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Vallapäevad 12.-14. august
Isetegemise ja
iseolemise päevad
Just sellistena näisidki selleaastased Audru vallapäevad.
Kui reedene üritus (Uku
Suviste kontsert) välja arvata,
käis enamus vallakodanikke
ka püüne pealt läbi. Ning osa
neist, kes tõesti pelgalt vaid
publikuks kogunesid, said
samuti sõna sekka öelda - selle
eest hoolitses päevade konfrantsjee Jaan Moorits, kes
kõhklemata inimestele vaba
mikrofoni võimalust pakkus.
Rongkäigu parki saabudes olid
suuremad vallakodanikud veel
laadaga tutvumas ja ostlemas
ning väiksemad batuudimõnusid nautimas, aga siis lükkas
Õnn tuli meie õuele kontserdi
käima ning pärast vallavanem
Margus Joonase avasõnu oli
lava meie lauljate, tantsjate
ning pillimeeste päralt. Kontserdiga paralleelselt jõuti asjatundliku ning emotsionaalse
publiku silme all tulise korvpallilahinguga avada ka Audru
spordihoone kõrval asuv uus
korvpalliväljak. Mängijad võtsid väljaku sisseõnnistamist
vägagi tõsiselt, kuid võrratu
kohtunik oli alati publiku soovidega arvestamas - kui rahvas
nõudis vabaviskeid, siis viga
ka vilistati. Audru pargis aga
ei vaibunud samal ajal lauluning pillihääled. Rahvatantsijad, line-tantsijad, solistid,
ansamblid, koorid ning kandleorkester on vaid osa sellest
kontserdist, mis esimese hooga meenub. Uudne ja emotsionaalne osa vallapäevadest oli
meie kultuuritöö eestvedaja
Krista Kingo idee viia kõi-

kide silme all läbi külaseltside
vahelised murumängud. Kokku osales 5 võistkonda: Audru
alevik, Lemmetsa Külaselts,
Jõõpre Külaselts, Lindi Külaselts ja Aruvälja Suurküla
Selts.
Võistelda tuli täpsuses ja
kiiruses, lisaks veel tutvustav
isetegevuskava ning ekspromt
luuletuse loomine. Seekord jäi
peale Audru keskuse nooruslik
esindus.
Kaunist laulu jagus ka
kolmandasse vallapäeva, aga
vahepeal oli veel uhke pidu!
Õhtul Pärnus ääretult rahvarohkeid Augustiunetuse üritusi
väisanuna oli allakirjutajal
igatahes üllatus suur nähes
Audru parki naastes seal nii
palju rahvast. Meelde tulid
lausa eelmise sajandi legendaarsed pargipeod. Kui rahva
seas elevust tekitanud osavusja jõukatsed lõppesid, asus
lavale ansambel Hellad
Velled, kes jäi sinna lausa
kolmeks tunniks. Igatahes sai
tantsulava „kõva vatti tunda“.
Tean, et järgmise aasta
vallapäevade korraldamise
suunas eestvedajatel juba
mõtted liiguvad. Aga laiemas
võtmes võiks kontseptsioon
küll samaks jääda. Pidu meile
enesetele nii, et kõik, kel soovi, saaksid ka aktiivselt kaasa
lüüa. Ainult õhupallid võiks
küll veidi odavamalt müügis
olla.
Ise teeme, ise naudime!

Vallapäevadel anti üle Audru valla kultuuripreemia 2011
"Aasta kultuuritegija". Tiitli pälvisid (fotol vasakult) Helle
Kirsi, Ülle Vares ja Krista Kingo valla laste loominguraamatu
"Audru laste loomevakk" toimetamise ja koostamise eest.

2011. aasta kaunima talu -Põlde talu
omanikud Tiina ja Vahur Edvand Jõõpre
külast

Sirje Suurevälja

Vallapäevade tähtsaim osa toimus Audru pargis, kus vaatamist-kuulamist jätkus terveks
päevaks

Kaiu ja Erich Kustasson - 2011. aasta kaunima ühepereelamu
omanikud Papsaare külast
Vallapäevadel kuulutati välja 2011. aasta valla "Kaunis
Kodu" konkursi võitjad: ühepere-elamute kategoorias
Kuldlõvi kinnistu - Kaiu ja Erich Kustasson, talude
kategoorias Põlde talu - Tiina ja Vahur Edvand, korterelamute kategoorias korterelamu Papsaare tee 4.
Heakorrastatuima ettevõtte auhinda sel aastal välja ei antud.

