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Audru osavallapäevad  
toimuvad taas

Audru osavallapäevad toimuvad 
sel aastal taas juunikuus. 

Esimesena on võimalik 
nautida 31. mail Mõisateatri 
etendust. 1. juunil toimuvat 
lastekaitsepäeva tähistatakse 
osavallapäevade raames Kultuu-
rikeskuse juures. 2. juunil leiab 
aset väga populaarseks saanud 
sääreväristajate võistlus ning 

õuemuuseumi näitus, mille lõ-
petab pargikontsert simmaniga. 
Tulemata ei jää ka iga-aastane pü-
hapäevahommikune ekskursioon 
valla erinevatesse paikadesse 
Helgi Rootsi ja Audru Muuseumi 
korraldamisel. Vallapäevad lõpe-
tab kirikukontsert. Rohkem infot 
maikuulehes ning Audru osavalla 
Facebookis. (KH)

Maakorraldaja vastuvõtuajad 
Audru osavallas muutuvad 

 16. aprillist asub Pärnu linna 
planeerimisosakonna planee-
ringute- ja maaspetsialistina 
tööle Rain Pulk. Vastuvõtu 
ajad Audrus hakkavad olema T 
9.00-12.00 ja N 13.00-17.00. Tõs-
tamaal toimub vastuvõtt kokku-
leppel. Maakorraldaja poole saab 
pöörduda maakorralduslike 
tööde läbiviimise küsimustes 
sh eeltoimingute teostamine ja 

lähteülesannete koostamine ka-
tastriüksuste moodustamiseks; 
maareformi läbiviimiseks vaja-
like dokumentide vormistamine; 
maa munitsipaalomandisse taot-
lemise ja katastriüksuse moo-
dustamisega seotud toimingute 
teostamine ning õigusaktide eel-
nõude koostamine. Planeeringu-
te- ja maaspetsialisti telefon on 
444 8351. (KH)

Hajaasustuse programmi  
saab esitada taotlusi

Taotlus koos kohustuslike lisa-
dokumentidega tuleb esitada 
paberkandjal osavalda või di-
gitaalselt allkirjastatuna aad-
ressile linnavalitsus@parnu.ee 
hiljemalt 11. juuni 2018.

Hajaasustuse programmi 
eesmärk on tagada hajaasustu-
sega piirkondades elavatele pe-
redele paremad elutingimused. 
Programmist toetatakse kodu-
majapidamiste veesüsteemide, 
kanalisatsioonisüsteemide, 
juurdepääsuteede ja autonoom-
sete elektrisüsteemidega seotud 
tegevusi. Toetust saavad taotleda 
hajaasustuse piirkonnas elavad 
füüsilised isikud, kes vastavad 
programmi nõuetele.

Projekti maksimaalne toetus 

programmist on ühe majapida-
mise kohta 6500 eurot. Program-
mist eraldatud toetuseks loetak-
se ka ajavahemikus 2012–2017 
hajaasustuse programmist saa-
dud toetuse summa. Taotleja ja 
kaastaotleja oma- ja kaasfinant-
seering peab kokku moodusta-
ma vähemalt 33,33 % projekti 
kuludest. Töid tohib alustada al-
les pärast seda, kui projekti osas 
on tehtud rahastamisotsus ning 
toetuse saajaga on sõlmitud toe-
tusleping. Uuringud, projektee-
rimine, riigilõivud, notaritasud, 
teostusjoonised ja veenanalüüsid 
on teatud juhtudel abikõlblikud 
enne toetuslepingu sõlmimist. 
Lisainfo www.audru.ee (KH)

Audru, Jõõpre ja Lindi koolid on edukad teatritegijad
24. märtsil toimus Pärnus 
Nooruse Majas piirkondlik 
kooliteatrite festival, kus 
osales ühtekokku 13 truppi 
nii linnast kui maakonnast.

Audru osavallast astus lava-
laudadele neli truppi. Nooremas 
vanuseastmes osales Audru 
Kooli 1. klass, kes esitas A. 
Kivirähki jutu ainetel „Mere-
röövel Lusikas”, juhendaja õp 
Kaire Leetsar, Jõõpre Kooli 2. 
ja 3. klassi näiteringi esituses 
sai vaadata M. Saluste raama-
tu põhjal lavastatud etendust 
„Kõik tööd on head”, juhendaja 
õp Helle Kirsi. Lindi kooli 4. 
klassi õpilaste esituses toodi 
lavale A. Kivirähki näidend 
„Hiired pööningul”, juhendaja 
õp Ene Säde. Keskmises va-
nuserühmas mängisid Audru 
Kooli 5. klassi õpilased Leelo 
Tungla ainetel lavastatud eten-
dust „Majahaldjas Alma mure“, 
juhendaja õp Kaire Leetsar.

Žürii, kuhu kuulusid Endla 

teatri lavastaja Enn Keerd, Viivi 
Metslaid Eesti Harrastusteatrite 
Liidust ja Pärnu Kunstide Maja 
lavakujunduse- ja butafoori-
aklassi juhendaja Tiina Tõnis-
mäe, tunnustas mitmeid tublisid 
noori näitlejaid. Audru osavalla 
koolidest oli neid suisa viis. 

Näitlejapreemia said:
Sirelin Jürgens, Carmen 

Moorits ja Kaari Orgusaar – 
hiirte rolli eest „Hiired pöö-
ningul“, 

Kaspar Pentma – mereröövel 
Lusika rolli eest „Mereröövel 
Lusikas“, 

Jaan Sepper – piirivalvuri ja 
autojuht Antsu rolli eest „Kõik 
tööd on head“.

Lindi Lasteaed-Algkooli 
lavastus „Hiired pööningul” 
tunnistati noorima vanuse-
astme parimaks ning nemad 
esindavad Pärnumaad algastme 
riigifestivalil, mis toimub 11.-
12. mail Rõngus Tartumaal.

Audru Kooli lavastus „Ma-

jahaldjas Alma mure” tunnis-
tati keskmise vanuseastme 
parimaks ja nemad sõidavad 
Pärnumaad esindama 20.-21.ap-
rillil Karksi-Nuia Viljandimaal. 

Jätkugu noortel näitlejatel 
mängurõõmu ja juhendajatel 

palju nutikaid ideid, siis on 
vaatajatel põnev teatrielamus 
kindlustatud.

