla ajalehtedes ning laiemas meedias, 
teatme- ja kirjandusteostes, Audru 
õpilaste uurimistöödes ja internetis 
kajastatule, samuti Audru inimeste 
suulistele mälestustele.

Fotod pärinevad erakogudest ja 
Audru Muuseumi fotoarhiivist. Rein 
Holtsmanni meisterlik töö on muut-
nud mõnegi 100-aastase foto taas 
„nooreks“. Kõikide fotode autorlus ei 
ole teada, kuid nad pärinevad Audru 
valla inimestelt. Eelpooltoodut ar-
vestades võib antud raamatut pidada 
Audru valla rahva ühistööks. 

Raamatu lõpust leiab lugeja mõned 
dateeritud valged lehed, kuhu igaüks 
saab lisada oma isikliku või perekeskse 
tähtsündmuse, samuti mälestusi konk-
reetsete aastate kohta. Nii saab austa-
tud lugeja autorite poolt pakutavale ka 
oma nägemuse lisada või fakte sootuks 
ümber lükata. 

Aastate 1918-1966 sündmused on 
kirja pannud Helgi Roots.

Aastate 1967-2017 sündmused on 
kirja pannud ning raamatu lõppu las-
tele lugemist lisanud Sirje Suurevälja.

Head lugemist!
Autorid

Jõõpre mõisa ajalugu kirjutati 
raamatusse

2. novembril algusega kell 17.00 toimub
 Audru vallamaja saalis 

Helgi Rootsi ja Sirje Suurevälja raamatu 
„Eesti 100. Audru aastad“ presentatsioon. 

Kohapeal võimalus raamat osta ja autoritelt sinna ka 
autogrammid saada. 

Kõik huvilised on oodatud.

8. oktoobril toimus Jõõpre 
Rahvamajas raamatu „Jõõpre 
varane ajalugu ja mõisaaeg” 
esitlus.

Autor Helju Konts on 
eessõnas öelnud, et see väike 
raamatuke on eelkõige mõel-
dud kohalikele inimestele, 
kes on huvitatud kodukoha 
minevikust ja kokku pandud 
peamiselt arhiividest ja muu-
seumidest pärit materjalidest.

Erilised tänusõnad trüki-
se ilmumise eest on teeninud 
Mati Sutt, Madli Sepper, 
Juhan Vaima, Aime Gerlein 
ning mitmed teised Jõõpre 
inimesed.

Esitlusel osales palju endisi 
kolhoosi „Bolševik” (hilisema 
nimetusega „Jõõpre”) liikmeid 

ja esindajaid. Koosviibimine 
möödus meenutuste õhkkon-
nas. Mõtte algataja Mati Sutt 
andis autorile üle suure koguse 
juba kogutud kolhoosiaegset 
materjali uue trükise alusta-
miseks.

Ürituse lõpus vahetati 
kontakte ja kutsuti üles tei-
sigi Jõõpre elanikke jagama 
enda meenutusi ja mälestusi 
kolhoosiajast.

Aitäh sulle, Helju Konts, 
tehtud töö eest ja jõudu uues 
ettevõtmises!

Raamatut „Jõõpre varane 
ajalugu ja mõisaaeg” on või-
malik osta 5 euro eest Jõõpre 
Raamatukogust.

Pille Ristimets
Jõõpre Raamatukogu

Sanga seltsimaja tegemistest
Sanga seltsimaja on omakandi ja ka 
kogu vallarahva kooskäimise kohaks 
olnud nüüdseks juba seitse aastat. Selle 
ajaga on ka seltsimaja oma välimust 
järkjärgult ikka parandanud. Uhkel-
dada võime oma väikelaste mängutoa-
ga. Meil on omanäoline käsitöötuba ja 
kaasaegne korralik köök. Kevadisest 
KÜSKi Kohaliku Omaalgatuse Prog-
rammist sai taodeldud seltsimaja saali 
põranda täishooldus, millest KOPi toe-
tust saadi 1240.- € ja omaosaluse lisas 
külaselts 138.- €. 