2011. aasta kaunima korterelamuPapsaare tee 4 -auhinna võttis vastu
Eve Tõnsing

Vallapäevad said alguse rongkäiguga, mis viis pidulised Audru kiriku juurest Audru parki
Fotod Peep Tarre
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Vallavalitsuse istungitel
28. juulil
1. Väljastati parkimiskaardid liikumispuudega inimestele.
2. Juulikuu toimetulekutoetus määrati summas 8039,64 eurot.
3. Otsustati seada sundvaldus Audru alevikus Tööstuse tee 9
kinnistule Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
4. Ehitusluba väljastati Pärnumaa Õpilasmalev MTÜ‘le
Valgeranna külas Valgeranna puhkeala kinnistul laagri teenindushoone ehitamiseks.
5. Valla eelarve reservfondist eraldati MTÜ Aruvälja Suurküla
Seltsile 84 eurot kohaliku omaalgatuse projekti „MTÜ Aruvälja
Suurküla Seltsi piirkonda jäävate külade koolimaastiku kaardistamine“ valla osaluse katteks.
6. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti toetust 5-le
emale à 64 eurot ja lapse üheaastaseks saamisega 10-le emale
à 128 eurot.
Audru Vallavalitsus teatab:
* algatati Audru Vallavalitsuse 10.08.2011 korraldusega nr 223
Papsaare külas Tammejõe kinnistu (katastriüksuse tunnus
15904:003:0972) detailplaneering. Alal kehtib Tammejõe I ja
Tammejõe II kinnistu detailplaneering, mis on kehtestatud
08.05.2003 Audru Vallavolikogu otsusega nr 61. Detailplaneeringu eesmärk on muuta hoonestusala piire, kuna on täpsustatud põhikaardile kantud veekogude piire.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu ideekavandi tutvustamine toimub
6. septembril 2011 kell 15.00 Audru vallamajas Audru alevik
Pärna allee 7 tuba 11.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Audru
vallamajas tuba 8 tööpäevadel kell 8-12 ja 13-17 ja Audru valla
kodulehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus
esitada info@audru.ee.
Audru Keskkoolil on uus direktor
26. augustist on Audru Keskkooli direktor Peep Eenraid.
Peep Eenraid on sündinud 7. oktoobril 1978 aastal. Ta õppis
aastatel 1986 – 1997 Pärnu Ühisgümnaasiumis. 2001. aastal
lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli klassiõpetaja kvalifikatsiooniga. 2008. aastal omistati talle Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo bakalaureuseõppe õppekava täies mahus
täitmise eest humanitaarteaduse bakalaurese kraad.
2008 aastast omab vanempedagoogi ametijärgu.
Peep Eenraid töötas kuni Audru Keskkooli direktori ametikohale
kinnitamiseni Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori asetäitjana
õppe- ja kasvatustöö alal ja ajalooõpetajana.

Kuidas sain tõeliselt
kauakestva emotsiooni
rahvatantsust!
Käesoleva aasta kevade hakul
toimus Tartus Vanemuise teatri
suures saalis Eesti Maaülikooli Rahvatantsuansamblil
„Tarbatu“ juubelikontsert, kus
60-aasta vanuseks saanud Tarbatu tähistas iga viie aasta
tagant toimuvat piduaastat
pika ning sisuka kontsertiga.
3 tunni vältel sai nautida
nii meie seast lahkunud suurte
tantsujuhtide loomingut, elavate „staaride“ seatud tantse
kui ka moodsama kehakeelega
kaasaegse ja rahvatantsu segust loomingut. Kogu kontsert
oli minule kui rahvatantsu
harrastajale äärmiselt põnev ja
huvitav, sest sain näha keerulisemat rahvatantsu repertuaari
ansamblitele omase kõrgetasemelise esitusega. Nähtu innustas mind nii palju, et mul
tuli suur soov ka oma kodukoha rahvatantsijatele näidata,
kui hoogsalt on võimalik rahvatantsu tantsida!
Mõeldud-tehtud ning 10.
juuli õhtupoolikul olidki 16
Tarbatu rahvatantsijat Lindi
rahvamajas kohalikele huvilistele kontserti andmas! Kontsert sai toimuma tänu tantsijate
enda aktiivsusele, sest Tarba-

tus tantsivad nii mitmedki
Audru vallas kasvanud noored. Lindi kontserdi ajal oli
laval koguni kolm kohalikku
noort – Maiu Lünekund ja
Teele Üprus Lindilt ja Stig
Benström Audrust.
Terve tunni kestnud kontserti nautis ligi 100-pealine
publik. Rõõm oli näha, et rahvatantsuhuvilisi oli nii palju
kokku tulnud! Kõik osalejad,
nii tantsijad kui ka pealtvaatajad, said suurepärase elamuse osaliseks. Tantsijad nautisid publiku sooja vastuvõttu
ning publik omakorda nautis
seda energiat ja lustikust, mis
lavalt kiirgas.
Pärast hoogsat kontserti
jätkus üleüldine simman, mis
õhtu jooksul kujunes tõeliseks
tantsupeoks. Kõik peolised
vihtusid eesti rahvalikke tantse
kohe ööni välja!
Ehk õnnestub mõnel järgmisel korral tuua kokku erinevate harrastustasemetega
tantsijad nii linnast kui maalt
ning teha üks tõeline integratsiooni ja kogemuste vahetamise pidu.
Ulla Orgusaar

