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Audru valla kultuuripreemia
“Aasta kultuuritegija”
omistamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 , Audru Vallavolikogu 20.01.2005
määruse nr 72 “Audru valla kultuuripreemia ”Aasta kultuuritegija” statuudi uue redaktsiooni
kinnitamine” alusel,
Audru Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Omistada Audru valla kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija”
………………………………………………………………………………………………..
2. Eraldada reservfondist ………..eurot, sealhulgas maksud ………………….. eurot, „Aasta
kultuuritegija“ preemia maksmiseks ………………………………………………………..
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates otsuse teada saamise
päevast, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras või vaide Audru Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees
Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus
Eelnõu koostas:
Peep Tarre
Humanitaarnõunik
05.06.2012

Esitatud kandidaadid:
1)
Audru Vallavalitsusele
Ettepanek kultuuripreemia kandidaadi kohta.
Meie Jõõpre rahvamaja isetegevuslased soovime esitada Audru valla kultuuripreemia
„Aasta kultuuritegija“tiitlile Jõõpre rahvamaja ringijuhendaja Anneli Suits´u.
Arvestades tema kohusetundlikku ja nutikat isetegevust rahvamaja ringide juhendamisel.

Ringidest osavõtjate nimel:
Berta Leemet
Mall Tarre
Elvi Mitt
Milvi Küttis
Asta Treumuth

2)
Audru Vallavolikogule
Ettepanek

14.05.2012

Esitame Audru valla kultuuripreemia kandidaadiks Kersti Põllu.
Kersti Põllu töötab alates aastast 1997 Audru Keskkooli muusikaõpetajana ning juhib ka
Audru Huvialakeskust, mis on tegutsenud alates 2005. aastast. Kersti Põllu on juhatuse liige
MTÜ-s Hellad Velled, mille tegevus on suunatud eelkõige noortele, kuid ka tugevdab
põlvkondadevahelist sidet. See on toimunud eelkõige Kersti Põllu organiseeritud väikekandle
meisterdamise ja pilliõppe laagrite kaudu. Tema eestvedamisel on toimunud juba kolm suvist
kandlelaagrit, kus on ühtekokku valminud 35 väikekannelt. Järjepidevalt on toimunud ka
kandleõpe, kus õpetavad oma ala parimad asjatundjad. Õpetajad on kutsunud tunde andma
loomulikult jällegi Kersti. Oma tööd kandlemuusika edendamisel on ta teinud suure
pühendumisega ning vabatahtlikult.
Kersti Põllu on ka kandleansambli Roosi eestvedaja. Väikekanneldajate orkester on esinenud
nii vallapäevadel, isadepäeva kontsertidel kui ka muudel üritustel. Esindusansambel Roosi on
aga valda esindanud Võilillefestivalil, Hapukurgifestivalil, Pärnu muuseumi sarikapeol,
esinetud on ka sõprusvaldade üritusel Andropoffis ja mujal. Tallinnas turismimessil esindati
Pärnumaad.
Kersti Põllu esitati kandleprojektiga „Põlvkondade vaheline side“ üle-eestilisele konkursile
“Märka liidrit” ja oli üks konkursi nominente. Ka eeloleval suvel on Audru Roosid saanud
mitmeid esinemispakkumisi.
Kersti Põllu on igati tunnustamist väärt, sest oma kultuurilise tegevusega on ta oluliselt kaasa
aidanud kandlevalmistamise ja -mängu traditsioonide tekkimisele ja seega ka Audru valla
kultuuri arengule. Kersti Põllu on igati Audru valla kultuuripreemiat väärt.
MTÜ Hellad Velled juhatuse liige ja kandlemängija Helle Kirsi
Kandlemängijad:
Krista Kingo
Maria Jääger
Evi Vaher
Ly Suursild
Kersti Killing-Jaago
Merike Nelis
Aili Elend
Grünet Trumsi
Keiu Pruul
Rait Pruul
Malle Tosin
Aili Rehe
Anu Kurm
Kandidaadi toetajad:
Ivi Sutt
Ülle Vares
Mati Sutt
Ado Kirsi