Nii nagu lapsed lähevad sügisel 
kooli, alustab ka seltsimaja sügisest 
jälle oma hooaega. Käsitööhuvilisi 
ootame neljapäeviti oma töötubadesse 
tegelema klaasisulatuse, salvrätiteh-
nikaga ja külmportselaniga. Toredaks 
elamuseks on gruppidele tellitud käsi-
tööringid. Nii on käsitööga sisustatud 
laste sünnipäevapidusid, tantsuseltsi-
de jõuluväljasõite, koolilaste klasside 
väljasõite jne. Kindlasti on vaja oma 
tulekust ette teatada ja anda ka teada 
mitmekesi tulemas olete, et teaksime 
ning oskaksime varudega arvestada. 
Meie ja meie maja ootab alati rõõmuga 
kõiki toredaid inimesi. Täpsem info 
liigub pidevalt meie tegemiste kohta 
www.facebook.com/lemmetsa.

Uudist on veelgi. Sellest sügisest 

on meie majas ka interneti kasutamise 
võimalus. Kõik soovijad saavad vabalt 
kasutada maja lahtioleku aegadel in-
ternetti ja kohapeal oleme valmis ka 
õpetama algajaid internetis surfama.

Jätkuvalt on võimalus rentida maja 
ja ruume välja tähtpäevadeks, koolitus-
teks, koosolekute läbiviimiseks jne. Ka 
jõulud ei ole enam mägede taga. Õige 
aeg on mõelda, mida kinkida oma lä-

hedastele või millega üllatada. Ehk on 
see mõni südamesoojusega omatehtud 
käsitööehe või üllatad oma lähedasi ühe 
väljasõiduga vanasse armsasse seltsi-
majja käsitööringi? Ära jäta asju viima-
sele minutile, sest siis on juba äkki liiga 
hilja oma plaane realiseerida. Saamaks 
infot ringide töö ja toimumisaegade 
kohta, võta palun ühendust telefonil 
51 77 305 (Reet Hollo).

Tikkimismasina tutvustamine huvilistele. Foto: erakogu

Sanga seltsimaja käsitöötuba. Foto: erakogu

Raamatu esitlus Jõõpre rahvamajas. Foto: Pille 
Ristimets
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Noortekeskusest tervitab Katrin

Ammu, siis, kui muru oli rohelisem 
ja nutitelefonidest poldud kuuldud-
ki, hakkas peas idanema idee Audru 
Noortekeskusest. Täna, umbes 15 aas-
tat hiljem, on Audrus noortetuba ning 
peagi avatakse uus ja uhke noortekas. 

Noortekeskuse rajamine pole küll 
olnud minu töövili, siin peame tänu 
avaldama paljudele tublidele aktiiv-
setele vallatöötajatele, kes Audrusse 
noortekeskuse rajamise südameasjaks 
võtnud on. 

Minu jaoks on see aga suur võit. 
Ammune unistus on täitumas ja 
suureks boonuseks saan mina selle 
avamise ja käimajooksmise juures 
olla. Muidugi pole ma viimased 15 
aastat kodus pehmetel sulepatjadel 
unistanud, vaid usinasti Päästeametis 
ennetustööd teinud. Viimased kolm 
aastat küll kodust vabatahtliku töö 
vormis. Koos suurepärase meeskon-
naga viisin ellu kolm viimast päästeala 
noortelaagrit, kus üsna mitmed Audru 
lapsedki osaleda said. 

Loorberitele puhkama ma jääda 
ei kavatse. Igal nädalal on toimumas 

miskit uut. Alustamas on populaar-
ne pudelflipi turniir ning igal kuul 
toimub filmiõhtu. Külla on tulemas 
huvitavaid külalisi, kes meiega miskit 
ette võtavad. Novembris on toimumas 
üritused, mis puudutavad pimedat 
aega. Hakkame valmistuma jõulu-
deks ning räägime paugutajatest. Te-
gevust peaks jaguma kõigile. Selleks, 
et asjadega kursis olla, hoia silm peal 
meie facebooki lehel Audru Avatud 
Noortekeskus. 

