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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 15.detsembri 2011.a. määruse eelnõu „Audru valla arengukava 2012 –
2025 kinnitamine“ juurde. ( I osa).
Vallavalitsuse poolt vallavolikogu 10.novembri 2011 istungile I lugemisele esitatud Audru
valla arengukava 2012 – 2025 eelnõu kohta tehti alljärgnevad ettepanekud:
Volikogu alatine sotsiaalkomisjon (24.11.2011):
- jätta osas „mõisted“ välja alljärgnevad kõigile arusaadavad mõisted: arendustegevus,
arenguinfo, asjaline, avalikkus, avalikkuse osalemine, avalik teave, eestvedamine,
kasusaajad, kogukond, kohalik areng, küla, külaliider, külakoosolek, külaliikumine,
otsustamisprotsess, parim praktika, probleem, SWOT analüüs, tegevus, tegevuskava ja
ülesanne.
- jätta välja punkt 3.1. Territoriaalne asend pealkiri Territoriaalset asendit mõjutavad
tegurid ja vaadata selle all olev tekst korralikult üle.
- kogu arengukava tekst vaadata õiguskeelsuse poole pealt üle ja parandada kirjavead
ning sõnastada „segased“ laused mõistetavamateks.
- jätta välja Audru rahvastikutiheduse ruutkaart 31.03.2000 seisuga (eelmise
rahvaloenduse andmetel).
- jätta välja Audru valla elanike (10-aastased ja vanemad) haridustaset 31.03.2000
kajastav tabel (eelmise rahvaloenduse andmetel).
- Jätta välja osa 3.2 viimane lause – rahvastiku kiire ja oluline kasv on ohuks ühtse valla
identiteedi püsimajäämisele, mistõttu on oluline kaasata uued elanikud kogukonna
tegemistesse, et neid alaliselt vallaga siduda.
- osas 4.1. Tööjõud ja tööturu surveindeks korrastada tabel 4 „Valla ettevõtete arv ja
nende jaotus töötajate arvu järgi“ selliselt, et väljatrükina oleks kõik lahtrid nähtavad.
- samas osas kirjutada kompaktsemalt majanduse ja ettevõtlust mõjutavad peamised
tegurid ning nende mõju valla arengule välja.
- lähtuvalt valla arengueelduste koondhinnangust – SWOT analüüsi tulemustest:
- kavandada perioodil 2012 – 2025 Papsaare külla noortele vaba aja (spordi ja muu
tegevuse) veetmise koha rajamine.
- esitada vallavolikogule eelnõu Jõõpre Lasteaia direktori täistööajaga tööle võtmiseks.
- osas 5.2. Strateegikised eesmärgid jätta välja kõik eesmärkidele jõudmiseks
kavandatud tegevuste/tulemuste mõõtmiseks/hindamiseks kirjutatud mõõdikud ja
sihtväärtused.
- osas 9.5. Sotsiaalne kaitse, tervishoid ja terviseedendus logopeede ja psühholoogi
puudutav tekst korrigeerida.
- Kajastada arengukavas ka vallas asuvaid kalmistuid.
- osas 9.6. Alus- ja üldharidus täpsustada lasteaedades tehtud rahulolu küsitluste korda
ja algandmeid (kus, millal, kui suur oli küsitletud lastevanemate arv ja milliste
näitajate alusel saadi kokkuvõtted).

-

täiendada tegevuskava haridust puudutavaid tegevusi: jätkata Audru valla „Aasta
õpetaja“ nimetuse väljaandmist ja tunnustada vallas olümpiaadidel ja konkurssidel
parimaid tulemusi saavutanud õpilasi ning neid juhendanud õpetajaid.
vaadata haridust puudutavast osast kodusena kirjutatud tekstid.
vaadata üle osas 9.9. kodanikuühiskond ja külaliikumine MTÜ –de nimede kirjapilt.
täpsustada välissuhtluse osa tekst.

