
Nr 7  (40) AUDRU VALLA  LEHT AUGUST 2015

Audru loob ruumikava
12. augustil toimus Audru vallamajas Audru 
keskuse ruumikava esitlus, mille viis läbi MTÜ 
Linnalabor koostöös Audru vallavalitsusega. 
Alates selle aasta kevadest on Linnalabori 
meeskond uurinud Audru aleviku erinevaid 
kihistusi, nii füüsilisi kui ka tajutavaid. Töö-
protsess hõlmas Audru ruumiliste, sotsiaalsete, 
ajaloolis-kultuuriliste ja maastikuliste väär-
tuste kaardistamist ja potentsiaalsete arengu-
suundade kontseptualiseerimist. Linnalabor 
intervjueeris kohalikke Audruga seotud inime-
si, et mõista koha tugevusi ja nõrkusi. Samuti 
läbiti peamiselt kergliigeldes Audru aleviku 
ja valla erinevad trajektoorid, et kaardistada 
potentsiaalsed sõlmpunktid, maamärgid ja 
ühendusteed. Taustauurimus hõlmas tööd ka 

ajalooliste materjalide ning arengukavade ja 
detailplaneeringutega.

Avaliku esitluse näol oli tegemist Linnala-
bori töö viimase etapiga, mille jooksul esitleti 
senise töö kokkuvõtteid ja järeldusi, pakuti et-
tepanekuid ning oodati osalejatelt veel viima-
seid kommentaare ja tagasisidet. Koos kuulama 
tulnud osavõtjatega arutleti suurelt ja leiti, et 
oluliseimad teemad, millega edaspidi tegeleda, 
on Audru keskplatsi arendamine, Audru „sisse-
pääsude“ ja ühenduste parandamine alevikus 
ning Audru mõisapärandi ja maastikuliste 
väärtuste tugevdamine.

24. augustiks paneb Linnalabor kokku Aud-
ru ruumikava lõpp-raporti, millega saab seejärel 
tutvuda Audru valla kodulehel. (KH)

Hajaasustuse programmi  
taotlusvoor on avatud

Hajaasustuse programmi eesmärk on toetada 
kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisat-
sioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud 
tegevusi. Juhul, kui majapidamine ei ole elekt-
rivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete 
elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti 
elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahen-
duseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, 
aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee 
nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna 
vajadustele vastava elektrisüsteemi. Toetust 
saavad taotleda füüsilised isikud, kelle elu-
koht on rahvastikuregistri andmete kohaselt 
katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni 
toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, 
millele projektiga toetust taotletakse. Maksi-

maalne toetus programmist on 6500 eurot ühe 
majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering 
peab olema vähemalt 33,33 %. Projekti ajali-
ne kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja 
elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele 
vastavad taotlused koos lisadokumentidega 
tuleb esitada Audru vallavalitsusele hiljemalt 
5. oktoobriks 2015. Täpsemat infot saab Audru 
valla veebilehelt http://www.audru.ee/et/haja-
asustuse-programm; lisainfo: abivallavanem 
Priit Annus 4472795 või arendusspetsialist 
Maris Moorits 4472788.

Maris Moorits
arendusspetsialist

Vald panustas suvel teehooldustöödesse
Suviste teehooldustööde käigus on Audru 
valla teedel teostatud nii pindamistöid kui 
kruusakattega teedele lisakatte paigaldamist, 
tolmavatel teedel tolmutõrjet ja jagatud era-
teede omanikele kruusa. Audru vallavalitsuse 
majandusspetsialisti Vahur Kobolti sõnul on 
suvel pinnatud teid kokku 20 906 m2 ulatu-
ses, mille tööde kogumaksumus oli 50 004,74 
eurot. Pindamine teostati Papsaare külas Lõvi 
tee I, II ja III, Lõvisaba teel, Veikko-Tooma 
teel, Liu Paadi, Liu Sadama ja Liu Kalatehase 
teedel, Kadaka teel Lemmetsa külas ja Audru 
alevikus Ääremetsa teel. Lisaks sellele on suve 
jooksul saanud Audru valla kruusakattega teed 

lisakatte purustatud kruusa näol Tuuraste, Jussi, 
Murru-Mütsi ja Tamme teedel kokku 12 382 
m2 ulatuses, mille kogumaksumus oli 15 000 
eurot. Majandusspetsialisti Vahur Kobolti sõnul 
on peatselt ees ootamas Ahaste-Koonga teeristi 
kergliiklustee ehitamine, mis tagab elanikele 
ohutuma liiklemise kas poeni või bussipeatu-
seni. „Koos välisvalgustusega kergliiklustee 
ehitamine algab juba septembris“, sõnas Vahur 
Kobolt. Lisaks teetöödele on 2 korda suve jook-
sul niidetud valla avalikke teeääri ning 72 era-
majapidamist on saanud vallalt toetust kruusa 
vedamiseks oma teele 1470 tonni mahus. (KH)

Politsei soovib muretut kooliteed
Politsei soovitab koolialguseni jäänud loetud 
päevade jooksul lastega üle korrata liiklusreeg-
lid ning noorematesse klassidesse minejatega 
peamised jalgsi liikumise teekonnad meelde-
tuletuseks ka mõnel korral läbi käia.

Turvaline koolitee eeldab lapsevanematelt 
tugevat kodutööd ja selgitust ning head koos-
tööd liikluses.

Jalgsi liikumist kahjuks autoaknast õpetada 
ei saa, mistõttu soovitame vanematel koos kooli 
minejatega esimestel päevadel kooliteekonna 
üheskoos läbi käia ja kõikvõimalikud ohukohad 
läbi arutada. Autojuhid peavad aga arvestama, 
et väikseid lapsi on liikluses raskem märgata, 
nad võivad millegi varju jääda ja nad võivad 
tähelepanu hajudes ettearvamatult käituda. Nii 
tuleks sõidukiirus lasteasutuste vahetus lähe-
duses hoida selline, et vajadusel saab sõiduki 
kiiresti ja ohutult peatada.

Kõigile täiskasvanud jalakäijatele paneme 
aga südamele, et nad näitaksid liikluses head 
eeskuju, kuna lapsed on varmad suuremate 
käitumist jäljendama.

Soovitame koos lastega meelde tuletada 
ohutu liiklemise võtted ning jalgratta- ja mo-
peedijuhtidele nende sõiduvahenditega liik-
lemise reeglid.

Koolialguse liikluse meelespea:
• Teed tohib ületada selleks ettenähtud ko-

has – ülekäigurajal. Asulast väljaspool, üle-
käiguraja puudumisel, ületa teed võimalikult 
nähtavas kohas. Enne ülekäigurajale või sõidu-
teele astumist peatu ja vaata esmalt vasakule, 
siis paremale ning tee keskel kindlasti uuesti 
paremale, veendumaks, et tee ületamine on 
ohutu. Koolibussist maha tulles ära ületa teed 
enne, kui buss on lahkunud. Seisva bussi eest 
või tagant on teeületamine väga ohtlik.

• Jalakäija peab arvestama, et autol kulub 
seisma jäämiseks tunduvalt kauem aega kui 
inimesel.

• Autoaknast tundub liiklus hoopis teist-
sugune kui jalgsi liikudes. Seega tuleb kõik 
tähtsamad teekonnad täiskasvanu saatel läbi 
käia ning võimalike ohtude vältimine selgeks 
saada.

• Täiskasvanute hooletu käitumine liikluses 
annab lastele väga halba eeskuju.

• Liikluses pole kohta kiirustamisele ega 
ülemeelikusele.

• Jalgratas, mopeed või muu liiklusvahend 
olgu tehniliselt korras ning sõiduki juhtimis-
võtted ja ohutu liiklemise reeglid selged.

Audru valla 2015. a heakorrakonkursi  
„Kaunim Kodu” võitjad

Lasteaiatasud suurenevad
Vastavalt vallavolikogu 16.02.2014 määrusele 
nr 3 „Audru valla koolieelsete munitsipaalasu-
tuste rahastamisel vanemate poolt laetava osa 
määra kehtestamine” muutuvad alates 1. sep-
tembrist 2015 lasteaedades tasud alljärgnevalt: 
pere 1 laps 35.10, sellest õppevahendite kulu 

7.02; kui peres on 2 last, siis teise lapse eest 
tuleb tasuda 24,57, sellest õppevahendite kulu 
7.02 ning kui peres on 3 lasteaias käivat last, 
tuleb kolmanda mudilase eest tasuda vaid õp-
pevahendite kulu 7.02 eurot. (KH)

Angela ja Tarmo Toomast

Ruth ja Avo Juss

Jõõpre KÜ Teeääre eestvedajad Ülle Haavasaar ja Siiri Kuus

• Pereelamud (õuemaa suurusega üle 2000 m²) – 
Tarmo Toomast ja Angela Sang-Toomast, Kaarli, 
Ridalepa küla;

• Pereelamud (õuemaa suurusega kuni 2000 m²) 
– Avo ja Ruth Juss, Lõvi tee 3, Papsaare küla;

• Korterelamud – Looga tee 4, Jõõpre küla.
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VALLAVANEMA VEERG
Nii nagu aastad ei ole kaksikud, ei ole seda samuti ka suved. 
Mitmele eelnevale soojale suvele on järgnenud suhteliselt ja-
hedate ilmadega suvi. Küll on aga olnud sellel suvel sõlmitud 
suurepärased kokkulepped ilmataadiga meie valla üritusi 
korraldavatel külaseltsidel. Nii maikuu keskel toimunud Eas-
salu-Neitsi külaseltsi poolt korraldatud Võilillefestival kui ka 
mai lõpus toimunud Lavassaare külaseltsi „II Vanavara laat 
ja pasunakooride ülevaatus“ toimusid kaunitel päikeselistel 
päevadel,  tuues kohale hulgaliselt külastajaid nii oma vallast 
kui ka kaugemalt. Aga 4. juuliks olid Lindi küla inimesed 
suutnud välja kaubelda ilmataadilt selle suve kohta eriliselt 
kauni suveilma, mis meelitas I „Meie küla peole“ rahvahulga, 
mida siinmail ei ole vist kunagi varem ühelgi üritusel näh-
tud – üle  kolme ja poole tuhande külastaja annab välja juba 
pisikese laulupeo formaadi! Võimas! Siinkohal on minul, kui 
vallavanemal, võimalus avalikult edasi anda minule üritustel 
osalejate poolt edastatud tänusõnad kõigile Audru vallas üritusi 
korraldavatele inimestele! Te olete väga tublid! Jõudu ja jaksu 
teile ikka ka edaspidiseks!