Noortekeskus ootab huvilisi igal 
koolipäeval. Uksed on avatud alates 
kella kolmest ning lapsed saadan koju 
pool kaheksa. Seda selleks, et unusta-
tud kooliasjad ja õppimised ikka teh-
tud saaks ning vanemad oma lapse 
nägu ära ei unustaks. Kohtumiseni 
noortekeskuses!

Katrin Zagorski 

Päästeala noortering alustab
Jõõpres alustas tegevust päästeala 
noortering, mida viib läbi staažikas 
ringijuht Antti Lääts. Antti on elu-
kutselt päästja ja ta töötab Pärnu pääs-
tekomandos. Päästja ametit on mees 
pidanud juba 24 aastat, sellest on ta 
noorteringi juht olnud 8 aastat. 

Antti ja noorteringi eesmärk on 
vormida ohutusest lugupidavaid noori 

ja täiskasvanuid. Noorteringi eesmärk 
ei ole lapsi päästjausku inimesteks 
keerata, vaid tutvustada tavainimese 
jaoks üsna kättesaamatut ja võõrast 
maailma, vaadata koos päästeauto 
sisse, proovida, kui kiiresti peavad 
päästjad end lahingriietusse sead-
ma jne. Valdkond on nii suur ja lai, 
et täpsema ülevaate saamiseks peab 

noorteringi vaatama tulema. Lisaks 
päästeteemadele saavad lapsed tead-
mised esmaabist, liiklusohutusest, 
demineerijate tööst jpm. Tunnid toi-
muvad nii Jõõpres Rahvamajas, kui 
ka Pärnu päästekomandos. 

Antti ootab noori igal esmaspäeval 
kell 15.00-17.00 Jõõpre Rahvamajas.

Katrin Zagorski

Põllu ja kodumajandusliku hariduse omandamine 
Põllu- ja kodumajanduslikku haridust 
on Eesti riigis läbi mitme riigikorra 
olnud võimalik omandada arvukates 
põllu- ja kodumajanduskoolides, kut-
sekoolides ning tehnikumides. Eesti 
Põllumajandusmuuseum kutsub üles 
taolistes koolides põllumajanduslikel 
ja kodundusalastel erialadel õppinud 
inimesi üles kirjutama mälestusi oma 
õpingutest ning saatma neid muuseu-
mile, et neid talletada ja teha avalikult 
kättesaadavaks praegustele ja tule-
vastele põlvedele. Kui leidub ka mõni 
teemakohane ese, foto või dokument, 
mille annetamisest muuseumile oled 
huvitatud, siis võid sellest samuti mär-
ku anda. Siinkohal esitame suunavaid 
küsimusi, millele mälestusi üles kir-
jutades võib tugineda. 

1. Mis koolis Te õppisite? Või lä-
bisite mõne vastava kursuse? 
(Millises koolis olite varem 
õppinud?)

2. Millal Te koolis õppisite? Kui 
vana Te siis olite? Mis eriala te 
õppisite?

3. Mis tingis kooli valiku? Kas 
olid kindlad ootused, mida 
kooliprogramm peaks pakku-

ma, milliseid teadmisi ja osku-
si õpetama? Kas saite ise kooli 
valikul kaasa rääkida? 

4. Kas kool oli maksuline?
5. Kas kooli astumisel nõuti juba 

enne teatud oskusi ja eeltead-
misi? Olid ehk koolikatsed? 
Kas koolis õppisid kõik ühe 
programmi järgi või sai aineid 
valida? 

6. Milliseid oskusi-teadmisi koo-
lilt kõige enam nõuti (mis olid 
kõige populaarsemad)? 

7. Milline oli kõige parem õpe-
taja-juhendaja? Mis oli koolis 
kõige meeldivam? Mis oli hästi 
korraldatud?

8. Kõige ebameeldivamast õpe-
tajast – miks ei meeldinud? 
Millised ained või tegevused ei 
meeldinud? Mis oleks võinud 
koolis teisiti olla?