Vallavolikogu alatine kultuuri-, spordi- ja noorsookomisjon (30.11.2011) tegi alljärgnevad
ettepanekud:
- muuta arengukava osade struktuuri kajastades alapealkiri 9.7. Vaba aeg sõnaga Kultuur, teha
juurde eraldi Sport, 9.9. Noorsootöö ning 9.10. Kodanukuühiskond ja külaliikumine.
Lisada osale 9.7. Kultuur – Raamatukogud alljärgnev Audru Raamatukogu juhataja Piret Reili
koostatud lõik:
„Raamatukogud on vaimsuse ja koduloolise mõtte hoidjad. Vallas on võimalik arendada
raamatukogundust, koostada elektroonilist kodulooandmebaas ja seda pidevalt täiendada,
raamatukogude ajaloo jäädvustamine fotode ja kroonikaraamatutena. Tänuväärne on
raamatukogu tutvustamine ja selle kasutamise õpetamine lugejatele. Raamatukogudes on
võimalused kultuurisündmuste korraldamiseks, ka võimalusel koostöös teiste
kultuuriasutustega. Raamatukogude tegevuse kohta informatsiooni edastamine teadetetahvlil,
kohalikus ajalehes ja valla kodulehel annavad vallaelanikele vajalikku informatsiooni.
Vajalik on infotehnoloogilise infrastruktuuri järjepidev täiendamine ning
raamatukoguhoidjate pidev erialane- ja tasemekoolitus, et väärtustada nende tööd ühiskonna
silmis ja tõsta konkurentsivõimet.“
Sõnastada osa „rahvamajad ja seltsitegevus“ alljärgnevalt:
Vallas on Audru Valla Kultuurikeskus, Aruvälja, Jõõpre ja Lindi rahvamajad, Sanga
Seltsimaja ja Eassalu-Neitsi külastuskeskus Kihlepas. Nendes majades on võimalik
vallaelanikel osaleda erinevates huviringides. Audru Valla Kultuurikeskuses oli 2010/11
hooajal 16 ringi, sellest 4 lastele. Aruvälja rahvamajas - 5 ringi, sellest 2 lastele, Jõõpre
rahvamajas 6 ringi, Lindi rahvamajas 7 ringi, sellest 4 lastele, Sanga seltsimajas 1 ring.
Vallas on saanud traditsiooniks mitmed kultuuriüritused, millest vallaelanikud meeleldi osa
võtavad. 15 aastat on korraldatud Audru pargis vallapäevi, mille kavas on kohalike taidlejate
ja külalisesinejate etteasted. Vallapäevad toimuvad reeglina augustikuu esimesel
nädalavahetusel. Samas toimub muuseumi korraldusel ekskursioon valla ja ka naabervalla
ajaloolistesse paikadesse. Igal aastal toimub sportlaste ja isetegevuslaste tänuõhtu.
Kontsertidega tähistatakse emadepäeva ja isadepäeva.
Traditsioonilised on lastekaitsepäeva., jaanipäeva ja jõulupidude korraldamine. Igal aastal
toimub ka ülevallaline eakate jõulupidu. Lisaks toimuvad aastaringselt kultuurisündmused
valla eri piirkondades ja külades, kus eestvedajateks on kohalikud kultuuriseltsid ja MTÜ-d.
Toetatakse traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist vallas.
Arengueesmärkideks on kultuuriteenuste valiku laiendamine, tervikliku nägemuse
kujundamine valla kultuurielust, eesmärkide seadmine, koordineeritus ja koostöö kultuuri- ja
külaseltsidega. Kultuuriobjektide korrashoid ja kindlustamine vajaliku inventariga
Kultuuriinimeste ümarlaua regulaarne läbiviimine koostöös kultuuri-, sprodi- ja noorsootöö
komisjoniga Väärtustakse kultuuri-, hariduse-, ja spordi- ja noorsootöö eestvedajaid vallas
ning laiendatud valdkonnaga tegelevate inimeste kandepinda läbi vajalike tingimuste loomise.
Piirkondlikes keskustes on olemas elanike kooskäimisekohad. Jätkatakse Audru valla
kultuuripreemia „Aasta Kultuuritegija“ väljaandmist.