Kuid augusti keskpaik on juba aeg, kus tuleb hakata vaatama 
kooliuste poole. Nii Lavassaare lasteaia katuse ja välifassaadi 
remonditööde teostaja AS Paide KEK kui ka Audru Kooli 
fuajeedes remonditöid tegev OÜ Termokar on kinnitanud, et 
lõpetavad tööd kooli alguseks. Audru Lasteaia Männituka maja 
õueala teed on juba saanud uue kiviparketi OÜ-lt Tootsi Kivi.

Alates sellest sügisest on Audru valla haridusasutused 
järgnevad: Audru Lasteaed koos üheksa rühmaga, mis tegut-
sevad Vikerkaare ja Männituka majades, OÜ Kopreki laste-
hoid Lemmetsa külas, Pääsu lastehoid Papsaare külas, Lindi 
Lasteaed-Algkool, Audru Kool kahekümne klassikomplektiga 
ja Jõõpre Kool. Jõõpre Kooli koosseisus on alates sügisest 
üheksa klassikomplekti ning viis ja pool lasteaiarühma. Las-
teaiarühmadest kaks asuvad Jõõpres ja kaks Aruväljal ning 
poolteist rühma Lavassaares. Jõõpre Kooli direktor on Mati 
Sutt, kuid nii Aruväljal kui ka Lavassaares toetavad teda osalise 
koormusega jätkuvalt Aili Elend ja Maie Kalbus.

Valla kolmes koolis on sellel sügisel esimesse klassi mi-
nemas üle 60 lapse, mis on üle pika aja omamoodi rekord. 
Esmakordselt avatakse Audru Koolis korraga paralleelselt kolm 
esimest klassi. Kolme esimese klassi avamisega tagatakse, 
et kõigis kolmes valla koolis on esimesed klassid suhteliselt 
võrdse väikese õpilaste arvuga, jäädes 10-16 õpilaseni klassis.

Kaunist suvelõppu ja ilusat algavat kooliaastat!

Siim Suursild
vallavanem

Vallavalitsuse istungitel
18. juuni

Otsustati seada Audru val-
las Papsaare külas Leevälja 
elamualal asuvatele kinnistu-
tele Audru valla kasuks isiklik 
kasutusõigus vee- ja kanalisat-
sioonitrasside ehitamiseks ja 
majandamiseks.

Kinnitati Jõõpre Kooli ja Lin-
di Lasteaed-Algkooli töötajate 
koosseisud.

Väljastati kasutusluba Pap-
saare külas Meremetsa põik 9 
püstitatud üksikelamu kasutu-
sele võtmiseks.

Anti nõusolek eestkosteta-
vate viibimiseks Soome Vaba-
riigis.

Kinnitati avaliku kirjaliku 
enampakkumise teade Audru 
alevikus Lihula mnt 14 asuvate 
korteriomandite võõrandami-
seks.

Võeti vastu Marksa külas 
Pikavälja kinnistu detailpla-
neering.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 14.05.2015 korraldust nr 
181 „Katastriüksuse jagamine 
ja lähiaadressi ning sihtotstarbe 
määramine“.

Otsustati Lavassaare alevis 
asuva Turbatööstuse katastri-
üksuse jagamine ja jagamisel 
tekkinud katastriüksustele lä-
hiaadresside ja sihtotstarvete 
määramine.

Muudeti Audru Vallavalitsu-
se 01.12.2003 korraldust nr 508 
„Riigi omandisse jäetud maa-
üksustele lähiaadressi ja pindala 
määramine“.

Väljastati luba 23. juunil 
2015 avaliku ürituse „Sanga 
Jaanituli“ korraldamiseks.

Kinnitati erateedele kruusa 
saajate nimekiri.

30. juuni
Väljastati luba 04. juulil 2015 

avaliku ürituse „Meie Küla 
Pidu“ korraldamiseks.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavalitsuse 11.06.2015 kor-
raldus nr 236 „Avatud hanke-
menetlusega lihthanke „Audru 
aleviku ja Kõima küla mängu-
väljakute paigaldamine“ pak-
kujate kvalifitseerimine, pak-
kumuste vastavaks ja edukaks 
tunnistamine“.

Kinnitati suvekaubanduseks 
vallavara kasutusse andmise 
avaliku kirjaliku enampakku-

mise tulemused.
Väljastati load 31. juulil 2015 

avaliku ürituse „Öökino Valge-
rannas – Doberani rannamaja“, 
30. juulil 2015 avaliku ürituse 
„Audru vallapäevad 2015 Kir-
si talu kontsert“, 16. juulil 2015 
avaliku ürituse „Sa oled hea“, 
18. juulil 2015 avaliku ürituse 
„Valgeranna suvepidu“ ja 01. 
augustil 2015 avaliku ürituse 
„Audru pargi kontsert“ korral-
damiseks.

Anti kasutusload Lindi 
külas Lindi sadama kinnistul 
elektripaigaldise, juurdepää-
sutee ja parkla, Papsaare kü-
las Kullimänniku tee 2 elamu, 
Marksa külas Ojako kinnistul 
külalistemaja, Lindi külas Masti 
kinnistul antennimasti, Audru 
alevikus Vahemasti kinnistul 
raadiosidemasti, Saulepa külas 
Karusmarja kinnistul elektri-
varustuse ja Valgeranna külas 
Liini tee 16 elektrivarustuse 
kasutusele võtmiseks.

Väljastati ehitusluba Pap-
saare külas Päikesemetsa ja 
Jõesuudme kinnistutel kanalite 
ja tiigi rajamiseks.

Anti kirjalikud nõusolekud 
Lemmetsa külas Kõrvitsa ühistu 
1 garaaži ja varjualuse püstita-
miseks, Lemmetsa külas Ülejõe 
kinnistul puukuuri, kämpingu, 
garaaži ja varjualuse püstitami-
seks, Põldeotsa külas Teeristi 
kinnistul individuaalgaraaži 
püstitamiseks, Papsaare külas 
Traali tee 15 puukuur-katuse-
aluse püstitamiseks, Põhara kü-
las Papli kinnistul asuva kuuri 
laiendamiseks, Ridalepa külas 
Rabi kinnistul kahe kuuri püsti-
tamiseks, Jõõpre külas Kuninga 
kinnistul abihoone, varjualuse ja 
tööriistade hoidla püstitamiseks, 
Papsaare külas Männiku tee 1 
asuva elamu tehnosüsteemide 
muutmiseks (maaküte), Saulepa 
külas Pirsi kinnistul puurkae-
vu rajamiseks, Jõõpre külas 
Õunapuu kinnistul abihoone 
püstitamiseks, Lemmetsa kü-
las Ako-Tooma kinnistul sauna 
püstitamiseks, Lindi külas Paadi 
tee 6 suvila püstitamiseks, Kih-
lepa külas Lehtsaare kinnistul 
puurkaevu rajamiseks ja Oara 
külas Ojasaare kinnistul suvila 
ehitamiseks.

Otsustati vallavanema puh-
kusele lubamine 20.-29. juuli 

ning 03.-07. ja 21.-26. august 
2015.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthangete „Audru 
koolide 5. klasside õpilastele 
sülearvutite ostmine“, „Avali-
ku veoteenuse osutamine Audru 
vallas“ ja „Ahaste kergliiklustee 
ehitamine“ tulemused.

Määrati vajaduspõhist pere-
toetust, sotsiaaltoetust, toime-
tulekutoetust ja rahvusvahelise 
koolivälise tegevuse toetust.

Kinnitati Audru Kooli töö-
tajate koosseis.

Otsustati C. R. Jakobsoni 
fondile aasta haridus- ja kul-
tuuritöötaja ja aasta põllumehe 
kandidaatide esitamine.

22. juuli
Muudeti Audru Vallavalit-

suse 30.06.2015 korraldust nr 
260 „Vallavanema puhkusele 
lubamine“.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavalitsuse 14.05.2015 korral-
duse 178 alusel algatatud avatud

hankemenetlusega lihthanke 
“Audru aleviku ja Kõima küla 
mänguväljakute paigaldamine“ 
hankemenetlus.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthange „Audru aleviku 
ja Kõima küla mänguväljakute 
paigaldamine“.

30. juuli
Määrati Lindi külas ostu-

eesõigusega erastamiseks maa 
suurus, lähiaadress ning siht-
otstarve.