9. Kas õhkkond koolis oli sõbralik 
ja vaba või range ja distsiplinee-
riv? Kas toimus ühisüritusi ja 
väljasõite?

10. Kas ja kuidas oli korraldatud 
õppeperioodil õpilaste majutus?

11. Kas oli kehtestatud koolivorm?

12. Kaua koolis käidi? Kas koolis 
käimisel oli piiranguid (vanus, 
abielu vms)? Kas keegi saadeti 
ka mingil põhjusel ära?

13. Mida kooli lõpetamise puhul 
kingiti? Kas kool ka kinkis mi-
dagi või premeeris lõpetajaid? 
Kas on mingeid kooliga seotud 
mälestusesemeid?

14. Kas koolis omandatu on hili-
semas elus kasuks tulnud? Kas 
kooli tugevus oli teoreetilist või 
pigem praktilist laadi? Milliseid 
koolis omandatud oskusi on 
kõige enam vaja läinud? Kas 
on midagi, mille õppimine oli 
kasutu?

15. Kuidas tagasivaates kooli hin-
nata? Kas oleks midagi võinud 
teisiti teha? Millega seoses kool 
kõige sagedamini meenub?

Mälestused palume saata või tuua 
Eesti Põllumajandusmuuseumisse, 
Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maa-
kond. Täiendavat infot saab Merlin 
Lumistelt tel 7383818 või e-postiga 
merlin.lumiste@epm.ee

Jõõpre Kool tagasi jääajas
Jõõpre Kool osales KIK-i projektikon-
kursil ja sai võimaluse külastada Jää-
aja Keskust. Külastus leidis aset 3.-5. 
oktoobrini. 

1.-3. klassid käisid „Retkel lemming 
Lempsiga”, kus tutvusime jääaja loo-
madega ja nende elukeskkonnaga. Sai-
me teada, millised nendest loomadest 
elasid Eesti aladel ja miks koopalõvi 
pole tegelikult koopas elanud lõvi. Põ-
nev oli kasutada oma meeli erinevate 
ülesannete lahendamisel.

4.-9. klassid tutvusid programmi-
ga „Järv elukeskkonnana”, kus tehti 

järveuuringud parvelt. Parvel määrati 
ilmakaari nii looduses kui kaardil, ka-
sutades selleks kompassi. Sai selgeks, 
kes on koolis loodusõpetuse õpetajat 
hoolega kuulanud. Uuriti, milliseid 
põnevaid veetaimi ja -loomi leidub 
Saadjärves ning kas neid ka tuntakse.

Päevad venisid küll pikaks ja sõit 
võttis aega, aga põnev ja tegus toime-
tamine Jääaja Keskuses oli seda väärt.

GiselaAngela Aasa
Jõõpre Kooli geograafia ja 

2. klassi õpetaja 

Kohalikud notarid annavad 1. novembril tasuta nõu
Kolmapäeval, 1. novembril kell 14-
17 ootavad kõik Eesti notaribürood 
oma maakonna inimesi külla. Täna-
vu keskendutakse avatud uste päeval 
kinnisvaratehingutele, aga oodatud 
on ka huvilised, kel on küsimusi pä-
rimise, abieluvarasuhete, ettevõtlu-
se või teiste notaritööd puudutavate 
valdkondade kohta.

„Kinnisvara valdkond on praegu 
kuum, tehingute arv kasvab ning ka 
notarid peavad omalt poolt tagama, 
et selles olukorras selgeid ja läbi-
mõeldud otsuseid tehtaks,” selgitas 
Notarite Koja esimees Tarvo Puri. 
„Huvilised on oodatud küsima, mida 

kinnisvara ostes või müües peaks 
teadma, samuti arutama alles „pabe-
ril” või kasutusloata kinnisvara ost-
mise, järelmaksu, hüpoteegi olemuse 
ja varjatud puudustega seotud küsi-
musi. Meie eesmärgiks on, et keegi 
oma valikuid hiljem ei kahetseks.”

Notaribüroode uksed on avatud 
kõigis Eesti maakonnakeskustes, 
aga ka mitmes teises linnas, näiteks 
Räpinas, Elvas, Keilas, Narvas ja 
Sillamäel.