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaed-Algkooli 

direktor

Kohaliku omaalgatuse programm on avatud
Kohaliku omaalgatuse prog-
rammi kevadvoor on avatud 
ning ootab projekte, mis ai-
taksid tugevate ja omaalgatu-
sel põhinevate kogukondade 
tekkimisele ning püsimajää-
misele kaasa. Toetust saa-
vad taotleda mittetulundus-
ühingud ja sihtasutused ning 
maksimaalne toetussumma 
on 2000 eurot ühe projekti 
kohta.

„Kohaliku omaalgatuse 
programm aitab liita kogu-
kondi ja teha ära asju, mis 

võivad esmapilgul paista üsna 
väikesed, kuid on samas väga 
vajalikud,“ ütles riigihalduse 
minister Jaak Aab. „Peale 
haldusterritoriaalset reformi 
on paljudes kohtades omavalit-
suse keskus inimestest füüsili-
selt kaugenenud ning seepärast 
pean kogukondade toetamist 
eriti oluliseks. Ühest küljest 
peavad omavalitsused vaata-
ma oma keskusest kaugemale, 
kuid teisest küljest peame või-
mendama ka rohujuuretasandi 
häält,“ nentis minister.

Programmi eesmärgi täitmi-
seks antakse toetust tegevus-
teks, mis tugevdavad kogukon-
na identiteeti, loovad tõhusamat 
koostööd ning panustavad ko-
gukonnaliikmete teadmiste ja 
oskuste kasvu. Toetust antakse 
ka kogukonnaliikmetele vaja-
like teenuste pakkumiseks ja 
ühistegevust soodustavate ava-
likus kasutuses olevate objekti-
de rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda ava-
likes huvides tegutsevad mit-
tetulundusühingud ja sihtasu-

tused, milles ei osale liikmena 
kohalik omavalitsus ega riik ja 
mille liikmetest äriühingud ei 
moodusta rohkem kui poole. 
Maksimaalne toetussumma esi-
tatud projekti kohta on 2000 eu-
rot ning omafinantseering peab 
olema vähemalt 10% projekti 
kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada e-posti 
teel ning tähtaeg on 2. mai 
2018 kell 16.30. (KH)

Rahvastikuregistri aadressandmed 
vajavad ülevaatamist

Möödunud aastal võttis Riigikogu 
vastu uue rahvastikuregistri seaduse. 
Selle eesmärk on saavutada Eesti rah-
vastiku täpsem arvestus, mis kajastaks 
ühiskonna muudatusi. Üks oluline 1. 
jaanuarist 2019 jõustuv muudatus 
puudutab inimesi, kes on lahkunud 
rahvastikuregistrisse kantud elukoha 
aadressilt elama teise kohta ja ei esita-
nud oma uue elukoha andmeid rahvas-
tikuregistrisse kandmiseks, mille tule-
musena ruumi omanik taotles inimeste 
aadressi muutmist (rahvastikuregistri 
seaduse § 46). Uue rahvastikuregistri 
seaduse § 110 kohaselt kaotavad enne 
seaduse jõustumist ruumi omaniku 
nõudmisel tekkinud kohaliku oma-
valitsuse, linnaosa või asustusüksu-
se täpsusega (edaspidi KOV täpsus) 

elukoha aadressid kehtivuse. 
Muudatus korrastab rahvastikure-

gistri andmeid. Õiged andmed rahvas-
tikuregistris annavad riigile ja oma-
valitsustele ülevaate, kus inimesed 
elavad, aidates paremini planeerida 
teenuseid ja võimaldades vajadusel 
inimesega paremini ühendust saada.

Kuna elukoha andmete kehtivuse 
lõppemine rahvastikuregistris võib 
inimesele kaasa tuua ebameeldivaid 
tagajärgi, on väga oluline, et nad enne 
uue aasta saabumist oma rahvastiku-
registri aadressandmed korrastaksid. 
Siseministeeriumil on plaanis april-
lis teha otseteavitus nende inimeste 
meiliaadressidele, keda ülalmainitud 
seadusemuudatus puudutab. (KH)

Kodused Hääled kontaktandmed
Toimetaja: Maris Moorits
Korrektuur: Sirje Suurevälja
Trükk: Hansaprint
Kontaktandmed: ajaleht@audru.ee, tel 5621 1253
Kuulutused ja info 10. kuupäevaks 

Pooleliolevad planeeringud tuleb lõpetada
Pärnu linnavalitsuse planeeri-
misosakond palub kinnisasja 
omanikel, kelle enne 2015. 
aasta 1. juulit algatatud detail-
planeering on lõpule viimata, 
oma kavatsustest planeerimis-
osakonnale hiljemalt 16. maiks 
teada anda.

2015. aasta juulikuust kehti-
ma hakanud planeerimisseadus 
ning ehitusseadustiku ja pla-
neerimisseaduse rakendamise 
seadus kirjutab ette, et poole-
liolevate, enne 2015. aasta 1. 
juulit algatatud detailplaneerin-
gute menetlus tuleb viia lõpuni 
hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. 

Detailplaneeringu menetlu-
se võib lõpetada, kui seaduse 
kohaselt puudub detailplanee-
ringu koostamise kohustus 
või koostamise käigus ilm-
nevad asjaolud, mis välista-
vad planeeringu elluviimise 
tulevikus. Samuti võib kinni-
sasja omanik esitada taotluse 
detailplaneeringu koostamise 
lõpetamiseks, kui detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on 
koostamise käigus koostamise 
käigus oluliselt muutunud või 
huvitatud isikul puudub raha 
detailplaneeringu menetluse 
jätkamiseks. 

Täpsema informatsiooni 
saamiseks tuleks pöörduda 
Pärnu linnavalitsuse planee-
ringuspetsialistide poole, kes 
oskavad iga konkreetse planee-
ringu kohta täpsemalt rääkida. 
Kõigil kinnisasja omanikel, 
kes teavad, et nad on mingil 
ajal algatanud detailplanee-
ringu ja soovivad poolelioleva 
detailplaneeringu koostamise 
lõpetada, tuleb sellest Pärnu 
linnavalitsusele teada anda. 
Juhul, kui soovitakse planee-
ringu menetlemist lõpuni viia, 
tuleb ka sellest teavitada. 

Pärnu linna kodulehel de-

tailplaneeringute menüü all 
on pooleliolevatest detailpla-
neeringutest tehtud nimekiri. 
Sealt saab aadressi järgi üle 
kontrollida, kas selles kohas 
on pooleliolev planeering. 

