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Audru valla lapsed esinesid edukalt 
laulukonkursil

Lauluvõistlusel Väike KooliCan
to 2015, mis toimus Sauga Avatud 
Noortekeskuses 04. novembril, osa-
lesid Audru, Jõõpre ja Lindi koolide 
väikesed lauljad. Üle Pärnumaa osa-
les 15 kooli – 80 õpilast ja 16 õpetajat. 
Meie valla lapsi juhendasid Tiia Tamm, 
Grünet Trumsi ja Anne Paiste. Audru 

valla lastel läks edukalt duettide ja an-
samblite võistlusel, kus esikohtadele 
tulid Lindi Lasteaed-Algkooli 2. klassi 
ansambel „Lustakad Lindid“ õpetaja 
Anne Paiste juhendamisel ning Audru 
Kooli 3. klassi ansambel „Laulusõb-
rad“ õpetaja Tiia Tamme juhendamisel. 
(KH)

Papsaare lasteaed viiakse üle  
gaasiküttele

Papsaare lasteaias algasid tööd maja 
üleviimiseks gaasiküttele. Gaasitrass 
on rajatud Kahva teele aastaid tagasi 
ning gaasikütte energiasäästlikkus 
aitab hoida küttekulusid madalamal. 
Siiani toimis lasteaed vedelküttel. 

Maagaas on jätkuvalt soodsam kui 
vedelküte. Lasteaia katlamaja ehitab 
ümber ning paigaldab krundipealsed 
gaasitorustikud OÜ Tartal Grupp. 
Ümberehituse maksumus on 11 800 
eurot. (KH)

Jõulupakid valla lastele
Jõuludeks saavad rahvastikuregistri 
andmetel Audru vallas elavad eelkoo-
liealised 1,5-7 aastased lapsed vallalt 
jõulukingiks kommipaki. Kommipakid 
antakse üle lasteaedades toimuvatel 
jõulupidudel. Eelkooliealised lapsed, 
kes on 1,5 aastased ja vanemad ning ei 
käi Audru valla lasteaedades, saavad 
kommipakid kätte järgmistel pidudel:

Jõõpre, Oara, Ridalepa, Malda küla-
des elavad lasteaias mittekäivad lapsed 

– Jõõpre lasteaias toimuval jõulupeol 
teisipäeval, 15. detsembril kell 17;

Lindi, Liu, Kõima, Tuuraste, Eas-
salu, Soomra, Saulepa, Kabriste ja 
Marksa külade lapsed – Lindi lasteaias 
esmaspäeval, 21. detsembril kell 16;

Lavassaare alevis ja Saari külas 
elavad lapsed – Lavassaare lasteaias 
teisipäeval, 22. detsembril kell 16;

Ahaste, Aruvälja, Kärbu, Põhara, 
Kihlepa ja Soeva külades elavad lap-

sed – Aruvälja lasteaias teisipäeval, 22. 
detsembril kell 16.30;

Audru aleviku, Lemmetsa, Liiva, 
Papsaare, Põldeotsa, ja Valgeranna kü-
lade lapsed –  Audru Kultuurikeskuses 
laupäeval, 12. detsembril kell 12.

Lisainfo: 
Peep Tarre, telefon 5349 2280
Sirje Järvet, telefon 5249 564

Audru Vallavalitsus ootab parimate sportlaste nominente
Palume esitada 2015. aasta parimate 
sportlaste nominendid järgnevates 
kategooriates:

• parim neiu,
• parim noormees,
• parim naine,
• parim mees,

• parim veteransportlane,
• parim võistkond,
• aasta üllataja,
• aasta treener
• aasta spordielu toetaja/sponsor

Nominentide nimed koos 2015. 
aasta tulemustega palume saata 

aadressil info@audru.ee hiljemalt  
15. jaanuariks.

Auhindade kätteandmine toimub 
valla isetegevuslaste ja sportlaste 
tänuõhtul 30. jaanuaril 2016 kell 
18.00 Jõõpre rahvamajas.

Rahvusvaheline puuetega inimeste  
päeva kontsert

Pärnu Kontserdimajas, pühapäeval 6. 
detsembril kell 16.00. Esinevad nais-
rahvatantsurühm PÄRNETE; tantsu-
selts ÜLEJALA; PÄRNU ÕPETAJATE 
naisrühm; rahvatantsurühm TUURIT-
TUURIT ning ansambel CURLY 

STRINGS.
Pilet 1 euro. Piletid müügil vallama-

jas, tuba nr 4. Pileti ostul täpsustatakse 
ka transpordi võimalus. Lisainfo tele-
fonil 447 2785, Karene Lainela.

Audru kalmistul teostatakse ohtlike 
puude raietöid

Vallavalitsus annab teada, et Audru 
kalmistul hakatakse teostama ohtlike 
puude raietöid kooskõlastatult Muin-
suskaitse- ja Keskkonnaametiga. 
Vastavalt Muinsuskaitseameti muin-
suskaitsealal väikesemahuliste tööde 
tegemise loale langetatakse 16 haiget, 
kuivanud või ohtlikult viltu vajanud 

puud. Langetatavad puud on märgista-
tud kolmekordse ohulindiga ning töid 
alustatakse orienteeruvalt novembrikuu 
lõpus. Ohtlike puude langetamistöid 
teostavad kogenud arboristid. Valla-
valitsus loodab kodanike mõistvale 
suhtumisele võimalike ebameeldivuste 
pärast. (KH)

White Beach Golfi klubihoone kandideerib  
Arhitektide Liidu aastapreemiale

Eesti Arhitektide Liit kuulutas 11. juunil 2015 
esmakordselt välja EAL-i arhitekti aastapreemia 
konkursi, mille eesmärk on tõsta esile ja tunnus-
tada igal aastal üht silmapaistvat arhitektuuriteost 
ning selle autorit. EAL-i aastapreemia 2015. aasta 
nominentide seas on ka Valgerannas asuv White 
Beach Golf klubihoone, mille arhitektideks on Jaan 
Port, Markus Nimik, Katrin Kaevats ja Neeme 
Tiimus. Sel aastal tegi nomineeritavate teoste va-
liku rahvusvaheliselt tunnustatud Soome arhitekt, 
professor Rainer Mahlamäki. Tänavusele konkur-
sile esitati 8 tööd, millest žürii valis välja 6. (KH)

Euroopa Liidu toiduabi
Toidupank koostöös Sotsiaalminis-
teeriumi ning Audru Vallavalitsusega 
jagab sügisel 2015 Euroopa Liidu toi-
duabi. Seda on õigus saada augustis 
ja septembris toimetulekutoetust ja 
vajaduspõhist peretoetust taotlenud 
inimestel. Üks komplekt toiduaineid 
kaalub umbes 20 kg ning koosneb eri-

nevatest konservidest ja kuivainetest, 
šokolaadidest, purgisuppidest, rosina-
test. Toiduainete jaotamise lõpptähtaeg 
on 9. detsember 2015. Inimestega, kel-
lel on õigus toiduabile, võtab ühendust 
vallavalitsus. Lisainfo telefonil 5349 
2280, Peep Tarre.