Anti kasutusluba Valgeran-
na külas Liivaranna kinnistule 
püstitatud 30 kämpingmaja ka-
sutusele võtmiseks.

Kinnitati 2015. aasta kon-
kursi Kaunim Kodu tulemused.

Otsustati anda Audru ale-
vikus Lihula mnt 10 // 12 asuv 
haljasala kasutusse FIE’le Ur-
mas Labidas kiirtoiduhaagise 
paigaldamiseks.

Väljastati ehitusluba Lindi 
külas Tiido-Tiiu kinnistul asu-
va käsitööaida tehnosüsteemide 
muutmiseks.

Määrati kohanimed Papsaare 
külas, Audru alevikus ja Lem-
metsa külas asuvatele liiklus-
pindadele.

Kinnitati heakorrakonkursi 
„Kaunim Kodu“ hindamisko-
misjoni koosseis.

Kinnitati projekteerimis-
tingimused Eassalu külas Kü-
ti-Uuetoa kinnistule abihoone 
ehitamiseks, Audru alevikus 
Tööstuse tee 7 varjualuse ehi-
tamiseks ja Lindi külas Sooviku 
kinnistul asuvate hoonete üm-
berehitamiseks.

Otsustati sünnitoetuste 
maksmine.

Väljastati luba 15.-16. augus-
til 2015 avaliku ürituse „Kolme 
kandi külapäev“ korraldami-
seks.

Otsustati Kihlepa, Eassalu, 
Marksa, Lindi ja Tuuraste külas 
asuvate maade riigi omandisse 
jätmine ning maaüksustele lä-
hiaadresside ja sihtotstarvete 
määramine.

Otsustati rahvusvahelise 
koolivälise tegevuse toetuse, 
sotsiaaltoetuste, vajaduspõhise 
peretoetuse ja toimetulekutoe-
tuste määramine.

Otsustati Papsaare külas asu-
va Jõesuudme katastriüksuse 
ja Malda külas asuva Ragina 
katastriüksuse jagamine ning 
jagamisel moodustatud katast-
riüksustele lähiaadresside ning 
sihtotstarvete määramine.

Valiti Ahaste kergliiklustee 
ehitamise ehitusjärelevalve teos-
tajaks FIE Enno Tammekivi.

Lahendati Audru Vallavalit-
suse 30. aprill 2015 korralduse 
nr 160 „Projekteerimistingi-
muste kinnitamine“ kehtetuks 
tunnistamiseks esitatud vaie.

Muudeti Audru Vallavalit-
suse 30.04.2015 korraldust nr 
160 „Projekteerimistingimuste 
kinnitamine“ .

13. august
Otsustati täisealisele isikule 

eestkoste seadmine ja eestkostja 
määramine.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Audru ale-
viku ja Kõima küla mänguvälja-
kute paigaldamine“ tulemused.

Määrati Jõõpre külas OÜ’le 
Gorleen Grupp kuuluva pumba-
maja teenindusmaa ja otsustati 
maa ostueesõigusega erasta-
mine.

Otsustati Pilve tee 2, Vahe 
tee, Välja tee, Kõrre tee ja Pilve 
tee kinnistutele isikliku kasu-
tusõiguse seadmine AS Eesti 
Telekom kasuks.

Pikavälja kinnistu detailplaneeringu 
avalik väljapanek

Au d r u  Va l l av a l i t s u s e 
18.06.2015 korraldusega nr 
244 võeti vastu Marksa külas 
Pikavälja kinnistu detailpla-
neering. Kinnistu suurus on 
3,54 ha ja katastriüksuse tun-
nus 15905:004:1003. Detailpla-
neeringu eesmärk on endiste 
põllumajandusehitiste vunda-
mentidega kinnistu korrasta-
da ja jagada kruntideks, leida 
lahendus taristu rajamiseks ja 
anda ehitusõigus seitsme ühe-
pereelamu ehitamiseks. Ela-
mukruntide suurus on 5000 
m², ühel 2830 m², lisaks ela-
mule on lubatud kuni 2 hoo-
net krundil. Planeeringualale 
juurdepääsuks planeeritakse 
täiendav mahasõit Lindi-Liu-
Järve riigimaanteelt. Planee-

ringu eesmärk on kooskõlas 
Audru valla üldplaneeringu-
ga – maa-ala juhtotstarve on 
reserveeritud elamumaaks. 
Kavandatav tegevus ei too 
kaasa olulise keskkonnamõju 
avaldumist. Detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 31. 
august 2015 kuni 13. septem-
ber 2015 Audru vallamajas 
Audru alevik Pärna allee 7 
tuba 8 vallamaja tööaegadel 
ETK 8-16.30, N 8-18, R 8-15, 
lõuna on 12-12.30 ja Lindi kü-
las Lindi raamatukogus töö-
aegadel ETKN 10-16, P 9-13 
ning Audru valla veebilehel 
www.audru.ee. Avalik arutelu 
toimub 15. septembril 2015 kl 
15.00 vallamaja saalis.

Lindi Kool
1. Brigita Eha
2. Hugo Hövel
3. Indra Johanson 
4. Nora Kalda
5. Olivia Moorits
6. Angela Männiksaar
7. Ats Saunanen
8. Kristian Soovik
9. Markus Toodo
10. Rasmus Üürike
Klassijuhataja Kaire Kiivit

Jõõpre Kool
1. Kristjan Denisov
2. Kajar Lembit
3. Hendrik Lõugas
4. Isabella Mäe
5. Kelli Popova
6. Kadri Rand
7. Keili Rand
8. Gabriela Reest
9. Lisandra Rits
10. Gregor Saagim
11. Silvester Sarapik
12. Karl-Eerik Sarapuu
13. Jaanika Sillamaa
14. Janari Talbach
15. Emily Tomson
16. Keili Tomson
Klassijuhataja Kati Lindt

Audru Kool
Audru valla koolide esimesed klassid 2015/2016. õ-a.

Kooliaasta algus läheneb. 1. septembril 
2015 alustab Audru Kooli 1. klassis õp-
petööd 42 last. See on mitmete aastate 
järel suurim haridusteed alustavate 
õpilaste arv meie koolis. Tarkusepäeva 
tähistamisele annab omapoolse panuse 
ka kohalik ettevõte AS JAPS M.V.M, 
kinkides juba kolmandat aastat kõiki-
dele Audru Kooli 1. klassi astujatele 

Büroomaailma kinkekaardi. Jätkub 
ka valla toetatav sülearvutite projekt. 
Suurima uuendusena võtavad sellel 
õppeaastal kooliperet vastu renovee-
ritud aulaesine koridor, poiste wc ning 
bufeelett sööklas. 1. septembri aktuste 
info kooli kodulehel www.audru.edu.ee

Peep Eenraid
direktor

I A klass, 
klassijuhataja Sirje Mölder
1. Hendrik Antsu
2. Anete Feldmann
3. Krisvel Järvelaht
4. Eileen Kuldsaar
5. Lisandra Küünarpuu
6. Eduard Laanepõld
7. Laura Lepik
8. Eva Lepp
9. Kadi Mumme
10. Kris Oad
11. Birgit Saarnak
12. Kevin Indrek Titson
13. Doris Toova
14. Mirtel Viirmaa

I B klass, 
klassijuhataja Ruth Kalde
1. Annabel Bauer
2. Sireli Kallas
3. Kaisa Lensment
4. Philipp Mikuteit
5. Steven Nurk
6. Catriin Oja

7. Sandra Oks
8. Oskar Pentma
9. Andero Remmel
10. Lisandra Šapkin
11. Janne-Liis Tamm
12. Keitlyn Tammik
13. Vanessa Tiron
14. Annabel Umal
15. Hendrik Välja
16. Karl Karlsbach

I C klass, 
klassijuhataja Ena Mägi
1. Marilin Forsel
2. Kertu Keskküla
3. Grete Leas
4. Gertie Meerits
5. Nora Otsla
6. Glen Parts
7. Meribell Puusild  
8. Renek Pärnpuu
9. Markkus Ristimets
10. Ragnar Rokk
11. Gerth-Georg Türin
12. Helis Valge

Tänuavaldus
Audru muuseum tänab Audru 
III tehnikanäituse korraldanud 
meeskonda, kuhu kuulusid Ado 
Kirsi, Meelis Tiido, Rein Kruu-
salu, Sulev Kase, Harli Hansen, 
Boris Razumov, Aivar Tamm, 
Ervin Hansalu, Ilona Engman 
ja Jüri Kivirand.

Tänu teile sai näitus kolman-
dat korda edukalt teoks.

Audru vallapäevadel toimu-

nud ekskursioonist osavõtjad 
tänavad giidiks olnud valla-
vanemat Siim Suursilda, kelle 
laialdased ja täpsed teadmised 
oma valla elust olid ülimalt hu-
vitavad ja täiendasid oluliselt 
meie teadmisi.

Kõigi osavõtjate nimel
Helgi Roots

Audru muuseum
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Pinal kolksub killa-kolla,
asfalt paitab päkki.
Küll on tähtis tunne olla
õpilane äkki.
Koolis tundma õpid tõde,
tead, mis hea, mis paha.
Vabakoolis õppiv õde
ootab seal sind juba.