Audru Huvialakeskusest
Möödunud õppeaasta oli
Audru Huvialakeskuses mitmekesine ja huvitav. Laiendasime oma tegevust Aruväljale,
Audru Lasteaeda ja täiskasvanukoolitusele. Toimus õppekäik Viljandis asuvasse Kondase kunstikeskusesse ja Pärimusmuusika Aita. Kunstiosakonna suvelaagrid toimusid
Seljametsal ja Pärnu Maarja
Magdaleena Gildis.
Muusikaosakonna klaveri
eriala lõputunnistused said
Andrea Annus (õp. Külli
Vabrit), Kristelle Usta ja
Merilin Reepalu (õp. Marina
Tsarkova), kes väga edukalt
sooritasid lõpueksamid. Lisaks neile õppisid klaveri
erialal 8 õpilast Audrus (õp.
M. Tsarkova), 7 õpilast (õp.
Grünet Trumsi) ja 7 õpilast
(õp. M. Tsarkova) Jõõpres, 4
õpilast Lindil (õp. Anne
Paiste) ja 4 õpilast Aruväljal
(õp. M. Tsarkova). Plokkflööti
õppisid 3 õpilast Lindil (õp.
Anne Paiste). Klassikalist
kitarri õppisid õp. Tiina
Janno juhendamisel 5 õpilast
Jõõpres ja 18 õpilast Audrus.
Alates märtsikuust on viiel huvialakeskuse noorel võimalus
Boris Leppsoo juhendamisel
saada bändis mängimise kogemust. Õpilased on üles astunud
jõulu- ja kevadkontsertidel,
valla päevadel ning erinevatel
kooli üritustel.
Kunstiosakonna töö on samuti olnud viljakas. Audru
maja 25 õpilase (juhendajateks Irina Teesalu, Ülle Vares, Ege Altmart ja Raul
Kirss) ja Jõõpre maja 24 õpilase (juhendajateks Malle
Jürgenstein, Ülle Vares ja Ivi
Sutt) töödega saite tutvuda
jõulunäitusel Audru Muuseumis, koolide kevadnäitustel
ning augusti alguseni avatud

näitusel Pärnu Raamatukogu
lasteosakonnas. Mitmeid auhinnalisi kohti saadi maakonna
õpilaste kunstikonkursil „Väikese inimese maailm“: 1.-3.kl
Kairi Mõttus (eripreemia) juh
Ü. Vares, 4.-6.kl Laura-Riina
Altmart (III koht) juh R.
Kirss; Karmen Mets (eripreemia) juh I. Sutt; 7.-9.kl
Maris Päev (II koht) juh Ü.
Vares. Maakonna parimate
tööde hulka, mis osalesid Laulu- ja Tantsupeo teemalisel
kunstikonkursil arvati Nele
Saksa töö „Hommik mereääres“(juh R. Kirss). Meie
õpilaste töid saab näha kevadel ilmunud "Audru Laste
Loomevakas".
Alates oktoobrist töötas
Audru lasteaia juures laste
loovring, kus 6 mudilast Anneli Kala juhendamisel meisterdasid toredaid töid, mida
eksponeeriti lasteaias.
Oktoobris alustas ka täiskasvanute maaliring Irina
Teesalu juhendamisel. Õppimine oli üles ehitatud teemade
kaupa (kollaazh, akvarell jne)
ning 18 täiskasvanut said
omandada oskusi erinevate
tehnikate kasutamiseks. Maaliringis valminud töid eksponeeriti Audru Raamatukogus,
Audru Keskkoolis ja Jõõpre
Rahvamajas.
Nii loovring kui täiskasvanute maaliring jätkab oma
tööd oktoobris.
Veidi ka algava õppeaasta
plaanidest. Huviliste olemasolul alustame plokkflöödi õpetamist Aruväljal, solistiõpet
Audrus. Solistiõpe jääb esialgu täielikult isemajandamisele. Täpsem info septembris.
Ning uue õppeaasta alguseks mõtlemist kõigile lapsevanematele, kes soovivad et
nende lapsed osaleksid huvi-

Kairi Mõttus ja Laura-Riina Altmart oma auhinnatud tööde
juures Pärnu maakonna kunstinäitusel “Väikese inimese
maailm”.
koolide töös. Audru Vallavolikogu määruse alusel saab
uuest õppeaastast Audru valla
elanikeregistris olev laps osaleda ühe huvikooli ühes ringis.
Lapsevanem koos lapsega
peab otsustama, kas laps jätkab sügisel õpinguid näiteks
Pärnu Kunstidemaja lastekooris või Audru Huvialakeskuse kunstiringis. Vald finanteerib ainult ühe huviringi!
Audru Huvialakeskuses saab
laps siiski jätkata nii kunstikui muusikaosakonnas. Loomulikult on lapsel võimalik
osaleda ka enamates ringides,
kui lapsevanem tasub ise ringi
kohatasu.