Iga vastsündinu saab kingiks raamatu 
“Pisike puu”

Kinkeraamatu eesmärgiks on toetada laste lugemishuvi ja väärtustada  
Eesti lastekirjandust.

Raamat jõuab oma uute omanikeni kõikjal Eestis.
Palume kõikidel lapsevanematel, kellel sündis laps alates 01.01.2015 minna oma 

lapse raamatule järgi kodulähedasse raamatukogusse. Edaspidi sündivatele lastele 
kingitakse raamat vallavalitsusest sünni registreerimisel.

Tänukummardus Audru valla
valitsusele ja Audru volikogule

Valmis on saanud kauaoodatud kerg-
liiklustee Ahaste külla. Tee on valgus-
tatud ning seal on hea ja turvaline ka 
pimedal ajal käia – nii meie külapoodi, 
kui ka bussile või bussilt kodu poole. 
Palju kasutatakse meie uut kergliiklus-
teed ka lihtsalt selleks, et teha õhtust 
jalutuskäiku koos pere või sõpradega. 
Tee on võtnud omaks ka spordisõbrad.

Üks väike unistus on veel jäänud – 
et see mõnusalt valgustatud tee võiks 
edasigi kulgeda (kuni meie rahvama-
jani), kuid praeguseks oleme tehtu eest 
südamest tänulikud!

Küla nimel
MTÜ Aruvälja 
Suurküla Selts

Audru Vallavalitsus  
annab üürile korterid

Lähtuvalt Audru Vallavolikogu 10. aprill 2014 määrusest 
nr 15, annab Audru Vallavalitsus üürile vallale kuuluvad 
remonditud kaks 2-toalist korterit aadressil Lihula mnt 12, 
Audru alevik.

Üüri hind on 3 eurot/m2, millele lisanduvad kõrvalkulud 
ning üürileandmise tähtaeg on kuni 5 aastat. Üürileandmist 
võivad taotleda: 

- isikud, kes saabusid konkursi korras tööle või teenistusse 
Audru valla ametiasutusse või ametiasutuse hallatavasse 
asutusse ja kes vajavad eluruumi töö või teenistuse ajaks; 

- isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 
Audru vallas ning kelle Audru vallas asuv eluruum on väära-
matu jõu tagajärjel muutunud kasutamiskõlbmatuks ja kellel 
ei ole teist eluruumi ning puudub võimalus seda endale või 
oma perekonnale tagada;

- kinnipidamiskohast, erihoolekandeasutusest või asen-
duskoduteenuselt vabanenud isikud, kellel ei ole võimalik 
asuda elama Audru vallas asuvasse eluruumi, mida nad ka-
sutasid enne kinnipidamiskohta, erihoolekandeasutusse või 
asenduskoduteenusele  paigutamist; 

- mõjuvatel põhjustel teised isikud, kellel ei ole eluaseme-
kulude võlgnevusi senises elukohas või kellel ei ole täitmata 
kohustusi Audru valla ees.

Üüritaotlus tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks 2015. 
a. Üüritaotluses märkida soovitav üürilepingu tähtaeg, and-
med taotleja perekonnaliikmete ja seni kasutatava eluruumi 
kohta, isiku seotus Audru vallaga, taotlemise põhjendus ja 
kontaktandmed. 

Info telefonidel 447 2781 või 501 3489

Kinnitati hajaasustuse 
programmist toetust saavad 

projektid
Hajaasustusega piirkondade peresid toetab elutingimuste 
parandamisel regionaalministri algatatud hajaasustuse 
programm, millesse Audru vallas esitati sel aastal rekordi-
line 46 taotlust. Vald ja riik garanteerisid toetusteks kumb-
ki võrdselt 60 000 eurot. Algselt tõlgendas vallavalitsus 
ekslikult riigi ja omavalitsuse poolsete toetuste summasid, 
kus riigi ja omavalitsuse poolt antav toetussumma kok-
ku ei ole 180 000 eurot, vaid programmi kogumaht koos 
taotlejate omafinantseeringuga on kokku 180 000 eurot. 
Hindamiskomisjon hindas taotlusi vastavalt Siseministri 
20.02.2015 käskkirja nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 
2015. a programmdokument” punktidele 11.6, 11.7, 11.8, 
11.9 ja 11.10, mis sätestavad hindamise kriteeriumiteks 
investeeringu vajalikkuse ning tegevuse ja kulude põh-
jendatuse; kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmete arvu 
ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühma-
desse kuuluvate leibkonnaliikmete arvu; investeeringu 
maksumuse kasusaaja kohta ja leibkonna jaoks laheneva 
kitsaskoha olulisuse. Antud metoodika järgi hinnatud pro-
jektide hindamise pingereast ning eraldatud toetussummast 
tulenevalt oli Audru vallal võimalik hajaasustuse program-
mi raames rahastada 28 projekti. Toetatavate projektide 
kogumaksumus on 179 025 eurot, millest omavalitsuse 
poolne toetussumma on 59 669,54 eurot, riigipoolne toetus 
59 669,41eurot ning taotlejate omaosalus kokku 59 686,05 
eurot. Projekti suurim võimalik toetus majapidamise kohta 
oli 6500 eurot. 2014. aastal oli taotlusi 14 ning positiivse 
rahastusotsuse sai 13 taotlust. (KH)

Lindi kooli ansambel „Lustakad Lindid“
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Kas haldusreformi eesmärk saab 
olla vaid elanike arv omavalitsuses?
Meile, eestlastele, nagu tõenäoliselt paljudele teistelegi rahvastele, 
on ikka omane võrrelda ennast naabritega. Nii kiikab ka valla-
valitsus aeg-ajalt üle vallapiiride, et näha, kuidas läheb teistel 
kohalikel omavalitsustel.

Praegu elab meil Audru vallas 5855 elanikku 388 km²-l. Kuna 
Pärnumaal teist nii suure rahvaarvuga omavalitsust tänase päeva 
seisuga ei ole, peame võrdlusmomendi tekkimiseks vaatama üle 
meie maakonna piiride.