Muuseumi käsitlevas osas tegi muuseumi varahoidja Helgi Roots täiendava lõigu lülitamiseks
arengukavasse.
„Muuseumi kaminasaalis vahetatakse regulaarselt näitusi. Teemadeks on ajalugu, kunst,
käsitöö jne. Audru Huvialakeskus eksponeerib jõulukuul oma kunstiringide töid. Igal aastal
organiseeritakse vähemalt neli ekskursiooni, et tutvustada nii oma valla kui ka mujal Eestis
leiduvaid ajaloolis-kultuuriloolisi paiku. Õpilastel ja lasteaialastel võimaldatakse läbi viia
koduloolis-ajaloolisi tunde. Audru Lasteaia folklooripäevade läbiviimiseks on museaale
väljalaenutatud. Aidatakse uurimistööde kirjutajaid ja valla kultuuritöötajaid temaatiliste
näituste korraldamisel. Korraldatakse kodukoha teemalisi viktoriine. Kootakse kangast“
EELK Audru Püha Risti koguduse õpetaja Tiina Janno ettepanekul lisada arengukavasse
kirikuid puudutav lõik:
„
Kirikud ja muinsuskaitse mälestised
Eesti Evangeelse Luterliku Audru Püha Risti koguduse kirik
Audru Püha Risti luteri kirik paikneb maanteeäärsel kõrgendikul. Kirik on ehitatud aastatel
1677 - 80 ja on üks väheseid 17. sajandi maakirikutest Eestis. Kirik on barokkstiilis avara
kirikusaaliga, mille praegune sisustus pärineb 19. sajandist. Kiriku ümber on vana kalmistu ja
läheduses Uruste oja kaldapealsel uus kalmistu. Kiriku lähedal on mõisnike Pilar von Pilchau
perekonna matusepaik, kõrval aga leerimaja. Säilinud on 19. sajandi algusest pärinev Audru
kirikumagasiait.
Audru kirikumõis oli praeguses Põldeotsa külas, säilinud on puidust peahoone. Kirikuaia ja
Uruste oja vahelisel maal asub rajatud 20. sajandi teisel poolel Raimond Erik Prentseli poolt
rajatud arboreetum, mis on võõrliikide arvu ja mõõtmete poolest silmapaistvaim Eestis.
Audru kirikut ja Audru jõe kaldale rajatud mõisa ühendab tammede allee. Audrus on tüüpiline
18. sajandil rajatud mõisahoonete ansambel, tänaseni on suhteliselt hästi säilinud.
Teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused". Pärnumaa
väärtuslikud maastikud 47 säilinud 14 ehitist. Vaid häärber hävis viimases sõjas ning 1950ndatel ehitati selle asemele sovhoosi kontorimaja. Mõisaansambli vanim hoone on kõrge
sadulkatuse ja kolme ümarkaarse ukseavaga kiviait, millel on enam kui meetripaksused
seinamüürid. Mõisasüdames, pika korstnaga põllukivist piiritusevabrikus, on praegu
Audru Kultuurikeskus. Tähelepanuväärsed on hoone pööninguakende vahele müüritud
Saaremaa dolomiidist keskaegne sammas (umbkaudu aastast 1500). Samba tüve pind on
kaetud reljeefse ornamendiga. Mõisnik Pilar von Pilchau lasi sambad tuua Pärnust vanade
ehitusmaterjalide laoplatsilt; teine sammas ehib viinaaida otsaseina. Audru jõe idakaldal asub
suur heas korras mõisapark. Jõgi moodustab pargis kaks väikest saarekest ja neile
pääsemiseks on ehitatud rippsillad. Ühel saarel on vabaõhulava, millisel toimuvad igaaastaste
vallapäevade kunstikollektiivide esimnemised.
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse koguduse Jõõpre kirik
Kirik asub Jõõpre külas. Kogudus asutati 17.detsembril 1861a., eestlastest usklikele.
Jumalateenistusi toimetati esialgu üüriruumes – talu kambreis ja hiljem koolimaja saalis, kus
oli ka kujudesein. Ristikujuline kaheksatahuline püramiidja kiivriga kellatorniga ja
kaheksatahulisele võlvile toetuva akendega püramiidja kiivriga haritorniga, põllukivist ning
tellistest nurkadega kirikuhoone pühitseti 8.9.1879 Püha Suurkannataja Georgiuse auks.
Praegu on koguduses 30 liiget.