Uusi õpilasi ootab Audru
Huvialakeskuse kunstiosakond oma ridadesse Audrus ja
Jõõpres. Muusikaosakonna
sisseastumiskatsed toimuvad
Audrus esmaspäeval
5. septembril kell 12 - 14
(klaver, klassikaline kitarr),
Jõõpres teisipäeval
6. septembril 12 - 14
(klaver, klassikaline kitarr).
Kuutasu muusikaosakonnas on 6.40 eurot ning kunstiosakonnas 3.20 eurot.
Ilusat algavat õppeaastat!
Kersti Põllu
Audru Huvialakeskuse
direktor

12.-17.juuli 2011 toimus LEADER-meetme toel Jõõpres kandlevalmistamise laager. Laste ja vanemate koostöös valmis 12
väikekannelt ja kandlekotti. Projekt “Põlvkondade vaheline side” esitati ka konkursi “Märka Leaderit” nominendiks.
Projekti viis läbi Kersti Põllu ja MTÜ Hellad Velled.
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Suvel kinnistatakse talvel õpitut
Kahe kooliaasta vahel juulikuus, viis Keskkonnainvesteeringute Keskusest raha
saanud projekt Lindi koolipere
täies koosseisus Kihnu. Osalemas olid pea kõik lapsed ja
õpetajad. Juba veebruarist alates on lapsed õppinud huviringis merebioloogiat ning
nüüd oli võimalus kinnitada
oma talvel kogutud teadmised
praktikasse.
Esmaspäevast kolmapäevani kestnud laager hõlmas
tegevusi seinast – seina, kuid
alati keskkonnateemalisi ning
– teadlikke. Ammutuntud tõde
on, et klassitund võib kuitahes
huvitav ja sisutihe olla, kuid ta
ei asenda vahetut kokkupuudet
loodusega. Oleme ju osalised
looduse kulgemises, vaja on
ainult meeltega kõike tunnetada ja näha. Silmade ning kõrvade avanedes märgatakse
järsku, et maapind polegi lihtsalt roheline, vaid taimeliike
nagu ka inimesi saab üksteisest
eristada. Nii olemegi püüdnud
õpilasi õpetada koolimaja ümber, Lindi sadamas, metsas,
merel ja nüüd ka laagris, et nad
saaksid kogeda seda, millest
ise oleme osa saanud. Tõesti,
igakordselt retkelt ja ürituselt
naaseme me märksa targemana, sest loodus on ammendamatu.
Laagri välitundidest sai
meie koolipere jaoks oodatud

POLITSEITEATED
Audru vallas pandi juulis toime 115 väärtegu: 21 alkoholiseaduse, 2 karistusseadustiku, 90 liiklusseaduse rikkumist ning
1 liikluskindlustuse seaduse ja 1 tubakaseaduse rikkumine ja
alustati kaks kriminaalmenetlust.
Ajavahemikul 23.–24. juuli varastati Lindi külas paadimootor
Honda. Kahju on 5433 eurot.
1.juulil kella 15 ajal varastati Lemmetsa külas lukustamata valge
raamiga trikiratas.
Minu poole on mitmel korral pöördutud küsimusega, kas
linde ja loomi võib õhupüssist lasta?

Merebioloogia laagris osalejad
sündmus, kus mõnikord koguti
kollektsioonide valmistamiseks materjale ning teinekord
uuriti vastpüütud loomakesi
sealsamas, Kihnu Mere Seltsi
majas, mikroskoobi all. Hea
kogemusena oli Lindi lastel au
minna ajalukku merest leitud
kalatäi Argulus foliaceuse
leidmisega, mida siiani polnud
lähemalt uuritud.
Põneva ning ühtlasi ka tugeva meeskonnaharjutusena
tegid lapsed koostööd kirkkovenedega sõitmisel. Tõenäo-

liselt on selline kogemus hindamatuks väärtuseks lastele
ning annab lastele hea baasi
talviseks kooliskäimiseks. Südamesoojusega meenutame
Ruudu talu pererahvast, kes
pakkusid meile suurepäraseid
laagritingimusi. Talu õuel õppisid lapsed läbi fotosilma
looduse jäädvustamist ning ise
ettevalmistatud etteastetega
esinemist. Laagripäevad kulgesid liigagi kiiresti ning jäädakse ootama juba järgmise
suve laagrit. Tihe, aktiivne te-

gevus – vee-elustiku uurimine,
herbaariumi tegemine, veetaimede- ja elukate uurimine
jne. annab mõtteainet veel
kauaks. Naastes sügisel taas
ringitöösse, on meil suurenenud õppematerjalide hulk ning
loomulikult ka kogemuste
hulk.