Pesapuu lõpetaja

Audru Vikerkaare Lasteaia lõpetajad

Lindi Lasteaia lõpetajad

Esimene rida vasakult: Loore Mets, Stella Volmer, Emma Frances Thompson, Nora Otsla, 
Emili Vaisma, Gertie Meerits, Mirtel Viirmaa, Michelle-Keiko Rahnel, Getrin Koppel
Teine rida vasakult: Oskar Pentma, Joosep Felix Auksmann, Randar Kannistu, Rasmus 
Kaupmees, Mihkel Jürgens, Glen Parts, Marcos Nõurus, Eduard Laanepõld, Kevin Indrek 
Titson, Johannes Alliku
Õpetajad vasakult: Piia Sepp, Triin Kott, Kairi Ojakäär

Sel aastal lõpetas Lindi Lasteaia väga põnev seltskond. Et veidi 
rohkem aimu saada, kellega on tegu, olgu ära toodud nopped laste 
üksteisele antud iseloomustustest.

ENDRIKO on kena poiss, sellepärast, et ta on ilus. Oskab hästi 
meisterdada. Äge. Naljamees. Rõõmus. Sõbralik. Hea sõber, väga 
hea sõber. Kõvahääleline ja natuke kuri ka – kui keegi midagi halba 
teeb. Oskab hästi rahvastepalli mängida ja hästi kiiresti joosta ja 
hästi nalja teha ja ehitada ja mängida. Mängib hästi legodega ja 
talle meeldib legotehnika.

HUGO Ta on naljakas ja tore. Temaga on tore mängida lego-
dega. Ta oskab väga hästi jalkat mängida. Tore ja lõbus – temaga 
on tore koos mängida. Hea sõber. Rõõmus. Ta ehitab tugevaid 
lego-sõidukeid. Oskab hästi onni teha ja siis oskab Kristianiga 
onni teha. Talle meeldib kiikuda. Ta oskab hästi kiiresti joosta. 
Teeb hästi palju nalja ja viskab oma tuhvleid.

TRÄVIS meeldib mulle, kuna ta on hea poiss. Lõbus. Viisakas. 
Lahke. Naljakas. Ta oskab väga ägedaid nalju teha. Tore inimene. 
Normaalne inimene. Kärme inimene. Ta on hea sõber, oskab hästi 
joosta. Oskab hästi ehitada igasuguste robotitega. Judos on ta hea 
ja ta mängib hästi poistega ja vahepeal mängib ka tüdrukutega. 

Oskab onni teha ja magama jääb ilusasti.
KRISTIAN on tore. Hea sõber. Sumos on ta ka tugev – me 

oleme palju kordi võidelnud – ei, võistelnud. Oskab hästi ehitada. 
Ta on väga pikk ja ta oskab hästi losse ehitada. Ta on väga tore 
sellepärast, et ta mängib vahepeal tüdrukutega ka. Ta oskab hästi 
mängida ja hästi kiiresti riidesse panna. Ta oskab hästi joonistada 
– lohesid joonistada. Ta oskab rahvastepallis hästi inimesi valida.

SIRELI oskab õigesti mängida, sest ta on minu hea sõber. Rõõ-
mus. Tugev. Tore. Sõbralik. Tal on pikad juuksed, lilled meeldivad 
talle, linnud ja mammutid. Ta on nii ilus. Talle meeldib joonistada. 
Ta õpetab mind – igasuguseid trikke köiel ja ronima ja tal on hästi 
palju sõpru. Ta oskab hästi õpetada. Ta oskab hästi rahvastet. Ta 
oskab hästi patse teha.

OLIVIA on tugev. Kiire. Hea sõber. Sõbralik. Oskab hästi su-
mot. Osav ronija, turnija. Kõva kallistaja ja oskab hästi joonistada. 
Talle meeldib teha soenguid ja mängida ja linnud meeldivad talle 
ja koprad. Talle meeldib kaisukaid kaisutada. Hästi lõbus. Tore 
tüdruk – ta oskab lõbusasti mängida. Ta on väga tore sellepärast, 
et ta mängib minuga ja teistega, kes kurvad on. Rõõmsameelne. 
Magamise ajal oskab käituda. Ma olen seda märganud, et teda on 
mitu tükki.

Hendrik Lõugas, Karin Mets, Keili Tomson, Lisandra Rits, Isabella Mäe, Emily 
Tomson, Annabel Umal ja Gregor Saagimi saatis teele Jõmmu koos tuttavaks 
saanud muinasjututegelastega. Olge tublid!

Jõõpre Lasteaia lõpetajad
Kooliküpseks said 19 last. Koos mängides, kal-
listades ja vahel ka riieldes möödusid kiirelt neli 
aastat. Kõik vajalik on neil selgeks saanud. Lapsed 
oskavad teisi tähele panna ja kuulata, seista enese  
ja kaaslaste eest. Me tahaksime neid päriselt endale 
jätta aga ei saa – nüüd tahavad nad kooli minna ja 

õppida. Me soovime kogu südamest, et neil läheks 
koolis hästi, et neil oleks õpetajaga seltsis tore ja 
et nad leiaksid palju uusi sõpru. Loodame, et nad 
leiavad suurtest avarustest üles oma vikerkaare ...

Õpetajad Kairi, Piia, Triin

Pesapuu lastehoiust läheb sel aastal kooli Kaarel 
Kütt, kelle õde Paula juba 2013 lennust kooliteele 
sai saadetud. Head kooliteed soovivad õpetajad 
Anneli ja Elo ning kõik väikesed sõbrad.

INDRA on naljakas. Tore. Hea pinginaaber kappide juures. 
Oskab hästi rahvastepallis eest ära joosta. Ta on hästi sõbralik. Ta 
oskab hästi mängida ja trikke teha. Naerab iga päev ja ta naerab 
peaaegu iga nalja peale, mis ma talle teen. Väga lõbus ja tore ja talle 
meeldib loomamänguasjadega mängida. Ta on tore sellepärast, et 
ta mängib vahepeal tüdrukute ja poistega. Ta oskab hästi naljakaid 
loomahääli teha.

BRIGITA Ta on hea sõber – päris hea ikka ja tore. No ta on 
ilus, noh! Ja siis ta oskab paljusid trikke – saltot ja tagurpidi saltot, 
pea alaspidi rippuda, hundiratast teha. Rõõmus. Sõbralik. Kiire, 
viskab hästi palle. Talle meeldivad roosid, koerad, kiisud. Armas. 
Ta oskab hästi otsustada, mida me teeme, kui meil on igav. Ja ta 
aitab mind, kui me oleme tülis – ta oskab väga hästi aidata. Väga 
ilus. Ilusad asjad on tal ja ta magab veel ilusamini.

ATS on kena poiss. Oskab hästi laulda. Ta oskab samuti trikke. 
Ta on inimesena alati pealik ja ta lubab mul ka olla pealik. Ta on 
tore sellepärast, et ta vahel ei riidle iga päev ja et ta on väga nalja-
kas. Võtab kõiki sõpru mängu ja siis teeb vahel pättust. Judos on 
ta sumos tugev ja kukepoksis ka. Ta oskab hästi kiiresti joosta ja 
ta on hea jalgpallis. Mängimises hea. Naljamees. Ta jääb magama 
ja sööb ka ilusti.

NORA on selline tõsine tüdruk. Hea sõber, tore. Rõõmus. Sõb-
ralik. Võitleb hästi judos. Naljakas. Räägib palju. Tal on palju sõpru 
ja talle meeldib lasteaias käia. Ta on tugev ja ta oskab hästi ronida. 
Oskab hästi rahvastepalli mängida. Tore selles mõttes, et ta mängib 
vahepeal poistega ja vahepeal tüdrukutega. Ta oskab hästi nalja 
teha. Kiire. Lubab teistele enda mänguasju ja ilusti jääb magama.

ANGELA on hea sõber ja naljakas ka. Normaalne tüdruk. Ta 
oskab hästi joonistada ja lugeda ka. Ta on tore, rõõmus. Ta mängib 
teiste tüdrukutega. Oskab lugeda. Mängib kõigiga. Hästi vaikne, 
hästi tore – sellepärast, et ta teeb nalju. Naerab, räägib hästi palju 
– iga kord, kui me magama läheme. Tal on hästi palju sõpru. Ta on 
selline unine ja oskab hästi joonistada, võib-olla. Väga hästi oskab 
patsi teha. Ilusti elab ja isegi oskab ilusti riietuda.

RASMUS oskab hästi judot ja temaga on tore mängida. Ta 
oskab samuti naljakaid nalju teha. Ta oskab väga hästi trikke teha. 
Ta on lahke. Hea sõber. Oskab hästi kaitsta ennast sumos – võitleb 
hästi. Sõbralik. Oskab hästi ehitada. Ei tea, milline ta on – ta on mu 
sõber. Ta oskab päris hästi kaevata (labidaga J). Ta on lõbus. Ta 
oskab hästi rahvastepalli. Ta oskab hästi õppida. Normaalne – ei 
tee lollusi, mängib.

MARKUS on lahke. Ta aitab mind, kui ma olen kuskil midagi 
ära löönud ja puruks teinud. Meeldib sellepärast, et me mängime 
koos. Tore, tugev, moodne ja oskab laulda. Ta on väga tore sellepä-
rast, et ta mängib vahepeal ka tüdrukutega ja ta on väga tore poiss. 
Pole kade. Oskab hästi magada. Suur, pikk, tugev. Judot oskab hästi 
teha. Natuke selline lustakas. Ta oskab hästi legosid kokku panna.

Ilusat kooliteed Teile, meie armsad, toredad, naljakad, ilusad, 
rõõmsad ja sportlikud Lindi Lasteaia lõpetajad!