„Loomulikult on bürood avatud 
ka teistel päevadel ja tehinguga seo-
tud nõuanne on alati tasuta, kuid sel-
lel päeval ootame ka neid inimesi, 

kes alles kaaluvad tehingu tegemist 
või soovivad nõu erinevate alterna-
tiivide vahel valimisel,” lisas Puri.

Kõigi Eesti notaribüroode asu-
kohad ja kontaktid leiab siit: https://
www.notar.ee/kontaktid.

Eestis tegutsevad 91 notarit tegid 
mullu kokku 295 155 toimingut ja 
teenuseosutamist, neist kõige sa-
gedamini viidi läbi kinnisvaraga 
seotud tehinguid.

Lisainfo: Eve Strang, Notarite 
Koja tegevdirektor, eve.strang@
notar.ee, 5018609

Vanapaberi kogumine Audrus oli edukas
Septembrikuu viimasel nädalal ko-
gusid Audru valla usinad kooli- ja 
lasteaialapsed vanapaberit. Kokku 
saadeti sorteerimisjaama üks ki-
logramm enam kui 14 tonni vana-
paberit ja pappi. Paikre esindaja ja 
aktsiooni eestvedaja Christy Kivi-
ne kiidab osalejaid. Väga lühikese 
perioodiga koguti kokku suur hulk 
paberit. Sellise koguse paberi üm-
bertöötlemisega säästame 824 puu 
elu. Üllatajad olid väikesed asutused, 
kes eelmistel aastatel nii uhkelt esin-
datud pole olnud. Eelmise aastaga 
võrreldes koguti kaks tonni paberit 

rohkem, lisas Kivine.
Üldise edetabeli tipu vallutas 

Audru Kool, kes kogus kokku 5914 
kg, tema järel Aruvälja lapsed 2880 
kg vanapaberiga ning Jõõpre kool 
ja lasteaed 2170 kg vanapaberi ja 
papiga. Lindi lapsed saatsid taas-
kasutusse 1,6 tonni ning Audru 
Männituka ja Vikerkaare lapsed 
1,3 tonni vanapaberit. Lavassaare 
lasteaia lapsed kogusid nädalaga 
kokku 366 kg paberit ja pappi. Kuid 
protsentuaalselt olid usinaimad va-
napaberi kogujad Aruvälja lasteaia 
lapsed. Kõige enam panustas Rene 

Raku, kes toimetas taaskasutusse 
1504 kg paberit, tema järel Audru 
Kooli õpilane Evelin Mets 860 kg-ga. 
Pisut väiksemate kogustega üllatasid 
Aruvälja lasteaia poisid Romer Tiron 
(387 kg) ning Robert Rüütli (340 kg). 
Koolide arvestuses oli tublim Audru 
Kooli 3a klass, kes viis sorteerimis-
jaama 1636 kg vanapaberit. Ühe lap-
se peale teeb see pisut enam kui 100 
kg paberit. Tänutäheks suure tehtud 
töö eest viib Paikre kõige tublimad 
ekskursioonile. 

Katrin Zagorski
Audru valla noorsootöötaja

Helkurvestiga turvaliselt teel
Alanud pimedal ajal on äärmiselt olu-
line, et kõik jalakäijad ja jalgratturid, 
eriti kõige väiksemad, kes liiguvad 
maanteede ääres või ületavad liiklusega 
maanteid, oleksid nähtavad ja jõuak-
sid turvaliselt sihtpunkti.  Maanteel 
liikudes või sõiduteed ületades peame 
arvestama, et autojuht näeb jalakäijat 
tunduvalt hiljem, kui jalgsi liikuja autot.  
Audru valla koolides alustas uuest õp-
peaastast üle 400 õpilase. Suur osa neist 
tuleb kooli ühis- või koolitransporti ka-
sutades, liikudes kas maantee ääres või 
ületades seda. Harvad ei ole juhtumid, 
kui laps sõidab kooli ka jalgrattaga. 