Maris Moorits
Merebioloogia projekti
juht

Vastus sellisele küsimusele on ühene- ei tohi! Miks? Loomade
tervis ja heaolu on kaitstud loomakaitseseadusega. Loomad
vajavad kaitset sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis
ohustab või võib ohustada inimese poolt loomade tervist või
heaolu. Looduses vabalt elavate loomade kaitset ja selle
kasutamist reguleerivad lisaks eelpoolnimetatud seadusele ka
looduskaitseseadus, jahiseadus ja kalapüügiseadus.
Looma suhtes on lubamatu tema hukkumist, vigastamist või talle
valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi põhjustav
tegu. Loomakaitseseaduses on antud olukordade loetelu, millal
on lubatud looma hukkamine.
Kui rääkida näiteks kajakate või siis hulkuvate koerte laskmisest
õhupüssiga, siis selline tegevus ei ole lubatud ja võib endaga
kaasa tuua kuni 800 eurose trahvi. See rahasumma peaks
panema mõtlema, kas on mõtet lihtsalt lõbupärast loomi
tulistada. Kui looma suhtes pannakse toime lubamatu tegu
avalikus kohas, julmal viisil või sama teo toimepanemise eest
juba karistatud isiku poolt, alustatakse kriminaalmenetlus.
Õhupüssi omamine, mille kaliiber on väiksem kui 4,5 mm ei
vaja registreerimist ja on kaubandusvõrgus vabalt kättesaadav.
Tegemist on siiski relvaga, mis on mõeldud käe harjutamiseks
märklehe pihta. Selle juures tuleb valida ka selleks õige koht,
et ei häiriks ega paneks ohtu teisi inimesi ja looduses elavaid
isendeid. Lisaks peab meeles pidama, et alla 18-aastane isik ei
või õhupüssi ega selle laskemoona osta, omada ega kanda.
Kutsun siinkohal kõiki maaomanikke ja –harijaid, suvitajaid
ning külalisi leidma inimlikke võimalusi soovimatute loomade,
lindude eemale peletamiseks (nt võrgud, „hernehirmutised“ jne)!
Harli Hansen
Audru konstaablijaoskond
piirkonnavanem

Jalutuskäik mineviku radadel
Mis mind ajendab kohalikku
ajalugu uurima?
Tehes lahti raamatu “ Eesti
vallamajad“ ei leia sealt Võlla
valda. Tehes lahti raamatu
„Eesti Mõisad“ ei leia sealt
Rindali mõisa ega Võlla mõisa. „Eesti postijaamad“ ei
sisalda eesti ühte vanemat
Raja postijaama. Ei kirjutata
kusagil sellest, et meil asus
omal ajal kaks teineteisele
kõige lähemat kõrtsi. Ka ei saa
ma aru kihelkonna piiridest,
sest kahe kihelkonna piir jooksis kahe kõrtsi vahelt läbi.
Rääkimata koolidest, mille
ajalugu „Eesti koolid“ raamatus algab alles 1936. aastaga,
kui ehitati meie piirkonda juba
seitsmes koolimaja.
Kuna meie piirkonnas on
ka teisi, keda huvitab meie
ajalugu: Eve Krillo, kes on
osanud juba varem silma peal
hoida materjalidel, millel on
ajalooline väärtus; Jüri Lepik
on kogunud oma suguvõsa
mälestusi ja olles kohalik,
kogunud vanu väärtuslikke
fotosid; Raimo Vänt väga hea
mälu tõttu oskab aastaarvud
sündmustele juurde panna,
Elma Killing, kes on uurinud
Martin Soobergi elu ja loomingut; Elve Naudi kogub
talude ja elanike kohta huvitavaid materjale jne.
Nii said teoks järgnevad
üritused:
2009 . a. „Martin Sooberg
ärkamisaja kirjanik ja luuletaja“, M. Soobergi 170. sünni-

aastapäevaks. On olemas tema
enda kirjutatud elulugu ja palju muid andmeid tema loomingu kohta.
2010. a. Meenutustepäev.
kolhoos „Kalevipoeg“ oleks
saanud 60. aastaseks. Üritusest on hulgaliselt pilte ja
DVD plaat.
2011.a. 20. augustil tähistasime 225 aasta möödumist
esimeste koolide rajamisest
siin kahe raba vahel.
1765. a. andis kindralkuberner G. Browne välja koolipatendi, mis nägi ette kooli
asutamise igas vähemalt viie
adramaa suuruses mõisas ja
kihelkonnakooli avamise igas
kihelkonnas. Koolipatent oli
esimene seadusakt, mis pani
aluse üldisele talurahvakoolide võrgule.
1887. a. kooliseadus käskis rajada küla- ja kihelkonnakoolid kõikjal, kus neid veel
polnud. 1786.a. avati Põharas
kool, aga teadmata on esimesed õpetajad. 1806. a. avati
kool Tiidu saunas ja seal oli
õpetajaks Andres Tiidu ja
hiljem poeg Märt Tiidu.
Kui uueks koolmeistriks
sai Mihkel Tarkpea, kolis
kool Kirsi talusse, kuna Mihkel oli Kirsi talu peremees.
Samal ajal oli Mihkel ka Audru mõisas kubjas.
Kümme aastat hiljem sai
koolipidajaks Mihkli poeg
Peeter Tarkpea. Neli aastat
hiljem valiti Peeter Liiva mõisa kupjaks.