Õpetajad Mai ja Kristel 
ning õpetajaabid Evelin ja Marina
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Andrea Annus, Sütevaka Humanitaar-
gümnaasium, hõbemedal

Elis Pill, Koidula Gümnaasium, 
kuldmedal

2015 – lõpetajaid üle aegade palju – kooliteele Jõõp-
resse asub 9 mudilast.

Kadri – Olite õega väga rõõmsameelsed, liiku-
vad ja tembutajad. Endale liiga teha ei lase. Teile 
meeldib väga laulda.

Kelli – Olid väga sõbralik ja abivalmis. Sulle 
meeldis väga joonistamine ja värvimine.

Gabriela – Olid tõsine tüdruk, naerata rohkem! 
Mängida meeldis Sulle ühe kaaslasega korraga. 
Lugemises ja kirjutamises olid väga tubli.

Kristjan – Olid veidi häbelik, kuid samas väga 
sportlik poiss. Sinu tugevus avaldus matemaatikas. 
Kaitsesid ja hoidsid väiksema rühma lapsi. Aga 
millegipärast ei meeldinud Sulle lasteaia toidud.

Kajar – Olid väga liikuv, energiline, püsimatu 
ja võimsa häälega!

Karl-Erik – Olid väga liikuv, Sulle meeldis spor-
tida. Õppetegevuses suutsid korralikult ja süvene-
nult täita töövihikut. Raskusi oli magamajäämise 
ja ülestõusmisega.

Jaanika – Oled mõnus, vaikne ja sõbralik tüdruk. 
Sinu tugevusteks olid käelised tegevused.

Sa oskad suurelt unistada!
Tara Eleonora – Hoolitsev ja abivalmis tüdruk. 

Ta on nagu väike ema, kellele meeldib endast väik-
semaid lapsi kantseldada. Olid rõõmsameelne ja 
õppetegevuses kohusetundlik.

Keili – Olite õega väga rõõmsameelsed, liiku-
vad ja tembutajad. Endale liiga teha ei lase. Teile 
meeldib väga laulda.

Head kooliteed!
Õpetajad Sirje, Merike, Liina ja Monika

Lavassaare Lasteaia lõpetajad

Lugemine meie lastel selge oli ammu.
Kirjatähe sära paistel kooli poole sammub
Annabel, kes unejutte luges meile siin,
Asjalikuks koolilapseks kasvas meil Catriin.
Sandra, kes on armas sõber, poisse ta ei pelga,
võtab neid ta mängu kohe, ega pööra selga.
Vanessa vahel torises, kuid see läks ruttu üle,
päikse välja tõi ta naer ja rõõmu täis on süle.
Janne-Liis on kooliks valmis, „kahte“ tal ei panda. 

Leidis endal sõbra hea ja see on meil Lisandra.
Mingit nõia võlujõudu polnud tarvis meile 
selleks, et kõik tehtud saaks ja oleks selge neile.
Hoopis lapsed ise olid nõnda krapsid, tublid
Selgeks said nad kuidas olla koolilaste klubis.

Kersti Killing-Jaago
Mesilaste rühmaõpetaja 

Aruvälja Lasteaia lõpetajad

Aruvälja Kooli lõpetajad
Männituka Lasteaia lõpetajad

2015 gümnaasiumi medaliga lõpetanud

Esimeses reas: Krisvel, Keitlyn, Lisandra, Kadi, Doris, Anete, Helis, Birgit, Eva, Kaisa, 
Marilin, Eileen, Grete.
Teises reas: Meribell, Hendrik, Philipp-Niha, Kristjan-Saamuel, Janari, Andero, Gerth-
Georg, Renek, Markkus, Hendrik, Ragnar, Kris.
Õpetajaabi Tatjana, õpetajad Anne ja Silvi 

Üks reis on lõppenud. Uued teeotsad avanenud 
ja maailm valla Teie ees!

Reio Vendelin
Oled meie klassi naljamees. Head nalja on ikka 

tore teha, ka õpetaja üle!
Õnneks on naljasoon meil kõigil olemas ja hea 

tuju saadab meid alati läbi koolipäeva!
Oled täpne, põhjalik ja korralik.
Koduseid töid ei ole Sulle mõtet jätta, sest need 

teed Sa kindlasti koolis kõik ära.
Oled tubli spordipoiss!
Kõik on Sul alati kontrolli all!
Ole tubli, Reio!
Herki Silver Jaago
Koosveedetud aeg on olnud õpetlik. Usun, et 

meile mõlemale.
Sul teadmisi, mida õpikust ei leia.
Sinu näitlejameisterlikkus on meid võlunud.
Soovin, et leiad elus selle, mis Sulle tõeliselt 

rõõmu ja huvi pakub.

Näen, kuidas Sinust kena, arukas ja tubli noor-
mees sirgub.

Murrad pead raskustega ja üritad endast võitu 
saada. See viib sihile! Ole edasi sama julge ja loov.

Jõudu Sulle, Silver!
Roomet Kirikall
Olid meile sõbralik ja soe klassikaaslane. Sinult 

leiab alati tuge.
Hoiad väga oma lähedasi ja see on tore! Hoiad 

ka meid kõiki.
Oled suur loomasõber ja muretsed nõrgemate 

pärast.
Kui vahel on ka raske, leiad ikka selle, mis 

sind edasi aitab.
Oled pugenud oma soojusega meie südame-

tesse ning oled hea kaaslane. Aitäh Sulle selle 
eest, Roomet!

Head teed ja sujuvat lendu!

Õpetaja Ruth Kalde

Kadri Rand, Kelli Popova, Gabriela Reest, Kristjan Denisov, Kajar Lembit, Karl-Eerik 
Sarapuu, Jaanika Sillamaa, Tara Eleonora Smaranda, Keili Rand.

Õpetajad: Monika Voolaid (muusika), Liina Matthiesen, Merike Paavel, Kati Lindt, Sirje 
Ojala.  Foto autor N. Tilk 

Vasakult: Annabel Bauer, Lisandra Šapkin, Sandra Oks, Catriin Oja, Vanessa Tiron, 
Janne-Liis Tamm.
Lasteaia personal: Pille Kuusik, Keiu Pruul, Merike Meidra, Aili Elend, Kersti Killing-
Jaago, Aita Jürs, Kaia Vettik.

Lõpetajad: Herki Silver Jaago, Roomet Kirikal, Reio Vendelin
Õpetajad: Merike Meidra, Aili Elend, Teet Killing, Ruth Kalde, Indrek Joost, Keiu Pruul, 
Leili Nõmm, Kaia Vettik, Marina Tsarkova, Kersti Killing-Jaago

Kätte on jõudnud suve algus. Nagu päris mesilas-
tarus toimus ka meie suures Audru Männituka 
„tarus“ pereheitmine. 

Tuule sai tiibadesse Mesilindude rühm – üks 
tõeline putukate rühm, kellele pakkus suurt huvi 
uurimine ja teadus. Tihti olid lapsed kobaras oma 
teaduste nurgas, kus iga pisemgi raasuke pisteti 
mikroskoobi alla saamaks teada, millega on te-
gemist. Iga kivike oli uurimist väärt, rääkimata 
putukatest ja liblikatest. Käidi matkadel ja külastati 
sõberputukaid Pesapuu lastehoius. Mesilinnud os-
kasid ka väga rütmiliselt sumistada – esineti valla 
Playback võistlusel ja igal tähtpäeval oma „tarus“. 

Meie mummide eest kandsid hoolt õrn ja hele-
roosa tulbi sarnane emamesilane Silvi Tatra,  vähe 
kärtsum ja tulipunase roosi sarnane Anne Rebane. 
Toitu kandis tarusse Tatjana Plastunova, kes oli 
justkui kevadine märtsikelluke. Suured tänud tei-
le tehtud töö eest – olete maailma parimad! Mul 
on olnud au ja suur rõõm, et minu väike putukas 
kuulus just sellesse peresse. Kandku tuul meie 
Mesilinde õrnalt kooliteele ja sirgugu neist tublid 
töömesilased.

Lapsevanemate nimel,
Jana Ristimets
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Sel kevadel lõpetas Lindi Lasteaed-Algkooli 
üheksa vahvat last, kes on nelja koosveedetud 
aasta jooksul olnud suurepärased kaaslased ja 
kes koolipäevade jooksul üksteisele palju õpetasid 
ning ka ise õppisid.

Ja kuhu edasi? Vestluses lõpetajatega selgus, 
et väljavalituteks on osutunud Audru Kool, Pär-
nu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Vändra 
Gümnaasium, Kihnu Põhikool, Paikuse Põhikool 
ja Pärnu Vanalinna Põhikool.

Uusi seiklusi ja vahvaid kaaslasi uues koolis 
soovin sulle…

…Andra, kes sa oled üks püüdlikumaid tü-
tarlapsi, keda tean, alati olemas, alati jälgimas ja 
endast parimat andmas;

…Karl, kes sa oled nutikas, hoogne, andekas 
nii pillimängus, spordis kui ka õppetöös ning suu-
repärane kaaslane oma sõpradele;

…Karmen K, kelle rahuliku pealispinna all 
on peidus särav isiksus, kes jälgib ümbritsevat 
uudishimuga ning soovib üha rohkem teada saada;

…Jasper, kes sa oled andekas spordis, meie 
klassi matemaatik, kelle mõte liigub kiiremini kui 
käsi jõuab kirjutada ning kes oma küsimuste ja 
miksidega teeb õppetunnid huvitavaks;

…Karmen O, kelle teadmised erinevatest 
valdkondadest võtavad vahel keeletuks ning kelle 
loovus on lihtsalt nauditav;

…Toomas, kes sa oled alati huvitav vestlus-
kaaslane ning kellel on siht silme ees;

…Karmen U, kes oled naerusuine, hea vest-
luskaaslane ning andekas spordis ning teed oma 
tegemisi hingega;

…Melyna, kes oled vahel vaikne ja tagasi-
hoidlik ja siis jälle naeru lagistav seltskonnahing, 
oled üllatusi täis;

…Hanna Liise, kelle näiliselt vaikse oleku 
taga peitub suurepärane jooksja ja naerusuine 
kaaslane, oled loov ja andekas isiksus.