Audru vallaga sobib hästi võrdluseks Tallinna külje all asuv 
211 km² suuruse pindalaga ja 6146 elanikuga samuti mere ääres 
asuv Jõelähtme vald. Kui nende kahe omavalitsuse rahvaarvu 
erinevus on vaid alla 5 %, siis pindalade erinevus võib esma-
pilgul näida väga suur. Siinjuures peab aga arvestama, et pea 
kolmandikul Audru valla territooriumist laiub Nätsi-Võlla raba, 
kus inimasustus puudub.

Iga kohaliku omavalitsuse peamised sissetulekud on igapäe-
vaselt töölkäivate vallaelanike üksikisiku tulumaks, maamaks 
ning nendes omavalitsustes, kus sissetulekud elaniku kohta jäävad 
alla 90% Eesti keskmise, ka tasandusfond.

Jõelähtme on üks väheseid Eestimaa omavalitsusi, kelle eelar-
vesse tasandusfondi ei laeku. Jõelähtme valla 2015. aasta eelarves 
on planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiseks 5,02 miljonit 
eurot ja maamaksu laekumiseks 0,98 miljonit eurot ehk kokku 
põhitulud 6,0 miljonit eurot. Audru vallas on samal perioodil 
planeeritud eelarvesse üksikisiku tulumaksu laekumist 2,88 
miljonit eurot ja maamaksu laekumist 0,14 miljonit eurot. Lisaks 
saab Audru vald tasandusfondist toetust, mis sellel aastal on 0,66 
miljonit eurot ning mis omakorda teeb põhitulude kogulaeku-
miseks 3,68 miljonit eurot.

Kas pole kummaline? Kuidas siis nii? Kaks pea sama suurt 
omavalitsust nii rahvaarvult kui ka pindalalt, kuid tulude vahe 
2,32 miljonit eurot miinuses Audru kahjuks. See on summa, mille 
eest saaks näiteks koheselt valmis ehitada kuue rühmaga lasteaia 
või teoreetiliselt tõsta iga 160 vallakassast palka saava töötaja 
töötasu 900 euro võrra kuus. Kas pole mitte märkimisväärne 
number? Eriti kummaline tundub see olukorras, kus Audru valla 
töötuse määr on läbi valla senise ajaloo üks madalaimaid, olles 
oktoobri lõpu seisuga vaid 113 ametliku töötut.

Üks põhjus on kindlasti asjaolus, et Harjumaal on palgad 
kõrgemad kui Pärnumaal. Kui Audru valla keskmine brutopalk 
jääb tänasel päeval 850–900 euro vahele, siis Jõelähtmel on sama 
näitaja vahemikus 1100–1150 eurot. Teine põhjus on maa hind. 
Eriti elamumaa hind Tallinna külje all on kordades kõrgem, 
kui meil siin Audrus ning sellest tuleneb ka kõrgem maamaks.

Vabariigi Valitsuse üks peamisi tänaseid eesmärke on haldus-
reformi läbiviimine. Haldusreformi ettevalmistav ekspertgrupp 
on soovitanud määrata tuleviku omavalitsuse miinimumsuuru-
seks lähtuvalt rahvaarvust 5000 elaniku. Reformi läbiviimise üks 
peamisi eesmärke on omakorda saavutada kohaliku omavalitsuse 
suurem finantsautonoomia ja eelarveliste vahendite osakaal.

Kahjuks jääb aga siinkirjutajale arusaamatuks, kuidas eel-
pool kirjeldatud näite põhjal Jõelähtme ja Audru vallast aitab 
haldusreformi läbiviimine kaasa Eesti juba niigi äärmiselt suurte 
piirkondlike erinevuste kaotamisele? Kas ikka näiteks Audru + 
Tõstamaa + Varbla = Jõelähtme vald?

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel

12. november
Kehtestati koolieelsete las-

teasutuste teeninduspiirkonnad 
ja rahastamisel vanemate poolt 
kaetava osa suurused.

Kinnitati koolitöötajate koos-
seisu kinnitamise kord.

Otsustati lõpetada Lavassaare 

Rahvamaja tegevus.
Viidi läbi heakorraeeskirja 

eelnõu esimene lugemine.
Kehtestati 2016. aasta maa-

maksu määrad.
Delegeeriti hajaasustuse 

programmiga seonduv otsus-
tusõigus ja ülesannete täitmine 

vallavalitsusele.
Anti luba vallavalitsusele võt-

ta raha väljamaksmist nõudvaid 
varalisi kohustusi seoses riigi-
hanke „Audru valla kohalike tee-
de talvine hooldus 2015 – 2018” 
korraldamisega ajaperioodiks 
16.11.2015 – 02.04.2018.

Muudeti Audru Vallavolikogu 
07.11.2013 otsuseid nr 86, 87 ja 
88, millega muudeti vallavoli-
kogu revisjoni-, sotsiaal- ning 
kultuuri-, spordi- ja noorsoo-
töökomisjonide koosseise.

Võeti vastu Audru valla 2015. 
aasta 2. lisaeelarve.

22. oktoober
Otsustati Audru valla kasuks 

Liu, Poe, Sargi ja Kabuna kin-
nistutele isikliku kasutusõiguse 
seadmine veetrassi ehitamiseks 
ja majandamiseks.

Võeti vastu otsus 2015. aasta 
hajaasustuse programmi projek-
tide rahastamise taotluste osas.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Papsaare külas Välja tee 
6 asuva üksikelamu ehitusprojek-
ti koostamiseks.

Algatati avatud hankemenet-
lusega riigihange „Audru valla 
kohalike teede talvine hooldus 
2015-2018“.

Otsustati Jõõpre Vanurite 
Kodusse paigutamine.

Võeti vastu otsus riigi rahas-
tatava lapsehoiuteenuse rahaliste 
vahendite ülejäägi kasutamise 
kohta.

Otsustati Audru alevikus 
Käreda katastriüksuse jagamine 
ning määrati jagamisel tekkivate-
le katastriüksustele lähiaadressid 
ja sihtotstarbed.

Kinnitati Audru valla pe-
reabikomisjoni põhimäärus.

Kooskõlastati Audru Kooli 
palgakorralduse põhimõtted.

29. oktoober
Otsustati OÜ Auveka nõu-

deõigus loovutada tasuta Audru 
vallale.

Toetati rahaliselt Audru Kooli 
Kodutütarde ja Noorte Kotkas-
te ning Audru Noortevolikogu 
noorteprojekte.

Moodustati noorteühingute, 
noorteprogrammide ja noorte-
projektide taotluste hindamisko-
misjon ja kinnitati lepingu vorm.

Langetati otsused mittetulun-
duslikuks tegevuseks laekunud 
projektitoetuste taotluste osas 
ning eraldati toetuseks kokku 
2001,30 eurot.