Koolmeistri ametit hakkas
pidama Peetri vend Mart
Tarkpea ja pidas seda ametit
30 aastat. Pärast teda asus
kooli juhatama Mardi poeg
Jaan Tarkpea.
Juba Peetri ajal hakati uue
kooli ehitamise plaane pidama, kool pidi tulema Põharasse tuuleveski kõrval asuvasse kõrtsihoonesse, mis oli
vana ja lagunenud. See lõhuti
maha. Nendest palkidest ja ka
lisaks toodud uutest hakati
ehitama uut koolimaja. Seinad
ja lagi said valmis, kui toodi
meie maale vene usk. Ehitus
jäi pooleli ja seisis mitmed
aastad, aga lõpuks sai siiski
valmis ning lapsed asusid sisse.
1870. a. küünlakuul juhtus
õnnetus ja see väike majake
põles maha. Lapsed läksid
uuesti Kirsi talusse õppima,
aga ka selle taluga juhtus neli
nädalat hiljem tuleõnnetus.
1870. a. kevadel hakati
uuesti koolimaja ehitama, aga
ehitati hästi viletsakene ühe
kambri ja väikese külma ruumiga. Lastele oli see väga kitsas. 1887.a. hakati korralikku
koolimaja ehitama nn. Põhara
„punast maja“. Õpetajateks
olid veel Reinhold Neimann,
Kristjan Otstavel 1897 1898, Friedrich Avikson
1989 - 1905, Alide Jagor
1906 – 1927.
1786. a. avati kool ka Soeva külas Mäe talu maadel Allikivi talus. Kooli kasutada oli

üks tuba ja lastel oli võimalus
ka kohapeal ööbida.
Käsper Martini mälestustest: „Soeva kooli õpetaja
Mäe-Sauna Kusti oli suur
kakleja. Sageli läks ta esmaspäeva hommikul kooli sinise
silmaga või lõhkise peaga.
Aga pidude organiseerija oli
kõva. Selleks, et noorte eluviisi parandada, tuli Soevasse
August Viira õpetajaks. Ta
tegeles heategevusega ja oli
lõpetanud Tartus kaugõppes
kõrgema kooli. Ta hakkas
looma näiteringe ja laulukoore.“
1884 (?) juhtus aga õnnetus. Taluperemees hakkas sõitma linna mune ja võid müüma,
arvatavasti unustas laterna
lauta, millest maja põlema läks
ning maani maha põles. Üheks
koolmeistriks oli Mihkel Kobolt.
.
1910 – 1927. a. asus Soeva
kool Koolimaja talus Soeva
külas. Sealt viidi lapsed Võlla
algkooli. Kui 1933. aastal Võlla mõisahoone maha põles,
toodi lapsed tagasi. Koolmeistriks Roman Niinemäe.
90 aastat Võlla Kõrgemat
Algkooli
1921. a. Võlla mõis jagati
I maailmasõjast tagasitulnute
vahel. Kuna endine härrastemaja seisis pikalt tühjana, siis
otsustati avada nendes ruumides kool, kuid maja oli puust
ja vana, mistõttu vajas suurt
remonti.
1927.a. avati Võlla Kõr-

Aruvälja Raamatukogu juhataja Malle Kiis ja Aruvälja
Lasteaed-Algkooli direktor Aili Elend näitust ette valmistamas
gem Algkool. Liideti Põhara ja
Soeva algkoolid. Esimeseks
kooli juhatajaks oli Mihkel
Baugus - range, uhke ja väga
nõudlik. Keegi ei tohtinud
koolist puududa ja kui puudus,
siis maksis trahvi. Kalli preester Raudsepp oli ka alguses
lühikest aega õpetaja. Põharast
tuli kooliõpetajaks Alide Jagor ( 1927-1933). 1933.a.
jaanipäeval põles Võlla koolimaja maha. Lapsed läksid jälle
tagasi Põhara ja Soeva kooli.
75 aastat Soeva kooli
rajamisest
1935 aastal ehitati uus
koolimaja, kus alustasid lapsed õppimist 1936. aasta oktoobris.
25 aastat Aruvälja algkooli rajamisest.

Kõik need andmed tahavad täpsustamist ja faktide lisamist. Kui on kellelgi fotosid
või huvitavaid andmeid meie
väikese piirkonna kohta, palun anda teada Aruvälja raamatukogusse.
Hästi huvitav oleks teada,
kas on keegi uurinud Tarkpeade suguvõsa lugu, sest sealt
on sirgunud sajandite viisi
koolmeistreid?
Aga kui kedagi huvitavad
materjalid koolide ja koolijuhatajate kohta meie piirkonnas, siis võib külastada näitust
Aruvälja rahvamajas veel septembri alguseni.
Malle Kiis
Aruvälja raamatukogu
juhataja
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Õnnitleme
vastsündinuid!
Armin Kaunissaar
Kenert Kaljura

01. septembri aktused algavad:

TEATED*TEATED

Audru Keskkoolis kell 10
kell 10.00 aktus II-XI klassile
kell 10.00 klassijuhataja tund I ja XII klassile
kell 10.40 aktus I ja XII klassile
kell 10.40 klassijuhataja tund II-XI klassile

Lp. väljaspool valda õppivad tublid õpilased, kes kutsuti
vallamajja vastuvõtule! Port Arturi kinkekaardid ootavad
teid vallamajas. Palun tulge neile järele!