Kirjalik taotlus detailpla-
neeringu menetluse lõpeta-
miseks või jätkamiseks tuleb 
esitada hiljemalt 16. maiks 
linnavalitsuse planeerimisosa-
konnale aadressil Suur-Sepa 16, 
80098 Pärnu linn, Pärnu linn 
või e-postil linnavalitsus@
parnu.ee. (KH)

TehnikahuvilisTele

toimub 
2. juunil 2018 kell 12.00-17.00 
Audru õuemuuseumi maa-alal. 

VI AUDRU TEHNIKANÄITUS 
jA SÄÄREVÄRISTAjATE 

VÕIDUSÕIT

VI AUDRU TEHNIKANÄITUS 
jA SÄÄREVÄRISTAjATE 

VÕIDUSÕIT

Lähem informatsioon 
ja võidusõiduks registreerumine 

telefonidel 511 0511 või 555 99302.

korraldav komisjon

võidusõit algab kell 13.00.

Lindi kooli etendus „Hiired pööningul“
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Avalike annetuste kogumine 
muuseum-külamaja 

rekonstrueerimise toetuseks
Rahva soovil avame avali-
ke annetuste kogumise meie 
muuseum-külamaja lääne-
poolse tiiva rekonstrueerimise 
toetuseks. Külamaja asub Raba 
tn 3, Lavassaares, Pärnu linn, 
87001 Pärnu maakond. Hetkel 
on PRIA toetuste abil ja kü-
laseltsi omaosalusel käimas 
muuseum-külamaja rekonst-
rueerimistööd. Tööde lõppedes, 
maikuus 2018, saavad valmis 
sauna leiliruum, pesemisruum, 
riietusruum ja puhkeruum, kaks 
WC-d, abiruum, köök ja söö-
giruum ning uuendatud saab 
maja katus ning paigaldatud 
vihmaveesüsteemid. Vana 
eterniitkatuse asemel juba 
hiilgab valtsitud tsinkplekk. 
Annetusi saab teha pangaüle-
kandega – Lavassaare Külaselts 
EE571700017003347779 Lumi-
nor, selgituseks palume märkida 
– külamaja.

Samuti saab annetada sulara-
has Lavassaare Raamatukogus 
olevasse linnupesakasti raama-
tukogu lahtioleku aegadel teisi-
päeviti kell 11.00-17.00, kolma-
päeviti, neljapäeviti ja reedeti 
kell 12.00-18.00. Annetuste ko-
gumine jääb avatuks kuni 2018. 
aasta septembrikuu lõpuni.

Annetajate nimed alates 200 
eurost kantakse tänuplaadile, 

mis jääb kaunistama meie kü-
lamaja seina. Väiksemate an-
netuste puhul avalikustatakse 
annetajate nimed Lavassaare 
Külaseltsi FB seinal ja Audru 
osavalla ajalehes ilmuvas Tä-
nuavalduses. Samuti antakse 
avalikkusele teada, kuidas ka-
sutatakse annetustega kogutud 
raha.

Miks me annetusi kogume? 
Ikka selleks, et rekonstrueeri-
tavas hoone tiivas oleks kõik 
vajalik olemas (nt mööbel, 
valgustid, saunapingid, kohvi-
masin jms). Info tel 5343 2464, 
Merle Lillak. Oleme südamest 
tänulikud iga väikese annetuse 
eest.

Lavassaare Külaselts

Seoses Audru osavalla vapimärgi 
omistamisega tänan taotluse esitamise 
algatusrühma liikmeid nähtud vaeva ja 
volikogu liikmeid tehtud otsuse eest.

Kui nelikümmend üks aastat on 
Audrus kooli- ja sporditööd tehtud, siis 
millal veel?

Kuid nii egoistlik ma ka ei ole, et väi-
daksin, justkui oleks kõik tulemuslik 
saavutatud ainuisikuliselt. Siinkohal 
tahangi tänada ametialaseid kolleege 
Audru Koolist, kellega koostöö oli mõ-
nus ja meeldejääv. Aitäh õpetajad Sirje 
Mölder, Heli Raidma, Urmi Pärn, Rita 
Tammela ja Vivika Lass.

Heameel on tõdeda, et kunagi alus-
tatud spordivõistlused nagu näiteks 
Jüripäeva teatejooks ja õpetajate võrk-
palliturniirid said jätkuaastad Reelika 
Rüütli, Sirje Suurevälja ja Alar Külma 
organiseerimisel.

Kooliaastad muutsid mälestusväär-
seteks rõõmsameelsed, õpihimulised ja 
sõbralikud õpilased, eriti need „minu 

omad“, kellede klassijuhataja või tree-
ner õnnestus mul olla. Jälgin ikka teie 
käekäiku ja rõõmustan teie edusammude 
üle. Tore, et paljudel teie hulgast on sport 
jätkuvalt elus tähtsat rolli mängimas.

Valla sporditöös toetusin erinevate 
spordialade aktivistidele, kes abistasid 
esinduste komplekteerimisel nii maa-
kondlikeks kui vabariiklikeks võist-
lusteks. Kiitus teile – Aili Rehe, Villu 
Voogel, Mati Puust, Valdi Killing, Rein 
Kiisler, Eerik Philips ja aitäh Priit An-
nus, et korvpalliturniir on elujõuline. 
Eriline tänu Endel Laidonerile nõu-
andjaga, kes tegid minust eriti tähtsate 
majandusküsimuste otsustaja.

Oh aegu ammuseid, aga toredaid ja 
jääb vaid loota, et elu linnas halvem 
pole.

Tänan südamest!
Nauditavaid spordielamusi kõigile!

Lugupidamisega
Harri Lelle

Võilillepärg pähe ja räime sööma
Kevade algus on Romantilise 
Rannatee valdade rahvale te-
gus aeg. Kevadet avavad kaks 
pika kogemusega ja rahva seas 
populaarset festivali – Võilil-
lefestival ja RäimeWest. Üks 
endises Audru ja teine endises 
Tõstamaa vallas. Juba varem 
naabervaldadena sõbralikult 
festivalipäeva jaganutena, on 
nüüd ühtses omavalitsuses 
aina rõõm näha, et festivalid 
jätkuvad ja vaat, et veel tuge-
vama hooga kui enne.

Kevadet kuulutavatest 
festivalidest räägime Merle 
Jantsoniga, kes esmakordselt 
annab oma panuse RäimeWes-
ti korraldajana ning Mercedes 
Merimaaga, Võilillefestivali 
eestvedajaga.

Mis on see kõige sügavam 
mõte nende festivalide taga? 
Miks neid korraldada?