Väljastati kasutusluba Audru 
alevikus Muti ringtee 12 püstita-
tud elamu kasutusele võtmiseks.

Määrati vajaduspõhist pere-
toetust, toimetulekutoetust ja 
muid sotsiaaltoetuseid.

Otsustati Jõõpre Vanurite 
Kodusse paigutamine.

Kehtestati piletihind 09. det-
sembril 2015 Lavassaare rahva-
majas toimuvale Eakate aastalõ-
pupeole summas 1 euro.

Anti ehitusluba Põldeotsa kü-
las Lille kinnistul ühepereelamu 
püstitamiseks koos hoone teenin-

damiseks vajaliku veevarustuse 
ja reoveekanalisatsiooni rajami-
sega.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Papsaare 
lasteaia üleviimine gaasiküttele“ 
tulemused.

Kinnitati Audru Lasteaia hoo-
lekogu koosseis.

Kehtestati Audru Kooli hu-
vikooli õpperühmade suurus ja 
moodustamise alused.

Kehtestati Audru valla üld-
hariduskoolide hoolekogude 
moodustamise kord ja töökord.

05. november
Toetati Audru valla 4H klubi 

Jõõprekad noorteprojekti „Õpi-
me tegutsedes III, aasta 2015“.

Anti otsustuskorras üürile 
Audru alevikus Pärnu 5b asuva 
spordihoone teisel korrusel asuv 
ruum.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 22.10.2015 korraldust nr 
373 „Hajaasustuse programmi 
projektide rahastamise taotluste 
osas otsuste vastuvõtmine“.

Otsustati sünnitoetuste ja rah-
vusvahelise koolivälise tegevuse 
toetuse maksmine.

Kinnitati pereabikomisjoni 
koosseis.

Eraldati reservfondist 3 666 
eurot Jõõpre välivalgustuse 
täiendavate tööde tegemiseks.

12. november
Võeti vastu otsused 2015. aas-

ta hajasustuse programmi raames 
esitatud taotluste osas ja tunnis-
tati kehtetuks samas asjas tehtud 
Audru Vallavalitsuse 22.10.2015 
korraldus nr 373.

Kinnitati jõulutoetusena an-
tava kommipaki väärtuseks 5,44 
eurot.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthange „Liu ja Marksa 
küla kohalike teede talvine hool-
dus 2015-2018“.

Väljastati kasutusluba Pap-
saare külas Puraviku tee 7 püs-
titatud elamu kasutusele võtmi-
seks.

Anti välja ehitusluba Papsaare 
külas Vahe tee 8 ühepereelamu 
püstitamiseks.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Malda külas Vanapärna 
kinnistu üksikelamu ehituspro-
jekti koostamiseks.

Pärnu Maavalitsus teatab Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu ja 
selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest
Pärnumaa mereplaneering võeti 
vastu Pärnu maavanema korral-
dusega ja suunati avalikule väl-
japanekule koos keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) 
aruandega.

Mereplaneeringu koostami-
se eesmärgiks on määrata me-
reruumi kasutus, mis arvestab 
tasakaalustatult merel esinevaid 
erinevaid huvisid. Planeeringu 
ajahorisondiks on aasta 2030+, 
planeeringus sätestatud tegevusi 
jätkatakse ka pärast aastat 2030.

Planeeringuala suurus on 
2597 km². Mereplaneeringus 
käsitletud peamised valdkon-
nad on kalandus, meretransport 
ja sellega seotud taristu, taastuve-
nergeetika, riigikaitse, mereohu-

tus, meretranspordiväline taristu, 
loodusväärtused, puhkemajandus 
ja turism. Näidatud on funktsio-
naalsed seosed maismaa ja mere 
vahel. Tehtud on ettepanek sea-
duste muudatusteks, et kohalikele 
omavalitsustele tulevikus laie-
neks õigus tegutsemiseks rannast 
ühe meremiili kaugusel merealal. 
Erinevate valdkondade integree-
rimise tulemusel leiti tegevustele 
ja objektidele parimad võimali-
kud asukohad. Mereplaneering 
on koostatud koostöös erinevate 
osapoolte ja huvigruppidega.

Planeeringu koostamise käi-
gus on läbi viidud keskkonna-
mõju strateegiline hindamine, 
mis sisaldab mereplaneeringus 
kavandatud tegevustega kaasne-

vaid keskkonnaalaseid, sotsiaal-
seid, kultuurilisi ja majanduslikke 
kaalutlusi ning meetmeid olulise 
negatiivse keskkonnamõju välti-
miseks või leevendamiseks. Me-
replaneeringu puhul on tegemist 
piiriülese keskkonnamõjuga Läti 
Vabariigile.  

Mereplaneeringu ja selle KSH 
aruande avalik väljapanek toimub 
5. oktoobrist kuni 23. novembrini 
2015.aastal.

Planeeringumaterjalid on kät-
tesaadavad ka planeeringuportaa-
lis http://parnumeri.hendrikson.
ee/ ja Pärnu Maavalitsuse veebi-
lehel http://parnu.maavalitsus.ee/.

Mereplaneeringu ja selle KSH 
aruande avalik arutelu toimub 10. 
detsembril 2015 algusega kell 

13.00 Pärnu Keskraamatukogu 
saalis.

Kogu avaliku väljapaneku 
kestel (kuni 23.11.2015) on igal 
isikul õigus esitada kirjalikke 
ettepanekuid, küsimusi ja vas-
tuväiteid planeeringulahenduse 
ja KSH aruande kohta aadressile: 
Pärnu Maavalitsus, Akadeemia 
tn 2, 80088 Pärnu või elektron-
postiga aadressile: info@parnu.
maavalitsus.ee

Täiendav info Pärnu Maava-
litsuse planeeringute talitusest, 
planeeringute talituse juhataja 
Tiiu Pärn, tel 4479761 tiiu.parn@
parnu.maavalitsus.ee ja planee-
ringunõunik Raine Viitas, tel 
447 9762, raine.viitas@parnu.
maavalitsus.ee

Audru Kooli eelkoolist
18. novembril alustasime taas kooliks ette-
valmistavate tundide sarja. Tunnid toimuvad 
kolmapäeviti kell 18.00-19.30 koolituskava 
alusel. Lastele antakse ülevaade, kuidas hak-
kab sügisest õppetöö koolis toimuma. Tehak-
se tutvust eesti keele, matemaatika, muusika, 
käelise tegevuse jm. Laste tundidega samal ajal 
pakume lapsevanematele loenguid. Teemadeks 
koolilapse tervis, liikumine, toitumine, kodu 

ja lapsevanema valmisolek ja võimalused oma 
last toetada.