Eesti Apostlik-Õigeusu Uruste Issanda Taevaminemise kirik
Uruste apostliku õigeusu kogudus asutati 1847. aastal. Esialgu peeti teenistusi Võlla mõisa
endises aidas. Urustesse ehitati apostlik-õigeusu kirik 1856 aastal puukirikuna. 1873 aastal
sai valmis uus kivikirik. Kiriku kellad on annetanud Aleksander II 20.oktoobril 1873 aastal.
Suurim neist kaalub 288 kg, väiksem 131 kg. Iseseisvat kogudust Urustes ei ole. Tegutsetakse
Jõõpre kiriku koguduse abikogudusena.
Vald on toetanud ja jätkab kirikuhoonete kui arhitektuuriliste mälestiste korrastamise
toetamist.
Asendada seni spordi kohta kirjutatu alljärgneva tekstiga:
„9.8. Sport
Audru valla kehakultuuriliikumise aluseks on tervisespordialane tegevus, millega luuakse
võimalikud eeldused ka võistlusspordiks. Spordiaktiivsuse on taganud sportimispaikade ja
võimaluste olemasolu. Vallas asuvad spordirajatised on Spordihoone ja spordihoone juurde
rajatud väliskorvpalliväljak, mis valmis 2011 a. Audru Keskkooli võimla ja kooli juures asuv
staadion, mis valmis 2009 a. Jõõpre Põhikooli võimla ja väliskorvpalliväljak, mis valmis 2011
a., Lindi Lastead-Algkooli spordisaal ja spordiplats.
Erinevate spordialade harrastajatele on eraettevõtjate loodud võimalused: Valgeranna
seikluspark Ratsutamine Sassi tallis, 2 golfiväljakut-Valgeranna golf ja Audru golf
motokrossirada Potsepa karjääris Audru ringrada Meremetsa Külaseltsi välispalliväljak.
Sporditegevust vallas korraldavad spordiprojektijuht koostöös kultuurijuhiga, spordihoone
administraator, spordiseltsing ,,Audru Vektor“, VK Tõusev ja spordi sõpruskonnad. Tegevust
toetatakse tegevustoetusena, üritusi projektipõhiselt vallaeelarvest.
Õpilastele on treenimisvõimalus korraldatud ringitööna. Täiskasvanutele on avatud koolide
võimlad, väljakud ja spordihoone, kus saab mängida sulgpalli, sqashi, korvpalli, lauatennist.
Avatud jõusaal. Peale trenni lõõgastusvõimalus saunas.
Traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud Audru valla lahtised MV sangpommi
kahevõistluses, Jüriöö jooks, Rahva spordipäev, spordipühapäev Valgerannas, Audru sildade
jooks, valla korvpalliturniir, rulluisupäevad, klubide jõuluturniir võrkpallis, lauatennise
turniir, jõusurumise ja ergomeetri sõudmise võistlus.
Aastaringselt tegutseb grupp tervisesportlasi, kes osalevad sarijooksudel, jalgrattavõistluste
etappidel, orienteerumisneljapäevakutel ning teistel tervisespordiüritustel.
Valla sportlaste võistkond võtab osa Pärnumaa valdade suvemängudest, kus viimasel viiel
aastal on saavutatud 1.koht, Rannamängudest ja Vabariigi valdade suvemängudest, kus
viimaste aastate kõrgeim saavutus oli 2. koht. Naiste-ja meeste võrkpalli võistkonnad võtavad
osa Pärnumaa turniiridest ja Rahvaliiga sarjast.
Koolinoorte hulgas on populaarne ala sõudmine, paljud Audru valla noored võistlevad Eesti
MVl sõudeklubide ,,Pärnu“ ja ,,Kalev“ koosseisus. Aktiivsed on noored judokad ja
sangpommi tõstjad-neil aladel treenivad kvalifitseeritud treenerid. Auhinnatud tulemusi
saavutavad kergejõustiklased, kes käivad Audru koolis treeningrühmas või ,,Altiuse“ klubis.
Samuti on auhinnatud saavutusi jahilaskjatel, jalgpalluritel, jalgratturitel ja orienteerujatel.
Valla elanike hulgas on populaarsed pallimängud. Tunnustussüsteemina toimib põhikooli ja
keskkooli lõpetajatele-sportlastele meeneplaat- ,,Audru valla eest võistleja“ Igal aastal
valitakse parimad valla sportlased kategooriates: parim neiu, parim noormees, parim naine,
parim mees, parim võistkond ja parim treener. Spordivaldkonna arengu eelduseks on