M. Merimaa: VIII Võilille-
festival toimub 12.-13. mai 2018 
Pärnumaal Kihlepas. Festival, 
mis on alguse saanud mõttest 
tutvustada unustusse vajunud 
rahvatarkusi ja Eesti looduses 
kasvavate taimede kasutamis-
võimalusi, on tänaseks kasva-
nud kahepäevaseks tervislikke 
eluviise ja kogukondlikke väär-
tusi propageerivaks sündmu-
seks. Üritus toob kokku huvilisi 
üle Eesti ja kaugemaltki.

M. Jantson: Eks ikka see 
sama kuldaväärt mõte, mis Tõs-
tamaa rahvast pani aastal 2011 
esimest RäimeWesti ellu kutsu-
ma: meie – rannakülarahvas ise 

– teame suurepäraselt, mil moel 
meie „merehõbe“ potti ja pan-
nile jõuab. Teame, kuidas merel 
ja mere ääres käituda, teame, 
kui rasket tööd teevad ranna-
kalurid, teame, kui imemaitsev 
ja ülikasulik on see kala, mis 
nende mõrdadest meie lauale 
jõuab. Neid väärt teadmisi ja 
maitseid, lisaks veel kevadise 
sadama värve ja võlusid Räi-
meWest kõigile jagada tahab-
ki. Ikka maikuu teisel laupäeval 
Lao sadamas kell 10-14.

Mõlemat festivali seob õp-
pimine Eesti looduse erinevate 
tahkude kohta. Missuguseid 
õpitubasid sel aastal paku-
takse?

MM: 12. mail kell 12.00-
14.00 toimub Võilillefestivalil 
Peeter Piheli õpituba. Töötoas 
valmivad road, mille tooraine 
pärineb Eesti metsast. Neid toi-
te on Peeter Pihel valmistanud 
tunnustatud restoranis Pädaste 
mõisas Saaremaal ja Eesti Eu-
roopa eesistumise ajal rahvus-
vahelisele publikule, maitseid 
on pandud proovile ka töötades 
Rootsis ja nüüd Pariisis. Samal 
päeval arutlevad Anatol Sügis 
ja Mercedes Merimaa metsikute 
söödavate taimede ja puulehtede 
toiduks kasutamise teemadel.

Laupäeval toimub veel hu-
vitavaid töötubasid: Margit 
Kirsipuu töötuba teemal „Naat 
ja nõges“, Allikukivi Veinimõi-
sa perenaine õpetab koduveini 
tegema, C. R. Jakobsoni Talu-
muuseumi esindaja Kurgjalt 

segab koos huvilistega kokku 
hooajaliste metsikute taimedega 
sõira.

MJ: RäimeWest on üks se-
dasorti tore kalasadamapäev, 
kus tulija leiab ikka ootuspä-
rase: merepäästjatelt saab näit-
likke õppetunde, kuidas merel 
mitte hätta sattuda ja hätta sat-
tununa abi saada, kalanduse 
teabekeskuse telgis saab teada, 
mismoodi meie mere asukad 
välja näevad ning kus ja kuidas 
nad elavad, meie mere kaladest 
õpetavad väärt roogi valmista-
ma lausa mitu kalakokka.

Muidugi jagame iseäranis 
hoolega igasugu tarkusi just 
lastele, et neist mereteadlikud 
inimesed kasvaksid.

Kohalik käsitöö ja ka ees-
kavad-bändid on olnud mõle-
mal festivalil alati väga ooda-
tud. Mida sel aastal põnevat 
tulemas on?

MM: Festivali esimesel päe-
val on Eassalu Külaseltsimaja 
hoovis traditsiooniline kohalike 
toodete laat. Lastele on plaanis 
meisterdamine ning Audru 
Kooli noorkotkad ja gurmeeklu-
bi liikmed pakuvad lõkkekartu-
leid karulauguvõiga. Hõimurah-
vaste esindajad Udmurdimaalt 
tulevad oma laulude ja laste või-
lillejoonistuste näitusega. Päeva 
jooksul pakuvad muusikalisi 
elamusi Audru valla rahvatant-
sijad, Anu ja Triinu Taul ning 
külalised Hanila valla Laulu- 
ja Mänguseltsist. Päev lõppeb 
tantsurännakuga Krist ina 

Paškeviciuse juhtimisel.
MJ: RäimeWestil on täna-

vugi tore tavapärane laat – osta 
saab nii kala kui kalapüügiks 
ja -valmistamiseks vajalikku. 
Sekka ikka ka koduseid küpse-
tisi ja kohalikku käsitööd. Räi-
meWesti laval astuvad üles ikka 
need tegijad, kel ka merega oma 
suhe olemas. Peaesinejaks on 
äsja üheksakümneseks saanud 
iginoor Kihnu Virve, kelle 
kodutalu väärt toidukraami 
ka RäimeWesti laadalt leida 
on. Lisaks mängib mõnusat 
meremuusikat kahemehepunt 
Vanad sõbrad Haapsalust. 
Sekka isetegevuslasi nii meilt 
kui kaugemalt. Nii, et napilt nel-
jatunnine laadaprogramm saab 
olema igati tihe ja tore. Väga 
oluline on, et lisaks maa peal 
toimuvale on RäimeWestil ka 
nii-öelda veepealne programm 
– Lao sadama kai äärde randu-
vad täies lastis räimepaadid ja 
rahvas võib kasvõi ämbrikau-
pa hommikust mõrrasaaki koju 
kaasa osta. Ajalooline puupur-
jekas Jenny Kruse ootab seilata 
soovijaid Munalaiu sadamas, 
kuhu on Lao sadamast vaid 
10-minutiline jalutuskäik. Oma-
ette oluline osa on RäimeWestil 
kohvikutel – ikka kala, ikka ko-
dumaine, ikka värske – selline 
on neis pakutav menüü.

RäimeWest ootab küla-
lisi 12. mail Lao sadamas ja 
Võilillefestival 12.-13. mail 
Kihlepas.

Maris Moorits 

Hea Lindi kogukonna liige! 
Oled oodatud 5. mail Lindi aasa 
talgutele (registreeru aadres-
sil http://talgud.teemeara.ee/
events/lindi-aas) kl. 10–13 ja 
peale ühist talgusupi söömist 
kell 13:30 osalema ka Lindi Kü-
laseltsi üldkoosolekul. Mõtleme 
ja arutame, mida saame koos 
veel ära teha. Meie ühised ar-
vamused ja mõtted on need, mis 
on külaseltsi plaanide tegemise 
aluseks. NB! Võtame rõõmuga 

vastu avaldusi külaseltsiga lii-
tumiseks! 