Õppetöö eelkoolis on tasuline. Õppetööle 
registreerumiseks palume tasuda 16 € Hari-
dusselts Schola Audruensis arveldusarvele 
EE642200221055573497; selgitus: lapse nimi 
– eelkool.

Kohtumiseni Audru Koolis!

Kuupäev Teemad Koolitajad
K 18.11.2015 Kodu toimetulek 1. klassis käiva 

õpilasega (I osa)
Audru valla psühholoog ja koolitaja Merle Joonsoo

K 02.12.2015 Kodu toimetulek 1. klassis käiva 
õpilasega (II osa)

Audru valla psühholoog ja koolitaja Merle Joonsoo

K 16.12.2015 Kodu toimetulek 1. klassis käiva 
õpilasega (III osa)

Audru valla psühholoog ja koolitaja Merle Joonsoo

K 13.01.2016 Liikumine – tervise alus Füsioterapeut Valdo Järvekülg

K 27.01.2016 Koolilapse tervis Pärnu Haigla – Margit Kask

K 10.02.2016 Targalt arvutis Targalt Internetis projektikoolitaja Riina Timberg

K 02.03.2016 Lapsest saab koolilaps Pärnumaa Rajaleidja keskus – Kaire Külaots

K 16.03.2016 Õpioskuste arendamine Pärnumaa Rajaleidja keskus – Signe Leht

K 30.03.2016 Turvaline koolitee
Audru Kool

Noorsoopolitsei
Kooli juhtkond

K 13.04.2016 Eelkooli lõpetamine Soovijatele 
majaekskursioon

Õppejuht Kersti Põllu ja direktor Peep Eenraid

I ring
Liu bussipeatus  10.40
Kirsimäe bussipeatus  10.45
Lindi Lasteaed-Algkooli 
maja  10.50
Lindi mägi  10.55
Kõima bussipeatus  11.00
Kihlepa  11.10
Põldeotsa  11.13
Uruste  11.15
Audru Kooli parkla  11.20
Malda  11.23

Oara  11.25
Jõõpre  11.30
Tammessilla  11.32
Raudteepeatus  11.35
Saabumine Lavassaarde  11.37

II ring
Vikerkaare lasteaed  11.00
Ringraja  11.02
Papsaare  11.04
Viadukt 11.08
Audru veski  11.10

Audru kiriku parkla  11.13
Kaske  11.18
Vigri väljak  11.21
Rebasefarm  11.24
Audru Kooli bussipeatus  11.26
Jõõpre  11.36
Saabumine Lavassaarde  11.42

III ring
Annuse bussipeatus  11.00
Kalevipoja bussipeatus  11.02
Ahaste bussipeatus  11.04

Põhara bussipeatus  11.07
Kärbu bussipeatus  11.10
Liiva bussipeatus  11.12
Saabumine Lavassaarde  11.25

Lavassaarest tagasisõit
16.45

Peol osalejatel, kelle peatust 
bussid ei läbi, võtta ühendust 
sotsiaalnõunik Peep Tarrega, 
telefonil 5349 2280

AUDRU KOOL ja Haridusselts SCHOLA AUDRUENSIS 
korraldavad LASTEVANEMATE KOOLITUSSARJA

Kõik koolitused toimuvad õhtul kell 18.00–19.30

Eakate jõulupidu Lavassaares 09.12.2015 kell 12.00
Busside sõidugraafikud
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Ajaratta lood

Raamatu võrra rikkam
Vahel klantsajakirju sirvides ja 
seal prominentide elutubasid 
silmates tekib mul ikka ja jälle 
küsimus, et kus on raamaturiiul? 
No ei ole väga. Kui üldse. Raa-
mat vist lihtsalt pole enam moes. 
Aga õnneks on ikka veel inimesi, 
kes pelgalt uut raamatut peos hoi-
des elamuse saavad, rääkimata 
lugemisrõõmust. Meie valla mit-
mekülgne loomeinimene Helle 
Kirsi on aga ise luulekoguga 
valmis saanud. „Kirsikivimaja“ 
esitlusele kõik ilmselt ei jõudnud 
ja nüüd ongi paslik aeg küsida, 
et kuidas raamat sündis?

Ja kuidas see kõik siis algas?
Helle Kirsi: Minu raamatu 

idee pani tegelikult idanema 
helilooja Piret Rips-Laul, kui ta 
2013. aastal esitles minu sõnadele 
kirjutatud uut koorilaulu „Nagu 
õhku vajan Sind“. See lugu telliti 
2014. aasta isadepäevakontser-
diks, mis toimus Estonia kontser-
disaalis. Heliloojale sõnad väga 
meeldisid ja siis ta küsiski, millal 
minu luulekogu ilmub, ta tahaks 
mu luuletusi lugeda. Algul ma 
ei võtnudki asja tõsiselt, aga kui 
Toomas Voll ja Eha Ristimets, 
minu pere ning sõbrad aina pea-
le käisid, et võiks ikka raamatu 
välja anda, sai see lõpuks tehtud. 
Olen tulemusega väga rahul, sai 
kaua tehtud, aga tuli kaunike.

Kas luuletustes on ka mida
gi autobiograafilist? Kas isa on 
Ado ja suur õde Elisabet?

HK: Tõepoolest, peaaegu 
kõik luuletused on natuke auto-
biograafilised, sest eks nad elu 
jälgides ole sündinud. Näiteks 

luuletuse „Tähtis töö“ mõte tek-
kis sellest, kui torm murdis mõni 
aeg tagasi meie uhke lipumasti 
maha, siis polnud tähtpäevadel 
lippu kuskile heisata. Nüüd on 
see mure murtud ja võiks öelda, 
et suuresti tänu luuletusele, sest 
kui ma ühel päeval koju tulin, 
oli lipp uhkelt maja küljes. Luu-
letused „Kõik teed viivad koju“ 
ja „Ole minu üle uhke, Eesti-
maa“ on samuti isiklikud, sest 
mulle meeldib Audrus elada ja 
Eestimaalt ei kavatse ka kunagi 
lahkuda.

Luuletus „Igaühel oma isa“ on 
loomulikult Adost ja „Mina ise“ 
ja „Aialugu“ on ajast, kui lapsed 
lasteaias käisid. Neid isiklikke 
luuletusi on veelgi, aga las see 
jääb lugeja arvata, millises luu-
letuses meid veel leida võib.

Milline kaante vahele saa
nud lugudest on sinu isiklik 
lemmik?

HK: Tegelikult on kõik luu-
letused armsad, nii raske on 
ainult üht luuletust nimetada. 
Mulle endale meeldivad „Eesti 
pidu“, „Uudishimulik leheuss“, 
„Salapärased mättad“, „Seen“, 
„Sajajalgne“, aga palju teisigi.