Audru Vallavalitsus ostis juba kol-
mandat aastat järjest Audru valla koo-
lides õppivatele noortele helkurvestid 
selleks, et maanteel liikudes tagada 
maksimaalne nähtavus ja õpilaste tur-

valisus kooliteel. Koolides  on jagatud 
veste õpilastele, kellel on liiklemisviisi 
tõttu suurem risk õnnetusse sattuda. 
Eelistatud on olnud asulavälistel teedel 
liikuvad jalakäijad ja jalgratturid.

Lapsevanematele soovitame igal 
hommikul jälgida, et nende laps ikka 
helkurvesti selga paneks. Nii saame 
kõik koos kaasa aidata lapse turvalisele 
liiklemisele kooli- ja koduteel. 

Kui soovid oma lapsele helkurvesti, 
siis pöörduge  vallavalitsusse helistades 
telefonil  516 9025 või ene.t @audru.
ee. Kodus kasutuseta seisvad helkur-
vestid võite tuua oma kooli, lasteaeda 
või vallavalitsusse. Nii saame nende 
abiga muuta teedel nähtavaks rohkem 
liiklejaid.

Ene Täht
Humanitaarteenistuse juhataja

MüüA BERni Alpi kARjAkoERA 
kutSikAd
Kutsikad loovutatakse novembrikuus. 
Kutsikad on kasvanud perega koos, neil 
on tõutunnistus, europass, vaktsineeritud, 
saanud korduvalt ussirohtu, kaasa tuleb 
kasvatusjuhend. Edaspidi anname 
igakülgset kasvatus- ja veterinaaralast nõu.
Asume Audru vallas. 

lisainfo  www.margaritanigra.com 
 518 9384
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VIII Audru Sildade Jooks HuviRingid 2017/2018 AAStAl AudRu vAllAS

Audru Kultuurikeskus
ESMASPÄEV
17.00-19.00  Audru Naised rahvatantsutund / Maie Kalbus
19.00-21.00  Pasunakoor „Õnn tuli õuele“ / Ado Kirsi
19.30-20.30  Aeroobika / Mari-Liis Rehe
TEISIPÄEV
18.15-19.30  Tervisevõimlemine / Kaire Nõmm 
NELJAPÄEV
13.30-15.00  Hoiuspuu Memmed tantsutund / Evi Vaher
18.15-20.15  Naisrühm Hoiuspuu rahvatantsutund / Kati Põldots
18.30-19.30  Aeroobika / Mari-Liis Rehe
19.30-21.30  Mõisateater / Mart Tõnismäe

Audru vallamaja saal (Kultuurikeskuse remondi lõppedes toimuvad 
tunnid edaspidi Kultuurikeskuses)
ESMASPÄEV
17.00-19.00  Robootika / Sten Sang
TEISIPÄEV 
16.15-17.15  Hip-Hop / JJ-Steet Tantsukool Jessica Lainde
17.15-18.15  Vogue / JJ-Steet Tantsukool Jessica Lainde
NELJAPÄEV
16.15-17.15  Hip-Hop / JJ-Steet Tantsukool Jessica Lainde
17.15-18.15  Vogue / JJ-Steet Tantsukool Jessica Lainde

Audru Kool
ESMASPÄEV
18.00-20.00  Audru Valla Segakoor / Tiia Tamm, Annely Kuningas
KOLMAPÄEV
18.30-20.30  Rahvatantsurühm Tuuletallajad rahvatantsutund / Kati Põldots
NELJAPÄEV
15.45-17.45  Meie Valla Eided rahvatantsutund / Clelia Madi

Jõõpre Rahvamaja
ESMASPÄEV
19.00-22.00  Vallatu Auto rahvatantsutund / Anu Kurm 
TEISIPÄEV
15.30-17.00  Eakate estraadiring / Annely Suits
17.00-18.30  Jõõpre Vanaemad rahvatantsutund / Anu Kurm 
18.30-20.00  Jõõpre laulumemmede lauluring / Signe Pae
KOLMAPÄEV
17.00  Jõõpre Kooli neiduderühma rahvatantsutund / Anu Kurm
18.00-19.00  Aeroobika / Mari-Liis Rehe
PÜHAPÄEV
18.00-19.00  Aeroobika / Mari-Liis Rehe

Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskus-Külamaja 
ESMASPÄEV
13.00-17.00  Nobedate näppude käsitööring
NELJAPÄEV
16.00-20.00  Savi- ja klaasikoda 

Lavassaare Rahvamaja
ESMASPÄEV
17.00  Näitering lastele ja noortele / Lauri-Kare Laos 
TEISIPÄEV
19.00  Naisrühm Lavassaare Kanarbik rahvatantsutund / Anu Kurm 
19.00-21.00  Piljard
REEDE
16.30-18.00  Laste ja noorte tantsu- ja spordiring / Annika Villem (alates 27.10)
18.30-20.30  Tennis täiskasvanutele / Jaan Moorits (alates 27.10)
18.30-20.30  Piljard
PÜHAPÄEV
11.30-13.00  Tennis lastele (algajad) / Jaan Moorits (alates 29.10)
13.00-14.30  Tennis lastele (edasijõudnud) / Jaan Moorits (alates 29.10)
14.30-16.30  Tennis täiskasvanutele / Jaan Moorits (alates 29.10)
16.30-18.00  Sulgpall / Estelle Lillak (alates 29.10)
14.30-18.00  Piljard

Lindi Rahvamaja
ESMASPÄEV
16.00-19.00  Noortetuba / Kristel Närep, Ene Säde
19.00-20.00  Linetants / Kaie Seger
TEISIPÄEV
18.00-19.00  Aeroobika / Katrin Saare
KOLMAPÄEV
16.00-17.00  Tasakaalutund / Anneli Kala
16.00-19.00  Noortetuba / Kristel Närep, Ene Säde
NELJAPÄEV
12.00-14.00  Folkloorirühm Tarn / Linda Mulk (üle nädala)
18.30-20.30  Segarühm Lindi Lappajad rahvatantsutund / Maie Kalbus
REEDE
16.00-18.00  Kokandus / Karmen Feldman
PÜHAPÄEV
17.00-18.00  Aeroobika / Katrin Saare

Aruvälja Külakeskus 
ESMASPÄEV
16.00-17.00  Beebiring (emmedega koos) / Aili Elend
18.00-20.00  Noortetuba / Liisa Väljaots
TEISIPÄEV
16.00-18.00  Muusikaring / Aili Elend, Kaia Vettik 
18.00-20.00  Poiste rahvatants HALLID SÕNNID / Teet Killing
KOLMAPÄEV
17.00-18.00  Memmede rahvatants / Elma Killing (2 korda kuus üle nädala)
18.00-19.00  Linetants / Elma Killing (2 x kuus üle nädala)
NELJAPÄEV
18.00-20.00  Poiste rahvatants HALLID SÕNNID / Teet Killing
REEDE
18.00-20.00 Noortetuba / Liisa Väljaots
PÜHAPÄEV
12.00-14.00  Laste loovusring / Helen Maripuu (1 kord kuus)
15.30-17.30  Ajalooring / Malle Kiis (1 kord kuus)
17.00-19.00  Näitering noortele (7-12 a) / Silvi Tolmats (2 korda kuus)

VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI 
AMETIKOOLITUSED PÄRNUS
Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg 
lõppema, siis olete oodatud osalema täiesti uuel 
tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel 
Pärnus.
Meie koolitused on kõik auto juhi töö- ja puhkeaja 
ning sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
• 02.-05.11.2017
• 07.-10.12.2017
Koolituse hind ühele kategooriale 156 eur. 
Veoauto ja buss koos 192 eur.

Asume Pärnus Swedbanki ärimaja teisel korrusel 
(Kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil 5886 7665 või külasta 
meie kodulehte: www.autosert.ee

Tõeliselt praktilised, kasulikud 
ja kaasahaaravad autojuhtide 
ametikoolitused.