Kaire Kiivit
klassijuhataja

ELAME VEEL
  H.Karmo

On päevad kord head, kord pahad –
nii ei igavle rahutu vaim.
Kui usud ja tead, mis tahad,
puhkeb õide ka kiduraim taim.
Läbi rõõmu, läbi mure
läheb looklev tee,
üle rõõmu ja mure
me elame veel!

3. juunil 2015 kõlas viimane koolikell 12-le La-
vassaare Algkooli õpilasele – sügisel jätkub nende 
koolitee Jõõpre Koolis. Lendu läks XIX lend.

Kurb, aga pidulik, nagu öeldakse. Jätsime hü-
vasti oma remondis oleva koolimajaga, laulsime 
kooli trepil viimast korda kooli hümni ja kõndi-
sime lippude lehvides üle tühermaa rahvamajja, 
pidamaks kooli lõpuaktust.

Kahele õpilasele kooli lõpetamine, teistele aga 
klasside lõpetamine. Laulud-luuletused-tantsud, 
tunnistused-kiituskirjad-tänusõnad. Õpilased-
õpetajad-lapsevanemad – kõigil oli midagi öelda.

On kahju lahkuda oma vanast armsast ma-

jast, aga teed on meie kõigi ees valla ja ka Jõõpre 
Kooli tee ei tohiks olla konarlik ja kivine. Meie 
lapsed saavad igal pool hakkama. Muidugi, kui 
ise tahavad.

Jõudu ja jaksu ka õpetajatele Angelale ja Ka-
tile, kel tööpõllu kündmine jätkub Jõõpre Koolis.

Olge mõnusad ja üksteisele toeks, et sisse elada 
uues keskkonnas.

Parimat soovides
Maie Kalbus

Lavassaare Lasteaed-Algkooli direktor

Emilie: lõpetas kiitusega, maailma kõige armsam 
teatrihull, südamlik, põhjalik, loov ja andekas, 
maitsekas, üks kahest maailma parimast ja ilu-
samast tütrest!

Helen: lõpetas kiitusega, alati ülimalt positiiv-
ne, hakkaja, väga nutikas, loominguline, andekas. 
Sa oled  Eestile väga vajalik! Õpi, aga tule tagasi, 
usu mind, Rootsi elab selle üle ...;-)

Laura: lõpetas kiitusega, müstiliselt rahulik, 
tark ja tagasihoidlik, armastab väga pakse raa-
matuid lugeda, ääretult armas ja kena inimene

Theodor Paal: lõpetas neljade-viitega, väga 
viisakas, sõbralik, rahulik ja alati hakkaja iga asja 
peale, usaldusväärne, nutikas ja andekas

Taaniel: lõpetas neljade-viitega, tagasihoidlik, 
nutikas, alati abivalmis, heasüdamlik

Martin: lõpetas neljade-viitega, rahulik, nu-
tikas, hea unega ;-) ja väga hea huumorimeelega

Silver: Oi, kui palju on peidus selle unise koore 
all! Oled leidlik ja arukas, ära maga oma elu maha!

Marcus-Madis: alati rõõmsameelne ja posi-
tiivne, isegi siis, kui kõik polegi nii hästi, kui 
võiks olla

Ranel: arukas, rahulik, sõbralik
Maarja-Liis: sõbralik, rõõmsameelne ja taga-

sihoidlik
Kike-Elisabeth: sinuga juba igav ei hakka! 

Enamasti ikka positiivne ja jutukas, huvitava ja 
huumorika jutuga

Karmen:  hakkaja, sõbralik ja rõõmsameelne
Tairo: kindlameelne eesti mees, teab juba 

ammu, et Eesti vajab haritud põllumehi
Piret: kõige sportlikum tüdruk klassis, lahke, 

viisakas ja rõõmsameelne
Kermo: tore ja hakkaja, abivalmis, rõõmsa-

meelne
Maik: positiivne ka siis, kui midagi positiivset 

polegi; sõbralik, rahulik
Markus: alati rõõmus, sportlik, lahke
Marten: sportlik poiss, rahulik ja sõbralik
Marek: väga usaldusväärne – sinu peale saab 

alati loota;  abivalmis, rõõmsameelne, tark ja 
andekas

õp Anu: esimene klassijuhataja, kes „andis üle“ 
nii toredad, andekad ja algklassides mitmekülgselt 
arendatud lapsed! Aitäh, et  hoiad ka mulle armsat 
eesti rahvakultuuri ning jagad seda lastelegi! 

Helle Kirsi
Lõpetajate klassijuhataja 

Lindi Kooli lõpetajad

Fotol: õpetaja Kati Lindt, direktor Maie Kalbus, õpetaja Signe Pae, Gisela-Angela Aasa ja 
Monika Voolaid, Džuljeta Tilk, Raneli Kast, Delia Saarman, Marleen Kärner, Sandra Sabo, 
Janar Oeselg, Eerika Sarapuu, Sandra Tilk, Aleks Kalda, Marten Villem, Marten Kärner, 
Daniel Bambans.
Fotograaf J. Vlassov juunior

Lavassaare Algkooli lõpetajad  

Audru Kooli lõpetajad

1. rida vasakult: klassijuhataja Kersti Põllu, Kati Mumme, Analore Närep, Laura-Riina 
Altmart, Richard Remmelgas, Kaidi Seos, Laura Prii, Geidi Danilova, Johanna Viimsalu, 
klassijuhataja Evi Klamas, klassijuhataja Tiia Tamm
2. rida: Egert Jõgiste, Maris Link, Diandra Ojaots, Karoliina Arro, Liis Juhalo, Heiviliis 
Karoliine Elias, Nele Saks, Andres Pisut
3. rida: Ken Matrix Kirst, Marcus Peetsalu, Rasmus Prins, Otto Randväli, Gert Laaso, Rait 
Väiko, Kristo Sepp, Jürgen Meriste

Jõõpre Kooli lõpetajad

Esireas (vasakult): Silver Kokka, esimene klassijuhataja Anu Kurm, Kike-Elisabeth 
Maido, Maarja-Liis Lubja, Piret Mäe, Karmen Mets, Helen Pill, Emilie Kirsi, Laura Lembit, 
klassijuhataja Helle Kirsi, Maik Tamm
Teises reas (vasakult): Marten Tõnismäe, Tairo Mõttus, Kermo Soodla, Theodor Paal 
Põlluste, Taaniel Saarnik, Ranel Lasn, Marcus-Madis Lasn, Marek Veltmann, Markus 
Teesalu, Martin Nõmm

Kui asjad on risti-rästi,
ole vahel kui põikpäine sõnn!
Kui midagi teed, tee hästi –
poolik õnn pole üldsegi õnn.
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Järjekordsed vallapäevad on muljeid loonud ja 
ajalooks saanud. Nii mõnigi nautleja on oma emot-
sioonid ka valla ajalehele saatnud, mida teiega 
jagame. Üsna üheselt võib nentida, et kõik need 
neli päeva olid imelised ja sündmusterohked. 
Audru valla noorsoo- ja kultuuritöö juht Krista 
Kingo tänab kõiki osalejaid, abilisi ja külalisi!

Eriti suur tänu teile: Siim Suursild, Ene Täht, 
Ado Kirsi, Helle Kirsi, Veljo Vask, Andrei Ko-
robeinik, Jaak Elling, Helgi Roots, Tiiu Jalakas, 
Harli Hansen, Meelis Tiido, Rein Kruusalu, Sulev 
Kase, Ervin Hansalu, Jüri Kivirand, Aivar Tamm, 
Evi Vaher, Anneli Kala, Audru lasteaia folkloo-
rirühm Karjalapsed, Hoiuspuu Memmed, Krist-
jan Hendrikson, judoklubi Kempo, Reet Parind, 
võimlemisklubi Rüht Sipsikud, Siiri Linke, Marju 
Toova, Audru Kooli III klassi õpilased, Anne Re-
bane, Männituka lasteaia lapsed, Silvi Tatra, Kaire 
Leetsar, Audru Kooli II klassi õpilased, Martin 
Kala, Maria Krinal, Heivi Tähe, Teet Killing, Hal-
lid Sõnnid, Peeter Joosep, Pärnumaa Lõõtspilli-
haigete Selts, Jekaterina Põldots, Tuuletallajad, 
Hoiuspuu, Anu Kurm, Jõõpre Vallatud, Jõõpre 
Vanaemad, Kanarbik, Elma Killing, Aruvälja 
Memmed, Kersti Põllu, Mari-Liis Rehe, Merle 
Jantson, Ene Jaanimägi, Sirje Suurevälja, Veljo 
Saar, Ester Osjamets, Tiina Janno, Jaan Moorits, 
Õie Killing, Dora Kesper, Tiia Tamm, Annely 
Kuningas, Audru Valla Segakoor, Janis Lang, 
Viktor Iljin, Maria Jääger, Irina Teesalu, Marko 
Holtsmann, Kentuki Pubi, Lemmetsa Külaselts, 
Aruvälja Suurküla Selts, Lavassaare Külaselts, 
Eassalu-Neitsi Külaselts ja Kevade Selts.