vallaelanike huvi tõstmine kohalike spordiürituste vastu. sportlaste andmebaasi olemasolu,
Audru Spordiklubi tegevuse aktiviseerimine, Sporditegevuse eraldi eelarve, valgustatud
kergliiklustee Audru-Pärnu, valgustatud suusarada Audru alevik-Valgerand,
liuväli, rula ja trikiratturite maneez. Arendada erinevates valla piirkondades sporditaristut.
Vallas võiks olla palgaline sporditöötaja.
Osa 9.9 „Noorsootöö“ kirjutada järgmiselt:
„Noorte vaba aja sisustamisega tegelevad kõik valla haridusasutused, rahvamajad,
raamatukogud ja spordikeskused. Audru vallas on loodud võimalused osaleda erinevates
huviringides ja treeninggruppides. Valla erinevates külakeskustes on läbivalt probleemiks
noorte kooskäimiskohtade (noortekeskuste, noortetubade) puudumine. Audru alevikus
puudub avatud noortekeskus, vajadus noortekeskuste järele on olemas. Vald toetab noorte
omaalgatust, koostöövõimaluse arendamist teiste valdade ja noorteorganisatsioonidega.
Vald toetab noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomist, huviringide ja huvitegevuse
arendamist.“
„Täiendada osa Kodanikeühiskond ja külaliikumine viimase lausena:
Aktiivselt tegutsevad Aruvälja Suurküla Selts, Jõõpre Külaselts, Lindi Külaselts, EassaluNeitsi Külaselts, Lemmetsa Külaselts, Meremetsa Külaselts.“
Seletuskirja I osa koostas:
Peep Tarre
Audru Vallavalitsuse
humanitaarnõunik
08.12.2011

Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 15.detsembri 2011.a. määruse eelnõu „Audru valla arengukava 2012 –
2025 kinnitamine“ juurde. ( II osa).
Vallavolikogu alatise hariduskomisjon (05.12.2011) tegi Audru valla arengukava 2012-2025
kohta järgmised ettepanekud:
- muuta arengukava tegevuskavas punkt 23. B2 Haridus ja sõnastada see järgmiselt:
„Audru Keskkooli hoone vana osa ruumid renoveeritakse õppe- ja huvitegevuse jaoks.“
(muudetud tegevuskavas 24.punkt. (Haridus B2).
- täiendada tegevuskavas punkt 25. (B2 Haridus) ja sõnastada see järgmiselt: „Koolide
ja lasteaedade õpetajatele korraldatakse tänuüritusi. Tunnustatakse õpetajaid –
parimate ainetundjate juhendajaid. Parimaid tänatakse õpetajate päeval, koolide ja
lasteaedade lõpuaktustel. (muudetud tegevuskavas 26. punkt. Haridus B2).
- Lisada tegevuskavva punkt 27 (Haridus B2) järgmises sõnastuses: „Tunnustatakse
parimaid õpilasi eduka õppimise, konkurssidel ja olümpiaadidel saavutatud heade
tulemuste eest“ (muudetud tegevuskavas 27. punkt. (Haridus B2).
- Muuta ära 27. punkt ja sõnastada see järgmiselt: „Karjäärinõustamise korraldamine
Audru Keskkooli ja Jõõpre Põhikooli õpilastele“ (muudetud tegevuskavas 30. punkt
B2 Haridus).
- Jätta välja arengukava 2012-2025 tekstist lk 62 Põhi- ja gümnaasiumiharidus osas 2- s
viimases lõikes kirjeldatud Audru ja Jõõpre koolis eelkutseõppe korraldamine.
Sõnastada nimetatud osa kaks viimast lõiku järgnevalt:
„Koolide jätkusuutlikkuse tagavad Audru koolis eelkooli hea toimimine ning tihe koostöö
lasteaedadega. Jõõpre kooli õpilaste arv sõltub kaasaegse lasteaia olemasolust, karjääriõppest
ja koostööst Audru kooliga. Lindi kooli areng sõltub paljuski lasteaiakohtade olemasolust ja
heast koostööst kogukonnaga ing eelkooli toimimisest.. Aruvälja kooli areng sõltub elanike
arvust Ahaste, Aruvälja, Soeva, Põhara ja Kärbu külades.
Kõikide koolide areng on seotud koolide tihedast koostööst kogukonnaga ja motiveeritud
heade õpetajate olemasolust. Oluline on luua paremad tingimused erivajadustega laste, nii
eriti andekate kui tagasihoidlikuma arenguga laste arendamiseks kõikides koolides.“
- jätta välja arengukava 2012-2025 tekstis lk 60 olev hariduse esmaste eesmärkide ja
hästi töötava kooli põhimõtteid kajastav osa (sama tekst on juba lk 59).
- Koos eelpoolnimetatud täienduste ja parandustega, mida vallavalitsus arengukavasse
sisse viib võib eelnõu esitada volikogule 2.- ks lugemiseks.
Ettepanek Kati Niibolt Põldeotse külast:
Tere,
Lisan ka mõned mõtted arengukava täiendamiseks:
•