Pühapäev, 5. november 
2017
* 3 km jooks ja energiakõnd
* 9 km jooks ja energiakõnd
* lastejooks 500 m 
* tillujooks

Vanusegruppide arvestus  
3 km ja 9 km distantsil:
D-2005-2006; C-2003-2004; 
B-2002-2001; A-2000-1999; Naised 
1998-1982; Mehed 1998-1977; NVI-
1981-1972; MVI-1976-1967; NVII-
1971 ja varem sündinud; MVII-1966 
ja varem sündinud
Start 13.00 Audru vallamaja eest
9 km distantsil joogipunkt Valge-
ranna parkla juures
3 km distantsi vanusegruppide 3 
paremat autasustatakse medaliga
9 km 3 üldvõitjat meest ja naist au-
tasustatakse karikaga, vanusegrup-
pide võitjaid medaliga
3 km ja 9 km osavõtutasu 5 €, ener-
giakõnd 2 €
Registreerimine ja numbrite väljas-
tamine 11.00-12.45

Lastejooks 500 m
Start 12.15 Audru Lillepoe eest
Vanusegrupid:
5-6 a poisid/tüdrukud
7-9 a poisid/tüdrukud
Lastejooksu vanusegruppide 3 pare-
mat autasustatakse medaliga, igale 
osavõtjale šokolaad. Osavõtumak-
suta. Registreerimine ja numbrite 
väljastamine 11.00-12.00

Tillujooks 200 m
Start 12.00 Pärna alleel
Kuni 4-aastased poisid/tüdrukud
3 paremat poissi/tüdrukut autasus-
tatakse medaliga, igale osavõtjale 
šokolaad. Osavõtumaksuta.
Registreerimine ja numbrite väl-
jastamine 11.00-11.45 Audru val-
lamajas.
Info tel 56212600

E-L   10.00 – 19.00

P  10.00 – 18.00

REbasEPood 
avatud

oja 2

ARUVÄLJA KÜLAKESKUSES AVATUD

SAUN

Hinnad:
Laps kuni 18 a (k.a) 50 senti
Pensionär 1 €
Täiskasvanu 2 €

Pühapäeviti kell 11.00 – 15.00
Tööpäevadel ainult ettetellimisel

Helista ja pane aeg 
kinni telefonil 
5340 8253 (Malle Kiis)
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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!
TAMMSOO RICHARD 29.05.2017

SAADJÄRV OLIVER 10.06.2017

HOLM ANETTEMIA 06.09.2017

BLUMENFELDT KARL HANS 15.09.2017

TAMSALU BRENNET 22.09.2017

ANDREA ISABEL 22.09.2017

LASN RAMSES 27.09.2017

KÄSTIK REANNA 01.10.2017

RAHVARIIETE  JA RAHVATANTSU 
TEEMALINE  KONVERENTS 

Põlvest põlve 
Eesti rahvakunstile ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale 
pühendatud konverents laupäeval, 04.11.2017 kell 11.00 

Tervise Kultuurikeskuses (Seedri 6, Pärnu). 

 ÜLLI KONT esitleb riigi juubeli eel valminud raamatut 
Pärnumaa    kihelkondade   rahvarõivastest. 

 Sõna  saavad akadeemilise  taustaga rahvarõiva 
uurijad ANU RANDMAA ja INNA RAUD. 

 Ettekandega esineb Eesti rahvausundi ja folkloori üks 
parimaid tundjaid MARE KÕIVA. 

 ARUTELU TEEMAL: Rahvarõiva kohanemine ja 
kohandumine tänapäeval. Arutelu juhib URMAS 
VAINO 

Oma arvamuse ütlevad Ülli Kont, Anu Randmaa, Inna Raud, 
Mare Kõiva, Piret Puppart, Tiiu Pärnits, Kardo Ojassalu 

Ettekannete vahel tantsulised vahepalad. 
Päeva juhib ADO KIRSI. 

Avatud töötoad, laat, rahvatantsurühm Pärnete pakub 
sünnipäevatorti. Õnneloos. 

 Simman algusega kell 18:00. 
Tantsuks  mängib  Lavassaare Trio. 

Piletid  hinnaga  13,  10  ja  5  eurot  saadaval  PILETILEVIS. 
Päevakava  ja  info   on  leitav   http://parnete.weebly.com 

/naisruhmparnete 