Aga nüüd veelkordne pilguheit möödunud 
vallapäevadele.

AUDRU VALLAPÄEVAD 2015
Neljapäev
Kirsi talust.

Kirsitordist.
Ja kirsikesest tordil.
Eelmisel suvel sattusin ma Kirsi talu õuekontserdi-

le. Esimest korda ja suhteliselt juhuslikult. Enam ma 
sinna juhuslikult ei satu. Nüüd ma lähen ilma mingi 
juhuslikkuseta ja täiesti kindlalt. Nii tänavu suvel kui 
ka edaspidi. Kirsi talu õuekontserdi kuupäeval minu 
kalendris on ring ümber ja ootus kaasas.

Mis see siis õigupoolest on, mis mind ja suisa sadu 
teisi kesksuvel ja vallapäevade aegu Helle ja Ado õuele 
tõmbab? Vastus on lihtne ja ilus:

Ilus õu.
Ilusad inimesed.
Ilus muusika.
Ilusad (kirsi)tordid ja -koogid.
Ilus ilm ka, olgu suvi ise milline tahes.
Ilusad esinejad kauni „kirsikesena tordil”– laulud 

kõlavad ikka nii nagu oleksid just selleks õhtuks ja 
just sellele õuele kirjutet; muusikud esinevad nii, nagu 
oleksid nad seda kontserti terve suve oodanud. (Ehk 
ongi – meie, kuulajad, ju oleme). Kokku lihtsalt üks 
ilusa olemisega õhtu.

Väga ilusaid asju on väga raske sõnadega edasi anda – 
ilu olla ju vaataja-kuulaja silmades-kõrvades. Seepärast 
saabki käesolev looke üsna napisõnaline. Kes Kirsi talu 
õuekontserdil käinud – kasvõi vallapäevade aegu Liisi 
Koiksoni lihtsaid ja ilusaid laule kuulamas – teab isegi. 
Kel seni käimata, saab tuleval suvel uue võimaluse seal-
set ilu kuulata-vaadata-maitsta. Esimesel korral kasvõi 
juhuslikultki, edaspidi kindlasti täitsa kindla plaaniga.

Kalendrisse võib aga 2016. aasta 4. augusti ümber 
ringi ära teha, sest Kirsi talu õukontserdi ja Audru valla 
päevade aeg on juba lihtsalt ilusasti paigas.

Merle Jantson
Lindi külast

Kirsi talu õuekontserdi 
fänn

Reede
Teine päev vallapäevade programmis 
pakkus nii kehale kui vaimule. Algas 
kõik orienteerumisega Valgerannas, kus 
tuli kaardi järgi koduvallaga tutvust teha 
ja taldadele tuld anda. Kõigile kokkutul-
nud võistlejaile üritus meeldis ja avaldati 
arvamust, et sellestki uudsest tegevusest, 
nagu ka tenniseturniirist, võiks vallapäe-
vade traditsiooniline üritus saada. Tänud 
orienteerumisklubile West!

Edasi koguneti Doberani Rannamajja, 
kus tuntud mälumängur Andrei Korobei-
nik kohale tulnud mälumänguvõistkonda-
de teadmised proovile pani. Võistkondi 
sai kokku 14. Turniir oli huvitavalt üles 
ehitatud. Kasutati formaati, kus kohene 
õige vastus andis 2 punkti ning hilisem 
võimalus vastusevariantide vahel valides 1 
punkti. Aga samas võttis ka iga vale vastus 
punkte maha ning kohati oli kasulik isegi 
„passida“ ehk siis vastust üldse mitte anda, 
mis skoori ei mõjutanud. Aga kes siis ikka 
niisama istuma oli tulnud. Võetud riskide-
le vaatamata lõpetasid kõik võistkonnad 
plussis ja võitjana väljus pasunakoori Õnn 
Tuli Õuele meeskond.

Koheselt pärast mälumängu lõppu süttis 
Doberani seinale riputatud ekraanil valgus 
ja üheskoos asuti vaatama filmi „Supilinna 
Salaselts“. Kinohuvilisi oli paarsada ja nii 
mõnigi vaataja suunas vahepeal pilgu hoo-
pis imekaunile päikeseloojangule, sest ilm 
oli seda vallapäeva tõesti soosinud.

Sirje Suurevälja

Laupäev-pühapäev
Olen rõõmus, et rahvatantsuarmastus ei ole Audrust 
kuhugi kadunud. Tore on ka see, et rahvatants ei ole 
üksi memmede ja laste hoida, vaid ka noored ini-
mesed tahavad ja jõuavad tööpäeva lõpus ikka veel 
väsitavat tantsutreeningut teha. Kümmekond aastat 
tagasi tundus, et folkloorse tantsu jõuline esiletõus 
võib pidurdada nn lavatantsu ehk tehnilise tantsu 
arengut, aga nüüd on hea meel tõdeda, et see siiski 
nii ei ole. Näiteks Tuuletallajate tantsudes on nii 
tantsusammu puhtust, tantsuilu, meeleolu – kõike 
seda, mis teeb esituse nauditavaks. Tantsurõõmu ja 
lusti peegeldus kõikide rühmade esituses. Jätkuvalt 
tublid olete – Audru Naised!

Vallapäevade lõpetamiseks ei oskakski midagi 
paremat soovida kui meie kirikukontserdid – oleme 
neid nautinud aastaid. Arvan, et eriliselt hästi sobis 
kirikumiljöösse just „Arsise“ kunstnike musitsee-
rimine sellel aastal. Ei ole küll eriline asjatundja, 
kuid kõik see, mida kuulsime-nägime, oli ilus. Mee-
leolu tõstvalt mõjusid harivalt lustakad vahepalad 
ja mängijate noor elurõõm.

Olen alati imetlenud, et meil on vallas sellised 
tehnikahuvilised mehed, kes ei pea paljuks päevade 
kaupa töökodades nokitseda ja vanu sõidukeid töö-
korda seada. Siin on mängus aeg ja raha. Kõrvalt on 
tore vaadata, kui meestel mõne keerulisema ham-
masratta või muu vidina ümber arutledes silmad 
särama löövad. Seda sära oli näha ka meie tehni-
kanäitusel, tullakse siia ju lähemalt ja kaugemalt, 
nö oma kulu ja kirjadega. Arvan, et tehnikanäitus 
rikastab oluliselt meie vallapäevade sündmustik-
ku ja miks ka mitte? Toob vallale ja asjaosalistele 
tuntust ning on vallapäevade mehine külg.

Helgi Roots

Kohtumiseni Audru valla päevadel 2016!
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Ajaratta lood

Jääkelder? Jääkapp?
Ilmselt on need esemed ja nime-
tused jäänud minevikku, kuigi 
mitte väga kaugesse. Olid ju 
nad tarvitusel eelmise sajandi 
alguses, seega umbes sada aas-
tat tagasi. Mõisaaegne jääkelder 
on Audrus veel täiesti olemas, 
asetsedes vallamaja ja laguneva 
sovhoosikontori vahelisel par-
gialal. Audru lapsed kasutavad 
vana kõrget jääkeldri lage talvel 
liulaskmiseks ilmselt teadmata, 
mis seal kunagi asus.

Kelder oli avar, kuhu pai-
gutati talvel jõejääst lõigatud 
suured kuubikud, mis omakorda 
kaeti saepuruga. Jääd oli vaja 
suvisel palaval ajal toiduaine-
te säilitamiseks. Oli ju mõisas 

meierei (praegu restaureerimi-
sel, asetseb Käreda silla juures), 

kuhu toodi rohkesti piima. Jääd 
kasutati piimamahutite jahuta-

miseks. Et miks küll jääd? Aga 
ei olnud veel elektrit ega saanud 
seega olla ka külmkappe.

Külmkappe asendasid jää-
kapid. Üks selline on Audru 
õuemuuseumis täiesti olemas. 
Üks pool väga paksude seinte-
ga kapist kujutas endast kasti, 
kuhu paigutati jää ja teine pool 
riiulitega oli toiduainete paigu-
tamiseks. Põhimõte oli selles, et 
külma hoiti kapi sees ja sooja 
väljaspool. Muidugi mõne aja 
möödudes jää sulas ja tekkis 
jäävesi, mis vastavate avade 
kaudu kapist välja pääses.

Helgi Roots
Audru muuseumi juhataja

Kui sa koged, siis sa kasvad
Kui Sul on häid kaaslasi, siis 
mine kasvõi ilma otsa. Päris 
sinna küll ei jõudnud, aga mi-
dagi teistmoodi ja erilist sai ikka 
nähtud küll. Võrratu Vormsi 
kultuurilugu, kaunis maastik ja 
toredad inimesed. Just nii palju 
toredat mahtus meie mõnusa 
seltskonna nelja päeva. See oli 
Aruvälja koolilaste teistkordne 
ühislaagerdamine, seltsis ka mõ-
ned meie vilistlastest. Telklin-

nak õp Ruthi koduõuel, öökino, 
öine vahukommi-hambapesu, 
nerfilahingud, mannapuder 
maasikamoosiga, Kadri Killing 
jagamas oma mõtteid Keeniast, 
maskide meisterdus õp Kerstiga, 
suplemine, sportmängud õp Aili 
juhendamisel. Kogetud ja kas-
vatud taas. Kasvatud veidi pare-
maks, soojemaks ja rikkamaks!