Kas mõni sinu luuletustest 
on omale veel viisi külge saa
nud ja lauluks ümber sündi
nud?

HK: Jah, ikka on. Minu luu-
letusi on kõige rohkem viisista-
nud Toomas Voll ja neid leiab ka 
koolilaulikutes ja kogumikes, 
aga raamatusse laulusõnu väga 
panna ei tahtnud. Paar lugu küll 
on, „Sulelumi“, mis on T. Vollilt 

viisi saanud ja luuletusele „Pü-
had“ tegi viisi Kersti Põllu. Kõige 
värskem lugu on aga „Ole minu 
üle uhke, Eestimaa“, mille tegi 
lauluks noor laulja ja helilooja 
Triin Arak.

Miks valisid oma raamatu 
illustraatoriks just kunstnik 
Pusa?

HK: Ega mina osanudki 
valida, jällegi Eha Ristimets 
ja Toomas Voll olid need, kes 
minu luuletusi teadsid ja ütle-
sid, et Pusa on just õige inimene 
raamatut illustreerima. Ma olen 
tõesti väga õnnelik, et ma Pireti-
ga tuttavaks sain ning väga-väga 
rahul tema tööga, sest Piret on 
lihtsalt suurepärane kunstnik!

Kas see laps, kel varases 
lapsepõlves raamatuarmastust 
tekkinud pole, selle tulevikus 
leida võib? Mida arvad?

HK: Mõned lapsed leiavad 
selle armastuse, mõned mitte. 
Mul on ka mõni õpilane olnud, 
kes on isegi uhke, et pole elu sees 
ühtki raamatut lugenud. Üks õpi-
lane teatas näiteks, et tema isa 
ütles, et raamatute lugemine on 
mõttetu... Kuidas minagi õpeta-
jana seda armastust tekitan, kui 
selline suhtumine kodus on? Aga 
enamus ikka loeb, kas või seda, 
mis klassi lugemisvara puudutab. 
On väga tublisid, kes loevad kohe 
mõnuga rohkem, kui koolis nõu-

takse. Tavaliselt on need õpilased 
ka edukamad nii kirjutamises, 
jutustamises kui arutlemisosku-
ses. Kirjanduseõpetajana tahak-
sin ju öelda, et küll nad kunagi 
raamatuid armastama hakka-
vad, aga noortele on nii palju 
nutiahvatlusi välja mõeldud, et 
raamatud jäävad tihtilugu vaes-
lapse ossa. Olen oma õpilastelt 
küsinud, kas nende vanemad ko-
dus loevad ja siis tuleb vastuseid 
seinast seina: iga päev loetakse, 
mõnikord harva, üldse ei loeta. 
Ma ikka tahaks loota ja uskuda, 
et igaüks leiab mingil eluetapil, 
et raamatulugemine on üks väga 
põnev ja arendav tegevus.

Aitäh intervjuu ja luulekogu 
eest! Minu raamaturiiul on nüüd 
jälle rikkam.

Sirje Suurevälja

11. novembril avalikustati las-
teraamatuv õistluse Põlvepiku-
raamat kolm võidutööd, millest 
üks on Helle Kirsi ja Piret Berg-
manni käsikiri. Žüriiliikme Jaa-
nika Palmi sõnul hakkas kõikide 
võidutööde puhul silma teksti ja 
illustratsioonide hea kooskõla. 
Helle Kirsi ja Piret Bergmanni 
„Tähtsad täpid" õpetab lapsi 
täpitähti tundma.

PALJU ÕNNE! Jääme huviga 
uut raamatut ootama! (KH)

IN MEMORIAM
AILI TAMM
(1938 – 2015)

Kaunimad laulud 
pühendan sul...
(F. A. Saebelmann)

Hingedekuul lahkus meie hul-
gast Audru valla armastatud 
lauluõpetaja ja valla kultuuri-
elu hing läbi aastakümnete – 
Aili Tamm. Kas süüdata tema 
mälestuseks küünal või hoo-
pis LAULDA? Oli see ju meie 
lauluema elu kreedo – õpetada 
meid laulust rõõmu tundma, 
et me ise ja kogu maailm selle 
läbi õnnelikumaks ja paremaks 
saaksime.

Aili Tamm (sündinud Sam-
mel) sündis 4. märtsil 1938. 
aastal Läänemaal Ridala 
vallas Lannuste külas Reinu 
talus pere kuuenda lapsena. 

Kõik pereliikmed olid musi-
kaalsed ja kodus lauldi palju. 
Pärast Parila seitsmeklassilise 
kooli lõpetamist läks Aili õp-
pima Haapsalu Pedagoogilisse 
Kooli algklassiõpetaja eriala-
le. Selles koolis õpetati teiste 
ainete kõrval ka palju muusi-
kat. Tema klaveriõpetajaks oli 
Cyrillus Kreek. 1956. aastal 
suunati Aili Sammel tööle Kih-
lepa seitsmeklassilisse kooli. 
1962. aastast alates töötas ta 
Audru koolis. Tema õpilastel 
on olnud suur au ja rõõm osa-
leda tema poolt juhendatud 
kooride koosseisudes üldlau-
lupidudel ja jagada laululusti 
Audru kooli laulupäevadel, 
mille traditsiooni algatajaks 
Aili Tamm oli. 1975. aastal 

toimus esmakordselt Eesti 
koolikooride võistulaulmine, 
kus Audru kooli lastekoorile 
omistati esimene kategooria 
ja selliseid lastekoore oli Ees-
tis vaid 13. Gustav Ernesaks 
saatis Audru lastekoorile oma 

pühendusega lastekoori noodi 
„Pääsuke“. Sellest tekkis idee 
taotleda koorile nimi Pääsuke.

Audru vald on tunnustanud 
Aili Tamme muusikaelu eden-
dajana ja omistanud talle 2011. 
aastal Audru valla vapimärgi 
number 29.

Audru vallas on palju inime-
si, kes on Aili Tamme pilliheli-
de ja heliseva hääle saatel oma 
elu suursündmusi tähistanud, 
olgu need siis sünnipäevad või 
pulmad, juubelid või kokkutu-
lekud. Tema dirigendikepi all 
on laulu armastama õppinud 
sajad noored. Mälestus Aili 
Tammest ei kustu...

Audru Vallavalitsus ja 
Vallavolikogu

Audru Kool
Audru valla laululapsed 

läbi aegade

Aruvälja Rahvamaja peab 
70. sünnipäeva

Olen Aruvälja Rahvamajas 
töötanud 57 aastat. Nüüd, kui 
rahvamaja peab juubelit, tuletan 
meelde, kuidas elu selles majas 
aastaid tagasi õhtuti käis.