Jõõpre Põhikoolis kell 9.30
Aruvälja Lasteaed-Algkoolis kell 11
Lindi Lasteaed-Algkoolis kell 10

Aruvälja Lasteaed-Algkooli 2. korruse saalist on võimalik
endale võtta 25.a. jooksul kasutusel olnud õpikuid.
Tule vaatama!

Audru Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle
Lindi Rahvamaja kultuuri- ja noorsootöötaja

Uuring, mis tahab muuta
maailma
Augustis algab kõige laiaulatuslikum täiskasvanute oskusi
mõõtev uuring, mis maailmas seni tehtud. Eesti jaoks on see
uuring esmakordne ja samas ka suurim isikuuuring, mis
Statistikaamet on läbi viinud. TEAN ja OSKAN uurib 25 riigis,
kuidas 16-65 aastaste inimeste haridus, töökogemus ja
tehnoloogiakasutus mõjutavad nende elu, kui head on inimeste
oskused ning kuidas oskuste taset hoida ja tõsta. Eestis saavad
kaheksa kuu jooksul kutse uuringus osalemiseks 13000 inimest.
Audru vallas on osalejaid 53.
Eriline ja huvitav
TEAN ja OSKAN uuringut ei tee eriliseks mitte ainult tema
suurus: osalevate riikide ja inimeste arv, vaid ka see, et varem
pole täiskasvanute oskusi arvuti abil uuritud. Kaasaegsed
igapäevaelus ette tulevad ülesanded, mis nõuavad probleemide
lahendamist internetis, teevad uuringus osalemise ka vastajale
põnevaks. Ülesanneteks on nt raamatu otsing elektroonsest
kataloogist, vajaliku info leidmine spordivõistluse kohta,
koosolekuaja broneerimine, hindade võrdlemine jne. Kui vastaja
pole varem arvutit kasutanud või tunneb ennast seejuures
ebakindlalt, siis saab ülesandeid lahendada paberil. Küsimustele
saab vastata nii eesti kui vene keeles.
Oskused ja haridus
Möödunud aasta suvel viidi läbi sama uuringu prooviküsitlus,
mis näitas, et oskuste mõõtmine annab haridustaseme kõrval
olulist lisateavet ennustamaks erinevaid majanduslikke ja
sotsiaalseid erinevusi nii riigisiseselt kui riikide vahel. Näiteks
on riigiti erinev see, kuivõrd väärtustatakse palga maksmisel
oskusi, kuivõrd haridust. Ja kuigi muude teguritega võrreldes
(vanemate sotsiaal-majanduslik staatus, vanus, koolitused)
ennustavad koolis käidud aastad oskuste taset kõige paremini,
väheneb see seos vanuse kasvades nullilähedaseks. Vanemate
inimeste puhul sõltuvad nende oskused ilmselgelt enam tehtud
tööst ja muust elukogemusest ning koolitustest. Need on vaid
mõned näited vastustest, mida antud uuring võimaldab anda.
Mitterepresentatiivsete valimite ja katsetamisjärgus uurimisvahendite tõttu ei saa prooviküsitluse tulemuste põhjal teha usaldusväärseid järeldusi. Tuleb oodata lõplikke tulemusi, mis
valmivad 2 aasta pärast.
Naabrist parem?
Ehkki küsimusi, millele antud uuring vastata võimaldab on sadu,
on neist kõige põletavam kindlasti, mis „koha“ me riikidevahelises võrdluses saame - kui targad me siis ikkagi oleme.
Kuna meil on head PISA tulemused, üsna kõrge keskmine
haridustase võrreldes paljude riikidega ning viimastel aastatel
on kasvanud ka osalus täiskasvanute koolituses, siis võiks ju
loota häid tulemusi ka selles uuringus. Samas on meil kõrge
töötus ja paljud inimesed töötavad ametikohtadel, milles nad ei
saa oma omandatud haridust kasutada – see aga tähendab, et
omandatud oskused käivad alla. Seega on meie „kohta“ väga
raske ennustada. Olulisem siiski kui pingerida, on antud uuringu
puhul õppetunnid selle kohta, kuidas oskusi arendada, kellele
ja milliseid koolitusi pakkuda, kuidas haridussüsteemi efektiivsemaks muuta.
Praktiline
Eestis on oma valmisolekut uuringutulemusi poliitikakujundamises arvestada näidanud 3 uuringu nõukokku kuuluvat
ministeeriumi: haridus- ja teadusministeerium, sotsiaalministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium,
lisaks riigikantselei, täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon
Andras, Kutsekoda jt. Seega panustavad kõik vastajad veidi ka
sellesse, et muuta meie laste haridus, meie kõigi koolitusvõimalused ja laiemalt meie riigi tulevik veidi paremaks.
13000
On liiga kallis ja ajamahukas küsitleda kõiki Eesti täiskasvanuid.
Seetõttu kasutame me statistilisi meetodeid, et valida välja
esinduslik juhuvalim. Sellises valimis esindab iga inimene ligi
sadat endasarnast. Kuid ainult inimesed, kes on sattunud valimisse, võivad uuringus osaleda. Seetõttu ei saa valimisse sattunud inimesi asendada. Kõigile vastajatele saadetakse koju kiri
palvega osaleda. On väga oluline, et kõik kirja saajad leiaksid
aega küsimustele vastata. Vastajatele on ette nähtud ka kingitus.