PS! Kes osalevad talgupäe-
val ja/või kellel on külaseltsi 
liikmemaks tasutud, on prii 
pääse Külaseltsi poolt korral-
datavale Lindi jaanitulele 22. 
juunil!

Täiendav info:
Taavi Tamberg, tel 511 6767
Ulla Orgusaar, tel 5345 4588

Tagasivaade eelmisele aastale 
läbi politseipilgu

Vaadates tagasi 2017. aastale 
ja proovides seda kokku võt-
ta, võib tõdeda, et turvalisuse 
olukord Audrus jätkab parane-
mise kursil. Registreeritud ku-
ritegevus on jätkuvalt languses, 
väärtegude registreerimine on 
jäänud üldiselt samale tasemele. 
Selleks, et numbritest mitte va-
lesid järeldusi teha, võin öelda, 
et see tõus on osaliselt seotud 
ka sellega, et inimeste koostöö 
politseiga on muutunud tiheda-
maks. 

Politsei registreeris eelmisel 
aastal Audru vallas 49 kuritegu, 
millest 31 puhul õnnestus teha 
selgeks asjaolud ja välja selgi-
tada süüdlane. Nende hulgas oli 
18 varavastast kuritegu, millest 
12 pandi toime inimeste vastu. 
Raskes joobes juhte karistati 
kriminaalkorras 12 korral. 

Politsei registreeris Aud-

ru osavallas möödunud aasta 
jooksul 342 väärtegu, millest 
320 olid liiklusega seotud rik-
kumised. Alaealiste poolt pandi 
toime kokku 23 väärtegu, mil-
lest seitse olid tubaka- ja kahek-
sa alkoholiseaduse rikkumised. 
Ülejäänud kordadel oli tegemist 
liikluses toime pandud rikku-
mistega.

Kokkuvõttes võib Audrus 
turvalisusega rahul olla, sest 
süütegude arv võrreldes vara-
semate aastatega jätkuvalt vä-
heneb. Tänan kõiki aktiivseid ja 
kogukonnast hoolivaid inimesi, 
kes politseid oma tähelepane-
kutest ja muredest teavitavad. 
Ainult elanike ja politsei koos-
töö saab muuta meie elukohta 
turvalisemaks.

Harli Hansen 
piirkonnapolitseinik

Planeeringuteated
Pärnu Linnavalitsus teavitab 
Pajupera kinnistu detailpla-
neeringu avalikust väljapane-
kust. 

Pä r nu Li n nava l i t su se 
19.03.2018 korraldusega nr 
276 vastu võetud Papsaare 
küla Pajupera kinnistu detail-
planeeringu (suurusega 3,91 
ha, katastriüksuse tunnus 
15904:003:0376) eesmärk on 
muuta maa sihtotstarve maa-
tulundusmaast elamumaaks ja 
jagada kinnistu kruntideks ning 
anda ehitusõigus 8 ühepereela-
mu ehitamiseks.

Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 10. ap-
rillist 2018 kuni 24. aprillini 
2018 Audru osavallakeskuses 
tuba 13 tööpäeviti kell 08.00-
16.00, Pärnu linna veebilehel 
www.parnu.ee ja Audru osa-
valla veebilehel www.audru.ee. 
Avaliku väljapaneku jooksul on 
igal isikul õigus avaldada de-
tailplaneeringu kohta arvamust. 
Täiendav info tel 444 8173. Ar-
vamused esitada e-posti aadres-
sil info@parnu või aadressil: 
Audru Osavallakeskus, Pärna 
allee 7, Audru alevik 88301.

Eelmise aasta talgud Lindi sadamas

TÄNUAVALDUS
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Ajaratta lood

Kihlepa kool 90
Möödunud kooliaegade mäles-
tusi ajendas mind kirja panema 
kunagise Kihlepa kooli õpeta-
ja Linda Põder’i kiri. Tema oli 
Kihlepas õpetajaks aastatel 
1953-1957, mina ainult aastal 
1961. Teatavasti suleti Kihlepa 
kool lõplikult 1964. aastal. Need 
aastad õpetajate elus ja koolitöös 
olid üsna sarnased. Panen siia 
kirja mõned faktid: 

• Koolimajad olid külas suu-
red ja silmapaistvad hooned, sel-
listeks on nad jäänud tänaseni. 
Kihlepa koolimaja valmis 1928. 
aastal ja Audru koolimaja 1939. 
aastal.

• Õpetajatele kooli poolt kor-
tereid ei antud, tuli endal ulualu-
ne leida. Linda Põder kirjutab: 
„Kui ma siis oma kompsudega 
enne kooli kohale jõudsin, istu-
sin õnnetuna õpetajate toas nagu 
Palestiina põgenik. Minule kor-
teri leidmiseks ei olnud midagi 
tehtud. Siis anti mulle keegi 
kohalik kaasa ja läksime külast 
otsima. Mitmed kohad sai läbi 
käidud, aga kus oli läbikäidav 
tuba, kus polnud üldse pesemis-
võimalust jne. Siis tuli mu kaas-
lasele meelde, et paar kilomeetrit 
eemal metsas elab Tiltsu Mari, 
kel aeg-ajalt mõni üürnik on ol-
nud.“ Sinna saigi Linda korteri 
ja Mari juures elas ka Kihlepa 
kooli noor pioneerijuht ja lau-
luõpetaja Aili Sammel-Tamm. 
Mina elasin Audru metskonna-
majas, kus oli minu abikaasa 
ametikorter. 

• Õpilastel oli sama probleem. 
Tol ajal olid Eestimaal hajatalud, 
veel ei olnud jõutud keskustes-
se suuri korterelamuid ehitada. 
Lastel tuli kooli tulla näiteks 
Vanakülast, Uruste jõe juurest, 
Tuurastest, jne. Oli küll väike in-
ternaadimaja, mida tema värvi 
järgi kutsuti punaseks majaks. 
Nüüdseks on see hävinenud.

• Koolibussid olid veel tund-
matud, maarahval ei olnud au-
tosid ega muid sõiduvahendeid. 
Kooliteed käisid nii õpetajad 
kui õpilased ikka jalgsi. Teedelt 
lund ära ei lükatud, tuli rassida 
läbi paksu lume ja kooli jõudes 

olid kõik punapõsksed „lume-
memmed“. Sügisel ja kevadel 
olid teed kole porised, tuli käia 
kummikutega. Linda kirjutab, 
et mööda metsateed käies tuli 
jälgida, et mõni rästik jalgu ei 
jääks. Minu koolitee oli vaid 1 
km pikk, kuid mäletan kevadist 
nastikute rohkust. Ei mäleta, et 
kunagi varem või hiljem olek-
sin näinud pilti, kus olen korraga 
nastikute keskel. Räägiti, et üks 
varasem metsaülem olevat kas-
vatanud nastikuid.