Aruvälja Rahvamajas oli 
1950-ndatel ja 1960-ndatel aas-
tatel igal õhtul tegevus. Sega-
koor oli Kihlepa Rahvamajaga 
kahe peale ning 1960. a käidi 
Tallinnas laulupeolgi ära. Te-
gutsesid segarahvatantsurühm, 
mees- ja naisansambel ning 
näitering. Tegutsejaid oli igas 
vanuses. Korraldati peotantsu-
kursusi, näidati kino ning pee-
ti palju pidusid, kus akordioni 
mängisid Mihkel Joosep, Heino 
Talving ja Elmar Ojasoon. Sage-
li mängis viiulit „Viiuli Juku".

Rahvamaja oli kokkusaami-
se koht, kus peeti sünnipäevi, 
lauldi ja mängiti ringmänge, 
tehti nalja. Marti käidi jooks-
mas sageli kolhoosi veoautoga 

lausa ühest kolhoosi otsast tei-
se. Sporti tehti samuti hooga – 
rahvamaja õuel oli kaugus- ja 
kõrgushüppe jaoks liivakast, 
mängiti võrkpalli, peeti võist-
lusi teiste kolhoosidega, mängiti 
kabet ja malet. Keegi ei kurtnud 
eluraskuste üle, sest koostege-
mised andsid jõudu järgmisteks  
tööpäevadeks. Veel 10 aastat 
tagasigi mängiti rahvamajas 
piljardit ja lauatennist. Kahju, 
et nüüd on tehnika nii lapsed kui 
vanad tubadesse meelitanud.

Kutsun kõiki 26. detsembril 
meenutuste õhtule, kus teeme 
koos tagasivaate Aruvälja Rah-
vamaja 70-le tegutsemisaastale. 
Vaatame ajalootoas näitust ja hr 
Rein Kiisleri filme möödunud 
aegadest. Saame nautida meie 
praeguste isetegevuslaste esine-
mist ja tantsu lüüa Parvepoiste 
muusika saatel.

Elma Killing

November – hingedeaeg
Hingedepäeva, 2. novembri, 
tähistamise kuulutas kirik välja 
juba 998. aastal. Hingedekuu 
lõpul, nädal enne advendiaega, 
tähistab kirik surnutepäeva. Al-
gatus tuli Preisimaalt, kus 1816. 
aastal andis keiser välja vastava 
korralduse. 14.-15. sajandi Tal-
linna rae novembrikuu doku-
mentides võib tihti kohata sõna 
– hingepäev. Nõukogudeajal oli 
hingeteema tabu. Hingedepäeva 
hakati ametlikult uuesti tähis-
tama alates 1980. aastast Eesti 
Muinsuskaitse Seltsi algatusel.

Hinge olemasolu üle on pal-
ju kirjutatud, arutletud jne. Seda 
on teinud maailmakuulsad psüh-
holoogid, psühhiaatrid, arstid jt. 
Maailma paljude religioonide 
ühisosaks on hinge surematu-
se doktriin. Rahvusvaheliselt 
tuntud meditsiinidoktor Weiss 
Floridast, kes peale rohkete 
hingeteemaliste uurimustööde 
kirjutamise on ka hüpnoosi-
tehnika autor ja praktiseerija, 
väidab, et suudab hüpnoosis 
oleva inimese hinge viia tagasi 
eelmistesse eludesse, et inimese 
hing ei sure, vaid lahkub kehast 

ja muudab oma asupaika. Ta võib 
minna taimedesse, loomadesse… 
Ugrilased on uskunud, et hing 
läheb maa alla, sellepärast pan-
di lahkunutele kaasa tööriistu, 
toitu, ehteid jm, mida arvati tar-
vis minevat. Tänapäeval on see 
väärtuslik materjal meie eellaste 
elulaadi tundmaõppimiseks.

Eestist pärit psühholoog En-
del Tulving, kes 1949. a Toron-
tosse emigreerus ja kellele tema 
elutöö eest USA psühholoogia-
fondi kuldmedal omistati, on 
kirjutanud: „Pean end usklikuks 
selles tähenduses, et ma usun, et 
on olemas minust ja kogu inim-
konnast suurem jõud. See jõud on 
absoluutne, ainulaadne, parata-
matu ja see on piiramatu ajas ja 
ruumis. Ma usun, et see on minu 
olemise allikas ja mõjutab seda, 
mida ma elus teen. Ent teadus-
lik kontseptsioon meeltest, mida 
ma olen uurinud, on teaduslikult 
väga lähedane sellele, mida ni-
metatakse hingeks“. Tulving on 
arutlenud teemal, kas hing asub 
ajus. Tema arvates on meelte ja 
hinge peamine erinevus selles, 
et meeled sõltuvad täielikult ke-

hast, hing aga kestab usutavasti 
ka pärast keha surma. Maausku 
eellased on arvanud, et hing võib 
tulla meie juurde tagasi linnuna, 
liblikana, ämblikuna, kärnkon-
nana. Tähtsad olid hiied, hiiepuid 
ei raiutud maha, sest usuti, et seal 
elavad esivanemate hinged. Sin-
na viidi ohvriande, usuti ka, et 
hinged aitavad meid igapäeva 
toimetustes ja murepäevadel.

Eesti keeles on rohkesti hin-
gega seotud väljendeid, näiteks: 
ajab hinge täis (vihastab), hing 
on haige (muretseb), hingevalu 
(mure), hellahingeline, hinge-
piinad, heitis hinge (suri), hoidis 
hinge kinni, jäta mu hing rahule, 
püüdis ihust ja hingest jt. Hinge-
teema ei ole tänapäeval kuhugi 
kadunud, muutunud on vaid 
sõnastus, kõneldakse inimese 
aurast, bioväljast, jne. Hiljuti 
avaldas meedia huvitava teate, 
et Toompeal on rühm inimesi 
koondunud gruppi „Hingekoda“.

Muuseumi hingedepäeva ju-
tutoas on paljud audrulased tea-
tanud huvitavatest-müstilistest 
nähtustest nende elus. Olgu siin 
toodud mõned näited:

• On kuuldud koputamisi 
uksele, aknale…vahetult enne 
lähedase surma.

• „Estonia“ uppumise ajal 
hukkus ühe audrulase lähisugu-
lane. Öösel, arvatava laeva huku 
ajal, jooksis koer kiunudes ja 
saba liputades ukse juurde nagu 
oleks selle taga keegi.

• Paar nädalat pärast abikaasa 
surma käis väike hall lind tihe-
dalt lese kannul, ükskõik, kuhu 
naine ka ei läinud.