Kandidaadilt ootame kultuuri-, noorsootöö või pedagoogilist
haridust. Kasuks tuleb tööalane kogemus kultuuri- või
noorsootöö alal.
Sooviavaldus, CV, haridust ja täiendkoolitust tõendavate
dokumentide koopiad palume esitada
26. septembriks 2011 Audru Vallavalitsusele aadressil:
Pärna allee 7, 88301 Audru
Pärnumaa või
e-postiga info@audru.ee
Info tel 4472785 Peep Tarre.
Audru Kultuurikeskuses 17. septembril

AVATUD USTE PÄEV
Kell 17.00 LIIGUTAMISE TUND
Poistele ja tüdrukutele alates 4-aastastest . Õpetaja Alge
Kiiup. Sügisest algavad regulaarsed tunnid 1 kord nädalas.
Kell 17.00 AVONI õpituba ’’Sügisjumestus’’-. näpunäiteid
jagab Eha Sprenk. Võimalus proovida Avoni uusi tooteid.
Kell 18.00 AEROOBIKA
Sobib algajale, kuid kindlasti ka edasijõudnule. Ole kindlasti
kohal, sest liikumine vabastab ning annab füüsilise ja vaimse
heaolu!
Kui Sul on olemas enda joogamatt, siis on soovitav see kaasa
võtta.
Tule veeda tore päev koos pere ja sõpradega!

Eesti Reumaliit kutsub:
Põletikuliste liigesehaiguste teemalisele koolituspäevale
16. septembril 2011.a Taastusravikeskus Estonia,
A.H Tammsaare pst. 4a
Osalemine tasuta, osalejate arv piiratud!
Registreerimiseks saata aadressile reuma@reumaliit.ee oma
nimi ja kontakt. Kontaktisik Annika Kask, telefon 534 35 501

TEAN ja OSKAN rahvusvaheline nimi on PIAAC (Programme
for the International Assessment of Adult Competences) ning
see on osa OECD oskuste strateegiast. Eestis viib uuringut läbi
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Statistikaametiga,
seda finantseerib Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi
PIAAC - Eesti raames.

Audru vallas viib/viivad uuringut läbi
Statistikaameti küsitleja/küsitlejad:
Lembit Raidna.
Angelika Treier
Jane Vain
Aune Valk
Programmi koordinaator Eestis

Noortele, kes tahavad
leida töökohta!
Hea noor, kui sa enam ei käi koolis ja mingil põhjusel pole
leidnud omale viimase poole aasta jooksul tööd, siis järgnev
lugu on just sulle!
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koos Pärnumaa
Kodukandi ja kohalike seltsidega on valmis sind aitama leida
just sinule sobiv töökoht. Oleme käivitanud projekti: „Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööturule“, kus saab
kokku osaleda 40 noort vanuses 16-24 eluaastat. Pakume
võimalust osaleda septembris aktiivlaagris, seejärel koostame
sulle vajalike koolituste ja tööpraktika kava. Sa saad osaleda
kohalike seltside töös, minna valitud koolitustele ja mis ehk
kõige olulisem, minna tööpraktikale. Kogu projekti vältel
hakkavad tööle tööklubid, kus võimalus koostada oma CV,
harjutada tööintervjuud, kohtuda ettevõtetega, külastada
Töötukassat, Kutseõppeasutust ja kindlasti palju muud
põnevat.
Projekti rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond, kaasrahastus
tuleb Pärnumaa omavalitsustelt. See aga võimaldab meil
maksta sulle stipendiumi nii seltsitöös osalemise, kui
koolitustel ja tööpraktikal oldud päevade eest. Lisaks katame
kõik laagri, nõustamise ja sõidukulud.
Kui tunned, et tahad muuta oma elu, leida töökohta,
palun võta meiega ühendust e-postil: hakkajad@peak.ee
või telefonil 59196065. Registreerimise tähtaeg on 1.
september 2011. Kuna kohtade arv on piiratud, siis mida
kiiremini sa meile endast märku annad, seda kindlam on, et
saad projektis osaleda! Kui sul on kohapeal mitu noort kes
tahaks osaleda, anna märku, tuleme teie juurde ja arutame
kõik osalemisega seotu läbi.
NB! Ka täiskasvanud on oodatud teada andma noortest, kes
pole tööd leidnud ja vajavad tuge. Aitame üheskoos Pärnumaa
noortel leida töökohti ja seeläbi jõuda lähemale oma
unistustele!
Eha Paas
PEAK projektijuht

Toimetus Pärna allee 7 Audru 88301
Telefon 447 2785, e-post: siiri.j@audru.ee
Toimetaja Peep Tarre
Küljendaja Siiri Jõerand
Ajaleht on Audru valla kodulehel:www.audru.ee
Trükkis AS Pajo
Hind 0.10 eurot