• Koolitöö kestis 6 päeva nä-
dalas. Oli õnn, et tol ajal oli veel 
külas pood, kust sai toidumoona 
osta. Kehvem lugu oli tööstus-
kaupade osas. Linda kirjutab: 
„Pärnusse mingi vajaliku asja 
ostmiseks minna ei saanud, sest 
pühapäeval olid tööstuskaupade 
kauplused suletud.“

• Küla kogukonnas tunti 
üksteist hästi. Linda meenutab: 
„Õpetajatöö heledam pool oli 
see, et siin olid väga toredad 
ja sõbralikud õpilased. Nende 
vallatused ei ületanud seda pii-
ri, et kedagi oleks tulnud karmilt 
karistada või koolist välja heita. 
Õpetajad ja õpilased sai omava-
hel hästi läbi, mängisime koos 
õpilastega igasuguseid mänge ja 
tantsisime koos nendega pidudel. 
See oli lõbus neile kui ka meile.“ 
Jah, tõesti, nii see oli. Mäletan 
oma 6. kl poistega tehtud suusa-
matku Potsepa metsa, rahvatant-
sutunde Kihlepa rahvamajas jne.

• 6. kl poiss Juss ütles mul-
le kord: „Mis need tänapäeva 
vallatused ka on, meie läksime 
peale tunde Muhu männikusse, 
kus meil kuulipilduja oli ära 
peidetud ja täristasime nii, et 
mändide ladvad lendasid.“ Oli 
ju sõjajärgne aeg ja laskemoona 
vedeles kõikjal. Teine 6. kl poiss, 
Ain, läks aga Kihlepa poodi ja 
küsis „taevamannat, saialõhna ja 
100 grammi sandalette“. Vihane 
kaupmees tuli kooli aru pärima. 
Matemaatikaõpetaja Silva Tiit 
andis poisile kaalu ja sandale-
ti ülesandega välja arvutada, 
kui palju maksab 100 grammi 
sandalette. Juss meenutas veel, 

kuidas klassis tindipotisõda 
peeti. Õpetaja olevat varjunud 
aknaklaasi taha. Koolidirektor 
Maimu Isand hoiatas mind, et 
kui ma 6. klassiga toime tulen, 
võib minust õpetaja saada küll.  

• Vahel tegid ka õpetajad val-
latusi, mäletab Linda: „Andsi-
me õpilastele iseseisva töö, ise 
aga läksime Lauri männikus-
se pildistama. Kõik, eesotsas 
direktoriga, ronisime haralise 
puu otsa, kust kordamööda alla 
hüppasime ja seda pildistasime.“ 
Kaunid Kihlepa männid on ol-
nud mängukohaks ka õpilastele. 
Siia uuristasid nad oma koopaid 
ja mängisid luuremänge.

• Kihlepa kool, direktor 
Mokk ja Kihlepa külaelu on 
lahutamatud mõisted. Mih-
kel Mokk oli Kihlepa kooli 
asutaja, haritud ja lugupeetud 
kooliõpetaja, arvukate seltside 
ja ühingute asutaja jne. Linda 
meenutab: „Muide, rahva seas 
kutsuti seda kooli Moka kooliks. 
Mihkel Mokk oli tõeline „maa 
sool“. Ta oli õpetanud juba oma 
õpilaste lapsi ja lapselapsi. Rää-
giti, et kui ta läks kauplusesse, 
siis traktoristidel, kes poe juures 
viina võtsid, läks viinapudel sel-
ja taha ja käed venisid taskust 
välja. Ta oli omandanud tsaari 
sõjaväes teenides velskri kutse. 
Oma velskrioskusi kasutades ai-

tas ta ka külarahvast, sest Liiva 
haigla oli kaugel.“

• Meenutan meelsasti oma 
Kihlepa-aegseid kaasõpetajaid: 
Maimu Isand – direktor, Aili 
Sammel-Tamm, Mai Andra-
Vaino, Silva Tiit, Silvia Kann, 
Efeline Liiv, Rein Eglon

Olime meiegi noored ja val-
latud. Meenuvad metskonna 
hobustega tehtud saanisõidud 
vastlapäevadel ja jõulude ajal, 
peod koolimajas ja Kihlepa 
rahvamajas, sünnipäevad jne. 
Linda meenutab: „Rahvamajas 
käis rändkino, mille järel alati 
tants oli. Peale eeskava mängis 
mõni külamees akordioni, mille 
saatel hämara petrooleumilambi 
valgel tantsu keerutati. Kavale-
rid olid põhiliselt traktorijaama 
traktoristid ja kalurid, kellel tihti 
„ninad õlised“, see tähendab, et 
enne oli pudelist julgust võetud.“

Oma kirja lõpus ütleb Linda: 
„Mõnes mõttes jäi killuke minu 
südamest Kihlepasse. Endine ja 
praegune koolielu erinevad tei-
neteisest nagu öö ja päev. Tol-
leaegse kooli elu, hing ja aura 
olid niisugused, mida saab ainult 
tunnetada, aga mitte sõnadesse 
panna.“

Sellise arvamusega täiesti 
ühinedes üks Kihlepa kooli 

õpetajatest
Helgi Roots

Kihlepa kooli 6. kl poisid vasakult A.Metsbaum, U. Metsa-
nurm, J. Tamm, K. Tamm, J. Lage, V.Põldeots, T. Lüüdik, 
U. Liivrand, A. Saartson, J. Kasearu, A. Kuusk

Audru Kooli õpilased Vigevanos programmeerimas
Audru Kooli õpilased käisid 17.-
24. märtsil Itaalias Vigevanos 
Erasmus+ projekti “Program-
ming as a innovative way of 
learning and teaching” raames 
programmeerimist õppimas.

Kui me jõudsime Itaaliasse 
Milanosse, siis ootasid len-
nujaamas meid võõrustavad 
pered, kelle juures õpilased 
nädala elasid. Nii laupäev kui 
pühapäev olid nn perepäevad, 
mil tegevusi organiseerisid 
võõrustajad. Lapsed käisid nii 
Milanos kui ka teistes lähedal 
asuvates linnades, näiteks Ge-
nova akvaariumis vee-elustiku-
ga tutvumas.