• Kellelegi saabus surm kül-
mal veebruarikuul, mil tempe-
ratuur oli -25 kraadi ja lahkunu 
toa akent hoiti praokil. Kahe 
akna vahele tuli väike hall lind 
ja laulis seni, kuni lahkunu ma-
jast ära viidi.

• Kaks nädalat enne „Estonia“ 
hukku joonistas üks kunstnik 
pildi – tume taust, allääres suur 
valge laev, ülal valge rist.

Hingedekuu teemaga sobib 
Lea Dali Lioni 2015. a ilmunud 
raamat „Joonista valgus“.

Muuseumis leiduvate 
materjalide põhjal

Helgi Roots

Advendi- ja jõuluaeg Audru kirikus

Kallis Helle!
Oleme sinu üle uhked! Soovime südamest õnne 

ja jätkuvat loomingulist särtsu!
Sinu endised õpetajad Audru Keskkoolist

Pühapäeval, 29. novembril kl 11 
I Advendi jumalateenistus
Neljapäeval, 3. detsembril kl 19 
Mihkel Lüdigi nimelise Meeskoori jõulukontsert
Pühapäeval, 6. detsembril kl 11
III Advendi jumalateenistus
Pühapäeval, 13. detsembril kl 11 
III Advendi jumalateenistus
Pühapäeval, 20. detsembril kl 11 
IV Advendi jumalateenistus
Esmaspäeval, 21. detsembril kl 18 
Audru Kooli jõulukontsert
Neljapäeval, 24. detsembril kl 17.30 
Pasunakoor „Õnn tuli õuele“ Audru kiriku tornis
Neljapäeval, 24. detsembril kl 18 
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus, laulab Audru Valla Segakoor
Reedel, 25. detsembril kl 11 
I Jõulupüha jumalateenistus, laulab ansambel „Vahtraõied“
Neljapäeval, 31. detsembril kl 16 Vana-aastaõhtu jumalateenistus
Neljapäeval, 31. detsembril kl 23.30 Aastavahetuse vigiilia



Lk 4 Audru valla leht - November  2015

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

• TEATED •Õnnitleme
vastsündinuid!
KÄTLIN MODE  15.10.2015
MARIAN KALDA  17.10.2015
MARVIN KALDA  17.10.5015
GRETHELIIS PIHU  22.10.2015
TRISTAN SOOMANN  28.10.2015
DANIEL KUKK  29.10.2015
ITILIISE HAAV  30.10.2015

26. novembril 2015. a kell 16.00 
Audru muuseumi kaminasaalis

“AUDRU KALENDER 2016” ESITLUS.
Kalender on ajaloolis-kultuuriloolise sisuga ja tutvustab 

Audru valla erinevaid piirkondi.

Sillad ületatud
Audru südamesse pole küll 
viimasel ajal sildu juurde ehi-
tatud, aga Audru Sildade Jooksu 
osavõtjate arv aina suureneb. 
Sel aastal siis jälle rekord: 127 
jooksjat, 66 lastejooksust osa-
võtjat ja kokku koos kepikõn-
dijatega 222 osalejat!

Ilm oli jooksusõbralik, 
seltskond sportlik ja auhinna-
laud muljetavaldav. Juba ammu 
pole üritus pelgalt Audrukesk-
ne. Selgi korral oli osalejaid 
erinevaist Pärnumaa paigust ja 
kaugemaltki. Pärnu Kahe Staa-
dioni Jooksul oli igatahes uhke 
kuulda, kui jooksjad isekeskis 
arutasid, et Audru jooksul peab 
ikka ka jälle ära käima.

Jooksu lõpuprotokolliga saab 
tutvuda Audru valla Facebooki 
lehel, aga olgu siinkohal võitjate 
nimed veel kord ära toodud:
3 km (mehed)
1. Tauno Danilov
2. Vahur Mäe

3. Tarvo Rõõmussar
3 km (naised)
1. Martha-Liset Rõõmussar
2. Lisette Välja
3. Olga Kaareste
9 km (mehed)
1. Franko Reinhold
2. Martin Tarkpea
3. Mehis Mäe
9 km (naised)
1. Klarika Kuusk
2. Anni Rava
3. Anastasija Skatšo
Lastejooks (poisid)
1. Robin Pentma
2. Hendrik Välja
3. Andrias Sepp
Lastejooks (tüdrukud)
1. Viola Hambidge
2. Elisabeth Lindmaa
3. Emily Milistver

Õie Killing ja Mati Puust 
tänavad kõiki osavõtjaid, spon-
soreid ja kohtunikke! Kohtumi-
seni suusaradadel!

Sirje Suurevälja

SPORT

AASTALÕPUPIDU 
Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskuses 

12. detsembril kell 19.00.
Peolauda katab soe jõulupraad ja tantsuks esineb 

ansambel T reffunks. Pilet 8 eurot.

Jumalateenistused EAÕK Jõõpre Suurkannataja 
Georgiuse kirikus:

pühapäeval 6. detsembril kell 10.00 – liturgia
Jõululaupäeva jumalateenistus on 24. detsembril kell 14.00
Jõululaupäeva jumalateenistus EAÕK Uruste Issanda 
Taevaminemise kirikus: 24. detsembril kell 12.00

Teenistused viib läbi preester Kristoforos Parts

Tel 50 45 215,  51 45 215  

METSA- JA 
PÕLLUMAAD

OÜ ESTEST PR ostab

uksed on aastaringselt avatud erinevateks üritusteks: 
seminarid, pulmad, tähtpäevad, jõulupeod, talvepäevad.

Meie puhkekeskus pakub majutust apartment-tüüpi tu-
bades, omapärase arhitektuuriga peamajas või mändide 
vahel asetsevates ridaelamutes. Voodikohti on meil 144, 
lisakohtadega kokku kuni 200.

Pakume valgusküllast seminariruumi koos vajaliku teh-
nikaga kuni 100-le inimesele. Võimalus grupitööks erine-
vates saalides. Olles eemal linnakärast, saate täielikult 
keskenduda vajalikule.

Pidulikeks üritusteks on ideaalne kauni merevaatega res-
toranisaal, mis mahutab toitu nautima ja jalga keerutama 
kuni 150 inimest. Lõõgastuseks sobib ka privaatne baar.

Tule koos töökaaslaste, sõprade või perega veetma 
kosutavat puhkust, tähtsündmusi või hoopis asjalikku 
õppepäeva!

info@andropoff.ee
www.andropoff.ee

Puhkekeskuse Villa Andropoff

Maksta saab ka ülekandega MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi 
arvele EE951010220107914018