KHädavajalik oleks kergliiklustee ehitus Põldeotsa külast Audru alevikku. Väga palju
lapsi käib Audrus sportimas ja sõidab pimedal ajal maanteel, samuti käivad paljud
inimesed jalgrattaga vallakeskuses.

•

•

•

Lisaks võiks kergliiklustee Põldeotsa külast viia otse mere äärde. Kasutajaid oleks nii
Tiigi elamurajoonist kui võibolla ka Rebase Farmist. Paljuski on seal ju teedevõrk
olemas vajalik oleks vaid katend korda teha.
Promenaadi "pikendusena" võiks paralleelselt merega kavandada valgustatud
tervisespordi raja, mida saaks kasutada nii suvel jooksimiseks, lihtsalt kõndimiseks või
maastikurattaga sõiduks kui ka talvel suusatamiseks.
Valda on rajatud rohkelt uusi mänguväljakuid kuid neil puudub järjepidev hooldus.
Vajalik oleks koostada mänguväljakute hooldusprogramm, mille järgi kontrollitakse
kõiki mänguväljakuid, PIDEVALT. Nt Tallinna linn on sellise porogrammi
koostanud. Täna on väga suur osa valla mänguväljakutest ebaturvalised, sest nad on
lihtsalt lagunenud või lagunemas, turvakattena kavandatud liiv on paljudel
mänguplatsidel täiesti olematu. Omanikul on kohustus vastutada selle eest, mis ta on
püsti pannud. On hästi kui laps mängib mänguväljakul koos vanemaga, kes teda jälgib
kuid peab ka arvestama, et mitte kõigi laste vanemad ei viitsi enda lastega kaasas käia.

- Arengukava tegevuskava punkt 41. B3 Vaba aeg on kirjutatud „Avalike mänguväljakute
hooldamise ja turvalisuse järelvalve korraldamine“ Teostajateks vallavalitsuse, asutuste ja
MTÜ. Tegevuse tulemus „Lapsed ja vanemad tunnevad end turvalistena“.
Ettepanek Ardo Lünekundilt Lindi külast:
Mina teen ettepaneku rebase farmi ja Tiigi elamurajooni väikese spordiväljaku rajamise
ettepaneku. Ma arvan ,et need suuri kulutusi ei nõua aga kuna seal kandis elab noori piisavalt,
siis
väiksed
spordiväljakud
võiksid
seal
olla.
Audru valla investeeringute kava 2012 – 2017 valdkonna Kultuur, sport ja vaba aeg on kirjas
aastatel 2013-2017 rajada spordiväljak Rebasefarmi ja Tiigi elamurajooni alale.
Majandus- ja planeerimiskomisjoni ettepanekud (6.12.2011):
- Ettepanek vallavalitsusele täiendada valla arengukava 2012-2025 eelnõu arvestades
volikogu alatiste komisjonide ettepanekutega ja esitada eelnõu 2 –le lugemisele.
- Komisjonide poolt tehtud ettepanekute kaalumisel arvestada eelarvestrateegias
kavandatud võimalike rahaliste vahendite olemasoluga ettepanekutes sisalduvate
tegevuste finantseerimiseks teatud perioodil.
Seletuskirja II osa koostas:
Peep Tarre
Audru Vallavalitsuse
humanitaarnõunik
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