Esmaspäeval kohtusime teis-
te projektis osalejatega. Neid oli 
lisaks meile ja itaallastele ka 
Poolast ja Prantsusmaalt. Näda-
la programmeerimise eesmärk 
oli programmi Scratch abil val-
mis teha üks arvutimäng ettean-
tud märksõnade järgi. Õpetajaks 
oli Milano tehnikaülikooli prog-
rammeerija Simone Penati, kes 
algselt tundis hirmu 36 õpilase 
juhendamise ees. Õnneks olid 
õpilased usinad, jätsid hea mul-
je ning Simone nautis nendega 
töötamist väga. Kui õpilased 
olid oma tööd valmis saanud, 
esitleti neid üksteisele. Projektis 
osalejad said suurepärase rüh-
mas töötamise kogemuse ja seda 
inglise keeles.

Itaalias viibimise ajal külas-
tasime ka põnevaid kohti. Kõi-
gepealt organiseerisid Vigevano 
õpilased ekskursiooni läbi aja-
loolise linna, kandes keskaeg-
seid rõivaid. Veendusime, et 
seda linna ei kutsuta ilmaasjata 
ideaalseks linnaks. Käisime ka 
Vigevano linnavalitsuses, kus 
kohtusime linnapeaga ja and-
sime pressikonverentsi. 

Veel külastasime Milano 
tehnikaülikooli, kus meile 
räägiti, milliste projektidega 
nemad tegelevad. Üks osa-
kond keskendus abivajavatele 
lastele ja sealsed üliõpilased 
ja õppejõud programmeerisid 
abivahendeid, et muuta psüh-
holoogide ja terapeutide töö 
lastega efektiivsemaks. Teises 
osakonnas tegeleti suuremate 
robotitega, näiteks viinamar-
jakorjajatega ja nutikate ratas-
toolidega. 

Omaette elamus oli Bolog-
na äärelinnas asuv FICO Eataly 
World toidu- ja toiduainetootmi-
se keskus. 20 000 ruutmeetri-
sel alal oli eksponaate nii liha-, 
juustu- kui veinivalmistamisest, 
interaktiivsed näitused, hulk 
omapäraseid toidukohti. Seal 
said Itaalia väiketootjad tut-
vustada oma tooteid, kõike 
sai proovida ja loomulikult ka 
kaasa osta.

Nädala lõpetamiseks kogu-

nesime reede õhtul koolimajja, 
kus anti pidulikult kätte tunnis-
tused, mängisime seltskondlik-
ke mänge ja nautisime koosole-
mist. Lapsevanemad kostitasid 
meid kõige hea ja paremaga, mis 
itaallaste toidulauale kuuluvad. 
Kõigile õpilastele meeldis see 
nädal väga, mõnel oli päris kurb 
järgmisel päeval lahkuda.

Projekt “Programming as 
a innovative way of learning 
and teaching” algas juba 2016. 
aastal, kui kohtusid nelja riigi 
õpetajad ja panid paika eesmär-

gid. Esimene õpilaste kohtumi-
ne toimus 2017. aasta aprillis 
Poolas Zamosczis, teine 2017. 
aasta septembris Prantsusmaal 
Ribeauville’is, kolmas nüüd 
Itaalias Vigevanos ning viima-
sena kohtutakse maikuus Aud-
ru Koolis. Antud projekti kohta 
saab lähemalt lugeda veebilehelt 
https://learnbyprogramming.
weebly.com/.

Pille Raudla
Audru K ooli eesti keele ja 

kirjanduse õpetaja

Jõõpre Kooli Lavassaare Lasteaed (Pärnu linn)
kuulutab konkursi

* ERIPEDAGOOG-LASTEAIAÕPETAJA (1,0)
* LASTEAIAÕPETAJA (1,0)

kohtade täitmiseks alates 1. augustist 2018.

Eeldame vastavust kvalifikatsioonile.
CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 
30. aprilliks 2018 Võidu 1, Lavassaare, Audru osavald, 
Pärnu linn 87001 või lavassaarela@jooprepk.ee
Täiendavat infot saab telefonil 5556 7553, õppejuh t Maie Kalbus

RMK kavandab Alu jääksoos loodusliku veerežiimi 
taastamistöid. 
Taastamistööde käigus suletakse osaliselt rabas olevad 
kuivenduskraavid. 
Tööd on kavandatud riigi- ja munitsipaalmaal.
Projekti avalikkuse kaasamise koosolek toimub 
27.04.2018 kl 10.00 
Keskkonnaameti saalis 
(Roheline 64, Pärnu).
Täpsem info: 
ove@laanekraav.ee 
53 325 369.
Projekti rahastab Euroopa 
Ühtekuuluvusfond 

Euroopa Liit
Ühtekuuluvusfond

Eesti
tuleviku heaks
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• TEATED •

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
MERiTE-LiiSA KLADE 23.02.2018
STENAR LEiMAN 02.03.2018
HELLA PHiLiPS 17.03.2018
ASSAR KALDA 23.03.2018
LiSANNA REiMANN 23.03.2018
TARMO KAELEP 23.03.2018
RAMON TõNiSSON 02.03.2018

Perearst Ülle Runneli vastuvõttu ei toimu perioodil 
29.05.2018-01.06.2018.
Pereõe vastuvõtt toimub plaanipäraselt.

Neeva Aed otsib oma meeskonda aednik-müüjat. CV saata 
meiliaadressile neevaaed@gmail.com 

Tule ja naudi koos perega 
muusikamaitselist, vaselõhnalist 
ja üllatusterohket kevadpäeva 

Lavassaares! 
Pühapäeval, 20. mail 2018 kell 
8.00-16.00 toimub Lavassaare 
staadionil juba viies Vanavara 
laat ja pasunakooride ülevaa-
tus. 

Käesoleval aastal on suurüri-
tuse toetajad: Pärnu Linnavalit-
sus, Audru osavald, MTÜ Eesti 
Muuseumraudtee Lavassaare 
Raudteemuuseum, AS Tootsi 
Turvas, OÜ Biolan Baltic, OÜ 
Ogel, OÜ Massiner, Pärnumaa 
Vanatehnika Klubi, OÜ Hüppa-
Liikluslinnak ja Laserpark ning 
OÜ Seikluspark-Valgeranna 
Seikluspark.

Muusikamaitselist kevad-
päeva juhib härra Ado Kirsi. 
Esinevad: pasunakoor Õnn 
Tuli Õuele (pealik Ado Kirsi), 
Raudtee Kultuuriseltsi pasuna-
koor (dirigent Aarne Haasma) 
ja Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Puhkpilliorkester Popsid (diri-
gent – Lavassaarest pärit Kätlin 
Virgo) ning Rapla pasunakoor 
(dirigent Aigar Kostabi). Üle-
vaatus algab kell 10.00 ja esi-
nemisjärjekord loositakse. Iga 
pasunakoor saab esinemisaega 
30 minutit. Seejärel toimub 
ühismängimine. Kogu seda to-
redust jälgib auväärt žürii, mille 
koosseisu kuuluvad kõik diri-
gendid ning lisaks auliikmed (nt 
Loit Lepalaan), kes kõik saavad 
sõna kommentaarideks pärast 
iga pasunakoori etteastet. Pärast 
ühismängu toimub autasustami-
ne ja kõige lõpuks mängitakse 
legendaarset pala Vanad sõbrad. 
Seejärel lahkutakse sõpradena. 

Lisaks puhkpillimuusikale ja 
vanavara ostmisele-müümisele 
on võimalik külastada Lavas-
saare Raudteemuuseumi – tut-
vuda püsiekspositsiooniga ning 
nautida rongisõitu. Muuseum on 
avatud ja ootab külastajaid terve 
päeva kell 9.00-17.00. 

Muuseumrongi sõidugraa-
fik: väljumisega muuseumist: 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30 ja 15.30; väljumisega ale-
vist: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 ja 16.00; vajadusel 
tehakse lõpus üks lisareis.

Midagi lõbusat ka lastele! 
Kell 11.00 algab etendus „Pipi 
peab Eesti sünnipäeva”, mis 
kestab 40 minutit. Seejärel Pipi 
ja Annika mängivad ning meis-
terdavad koos lastega. Etendus 
ja mängud kokku on ajaliselt 
kaks tundi ning tasuta. Hobu-
sõitu teevad Kärbi talu hobused.

Seoses EV100 juubeliaas-
taga on kohal Retrofotosalong, 
pildistada saab 20-40-ndate 
kuurordistiilis, vana fototaus-
ta ja ajastukohaste kostüümide 
ning aksessuaaridega. Pildi saab 
kätte veerand tunni jooksul. Pil-
di hind 6 eurot.

Külaselts võtab osaliselt enda 

kanda toitlustamise, külalistele 
pakutakse head ja paremat oma-
valmistatut. Külaseltsi telgis 
ootavad soojad pirukad ja kohv 
juba kell 7 hommikul. Kaasatud 
on erinevad toitlustusettevõtted, 
kõht ei jää tühjaks kellelgi. 

Toimub vanatehnika ja maa-
mootorite väljanäitus. Maamoo-
torid jõuavad Lavassaarde Jüri 
Vaikjärve ja Raivo Hannuse 
eestvedamisel Pärnumaa Vana-
tehnika Klubist. Müüakse OÜ 
Biolan Baltic tooteid, samuti on 
sel päeval avatud Teise Ringi 
Riiete Kaubamaja.

Ka sellel aastal toimuvad laa-
da loterii ja oksjon Lavassaare 
muuseum-külamaja rekonst-
rueerimise toetuseks. Suurepä-
rased auhinnad on välja pannud 
OÜ Hüppa (nt on loterii võitude 
hulgas 10 tk 6-euroseid kinke-
kaarte – Pärnu Liikluslinnak ja 
10 tk 4-euroseid kinkekaarte – 
Hüppa mängumaa ehk ufopark) 
ja OÜ Seikluspark. 

Laada ajal muutub ka liik-
luskorraldus. Liiklus on üm-
ber suunatud Mäe tn kaudu ja 
parkimine on ette nähtud staa-
dionist 300 m kaugusel. Laada 
külastajate paremaks teeninda-
miseks lubatakse invaliididel 
parkida (invaliidsust tõendava 
dokumendi ettenäitamisel) oma 
sõiduk Lavassaarde sissesõidul 
staadioni lähedal ja mootorrat-
turitel Naanu mäepoolsel küljel. 
Ootame laada külastajatelt ja 
ka kohalikelt elanikelt liiklus-
korralduse ja parkimise nõuete 
järgimisel mõistvat suhtumist 
ning rahulikku meelt. 

Kevadise ilma kohta ei jul-
ge väga sõna võtta, aga kuhu 
ta ikka jääb – juba neli korda 
järjest on meie laada ajal ilus 
ja päikeseline ilm olnud. Siit 
võib teha järelduse –kindlasti 
meeldib taevataadile puhkpil-
limuusika.

Müüjaid hakkame staadio-
nile paigutama nagu ikka va-
rahommikul kell 6.00. Kaup-
lejatele on müügikoht tasuline. 
Müügikoht koos transpordiva-
hendiga 3x7 m maksab 5 eurot. 
Müügikoht transpordivahendita 
2x2 m maksab 2 eurot. Toitlus-
tajate registreerimine on lõppe-
nud. Külastajatele laadale sis-
sepääs tasuta, auto parkimine 
– 2 eurot. Vt ürituse kodulehte 
https://vanavaralaat.blogspot.
com.ee/

Eelinfo – 23.09.2018 toimub 
Lavassaare staadionil ii Sü-
gislaat. Erinevalt vanavara 
laadast on sügislaadal võimalik 
müüa ja osta kõike (vanavara, 
käsitöö, aiasaadused, riided, 
toidukaup jne). 

Ootame teid!
Lavassaare Külaselts

TÄNUAVALDUS

Lavassaare Külaselts

Oleme väga tänulikud Lavassaarest pärit 
Raimond ja Roland Pärnale, kes aitasid meid rahaliselt 

summas 3500 euroga.

Selle rahaga saime ehitatud muuseum-külamajja salvestava
kamin-ahju ja üles laotud uue korstnajala.

Raimond ja Roland Pärna ema ja isa (Linda ja Lembit Pärn) 
elasid selles majas, vanas asulas, aastatel 1956 -1961. 
Vanem poeg, Roland Pärn, sündis seal 1958. aastal. 

TÄNU! 
Lavassaare Lasteaia lapsed 

tänavad tädi 
JEVGENiA FJODOROVA’t 

meeldiva üllatuse eest!

2018. aastal korraldab Audru Muuseum järgmised huvireisid:

5. mai   Sigulda lillelaat

3. juuni   Osavallapäevade ringreis

7.-8. juuli   Läänemaa, Haapsalu, Vormsi

4. august   Saaremaa

15. september   Paunvere laat + kultuuriprogramm

10. november  Tallinn: Mardilaat Saku Suurhallis  
 ja Maarjamäe loss

Reisihuvilistele

Info: 446 4191,  5559 9302
Registreerumine sõitudele on alanud.