Ruth Kalde
õpetaja

Särasilmsete laste aktiivne  
suvepuhkus Lindi Suvekoolis

Vaatamata jahedatele ja vih-
mastele ilmadele toimus Lindil 
17.-21. juulil kolmas Suvekool. 
Lapsi oli kohale tulnud Lin-
di, Audru, Jõõpre, Tõstamaa, 
Uulu, Paikuse, Sindi, Pärnu, 
Kõo, Kärdla, Ruhnu, Tallinna 
ja Soome koolidest. Sellel korral 
pakkusime 1.-6. klasside laste-
le kahes vahetuses õpetlikke ja 
lõbusaid tegevusi koos Pääste-
ameti, Kaitseliidu ja Jahiseltsi-
ga. Siinkohal tahan tänada laste 
ja kasvatajate nimel meie kõiki 
suvekooli õpetajaid.

Kaitseliitlasd Rainer, Jana, 
Kaido ja Dimitri jagasid õpe-
tusi, kuidas metsas toime tul-
la, kui juhtud sinna plaanitust 
kauemaks jääma. Matk Lindi 
aasalt läbi metsa Potsepale andis 
selleks parasjagu võimalusi.

Margo Päästeametist tut-
vustas tuletõrjespordi ajalugu 
ja tänapäeva. Üks asi on vaa-
data filmi ja kuulata juttu, kuid 
kõige parem on ikka ise järe-
le proovida. Üles seatud rada 
võimaldas seda ka kohe kõigil 
praktiseerida.

Veeohutusest rääkisid ja õpe-
tasid praktilisi võtteid Teele ja 
Merileid.

Aitäh Jaanus ja Jüri. Jahin-
dus on vähemalt nendele lastele, 
kes kohal olid, nüüd palju aru-
saadavam tegevus. Selgeks sai 
seegi, et jahimees ei ole lihtsat 
püssiga loomajahtija, vaid tema 
eesmärgiks on aidata metsas ta-
sakaalu hoida. Jahilaskmist kui 
sporti näitas lastele Raivo. Jul-
gemad said seda isegi proovida.  
Heldur koos Kadriga õpetas ja 
aitas lastel puutööga sinasõb-
raks saada. Laste oma kätega 
valmistatud pildiraamid on 
nüüdseks iga kodu uhkuseks. 
Lastevanemate Jaanuse ja Ma-

reki suunavate õpetuste saatel 
valmistasid lapsed ise puidust 
võinuge.

Samuti tänan kõiki õpetajaid, 
abiõpetajaid ja kokkasid, ilma 
kelleta ei oleks meie lastel nii 
vahvaid ja kogemusterohkeid 
suvekoolipäevi olnud. Aitäh 
Kristel, Mai, Kaire, Sven, Kris-
tian, Triin, Kärt ja Ida.

Tänud Lindi Külaseltsile 
ja Audru vallavalitsusele, kes 
jätkuvalt meile jõu ja nõuga 
abiks on.

Suur tänu ja kummardus las-
tevanematele, kes usaldasid oma 
lapsed meie hoole alla. Ilma ei 
saa valida – see on selline nagu 
ta on. Tähtis on see, et te toeta-
site ja julgustasite oma võsukesi 
ka ebamugavate ilmastikutingi-
mustega toime tulema.

Ja armsad lapsed, kes te 
kolm suvekoolipäeva meie-
ga veetsite – teiega oli vahva. 
Eriti tähelepanuväärne oli see, 
et te ei virisenud ega kurtnud 
(märg, külm, paha...), vaid oska-
site olukorrast võtta parima. Te 
olete uskmatult vaprad, rõõm-
sameelsed ja energilised noored 
inimesed.

Nii lapsed kui lastevanemad 
küsisid laagri lõppedes, et kas 
järgmisel aastal on suvekool pi-
kem ja et kas ka eelkooliealised 
ning 7. klassi lõpetanud lapsed 
saavad veel tulla. Loen nendest 
küsimustest välja, et Suvekool 
Lindil on kogumas populaarsust 
ja vajadus selliste tegevusrohke-
te koostegemiste järgi on suur.

Lennukat uut õppeaastat 
ja kohtumiseni järgmise aasta 
suvel, ikka Lindi aasal!

Ulla Orgusaar
Lindi Suvekooli juhataja

TÄNAB: 
 
Hea Meie Küla Peo tegija: 
kaasamõtleja ja -aitaja, vaba-
tahtlik, esineja, kaupmees, 
külastaja. 

Täname Sind kogu südamest 
Sinupoolse usalduse ja suure 
panuse eest, mis aitas Eesti esi-
mesel külakogukonnafestivalil 
sündida. Tänu Sinule sai meie 
kogukond veelgi ühtsemaks ja 
tugevamaks. Tänu Sinule sai 
Eesti suveürituste kaardile üks 
omanäoline ja mõnus festival. 
Tänu Sinule sai üle 3500 hea 
ja toreda Meie Küla Peost osa 
saanud inimese ühe hea ja to-
reda elamuse võrra rikkamaks! 
Tänuks meile kõigile tuli neilt 
kümneid ja kümneid sedasorti 
postitusi: 

„Suured tänud armsa peo 
eest. Jõudu, jaksu ning palju 
päikest teie armsasse külasse 
edaspidisteks tegemisteks!” 

„Me tahaksime tänada 
meeldiva võimaluse eest osale-
da Teie küla peol. Teil on head 
inimesed ja väga ilus koht! 
Loodan, et näeme järgmisel 
aastal!” 

Oleme südamest rõõmsad 
meie ühise õnnestunud ettevõt-
mise üle ja loodame, et nii ke-
nasti ja edukalt alanud koostöö 
jätkub ka edaspidi, sest 2016. 
aasta juulikuu esimesel laupäe-
val keskpäevast keskööni toi-
mub juba teine Meie Küla Pidu! 

Usalduse ja koostöö eest 
südamest tänades: 

Meie Küla Peo eestvedajad

Audru valla aasta kultuuritegija
HELLE KIRSI

Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti 
keele ja kirjanduse ning inime-
seõpetuse õpetaja ja klassiju-
hataja.

Helle õpilased on sel aastal 
edukalt esinenud maakond-
likul eesti keele olümpiaadil. 
Üleriigiliselt etluskonkursilt 
„Koidulauliku valgel” tõi Helle 
Kirsi õpilane Emilie Kirsi võidu 
8-aastase vaheaja järel taas Pär-
numaale. Õpetaja Helle juhen-
dab kooli kolme näiteringi, mis 
kõik osalesid edukalt Pärnumaa 
näiteringide konkurssidel, saa-
vutades näiteks eripreemia 6.-
7. klasside kategoorias. 9. klassi 
näitering ja algklasside näitering 
aga esindasid juba Pärnumaad 
üleriigilistel festivalidel nii Nar-
vas kui ka Jõgeval, saavutades 
mõlemas kategoorias laureaa-
ditiitli ning õpetaja Helle Kirsi 
tunnistati parimaks juhendajaks.

Kõik näidendid kirjutab, ku-
jundab ja lavastab ta ise. Vaba-
riiklik Inimeseõpetuse Ühing 
tunnustas Helle Kirsit aunime-
tusega „Inimeseõpetuse aasta 
õpetaja 2015”.

Lisaks oma põhitööle kir-
jutab Helle Kirsi ka luuletusi. 
2014. aasta kevadel tunnistati 
Helle üleriigilise E. Valterile pü-
hendatud loodusluulekonkursi 
laureaadiks, sel aastal võitis ta 
Riigikantselei ja ajakiri „Tähe-

ke” korraldatud lipuluulekon-
kursi ühe peapreemiatest. Kohe 
on ilmumas Helle Kirsi esimene 
lasteluulekogu „Kirsikivimaja”, 
mille on illustreerinud Pärnu 
kunstnik Pusa.

Helle kirjutab laulusõnu Too-
mas Volli lastelauludele, mis on 
avaldatud mitmes kogumikus, 
kooli muusikaõpikutesse ja ka 
vastvalminud 1. klassi Lotte-lu-
gemikust leiab tema loomingut.

2010. aastal sai Audrus Helle 
ideest alguse ülevallaline mui-
nasjutukirjutamise ja -illustree-
rimise konkurss. Võidutöödest 
anti välja raamat „Audru laste 
loomevakk. Muinasjutud“. Ko-
gumik sai sel aastal järje nime-
tuse all „Audru laste loomevakk 
II. Muistendid”. Raamatute toi-
metajaks on Helle Kirsi.

Audru Vallavolikogu omistas 
2015. aastal Helle Kirsile Audru 
valla 2015 „Kultuuripärl” tiitli. 
Tiitel anti pidulikult üle Audru 
vallapäevadel 1. augustil.

Helle on väga hinnatud kir-
janduse ja kultuuritundjana nii 
Pärnumaal kui ka kogu vaba-
riigis.

Helle Kirsi on 2015. aasta 
Pärnumaa laulupeo stsenarist 
ja vahetekstide autor.

Helle Kirsi peres kasvab 
kolm last.

1951. aasta, Audru sovhoosi töölised varuvad jõel jääd 
(merest ei saanud lõigata, sest jää pidi olema mage).

Audru Kooli kodutütred ja  
noored kotkad maakonnalaagris
Kodutütred ja noored kotkad 
omandasid teadmisi ja osku-
seid 28.-31. juulil toimunud 
maakonnalaagris Tõstamaal. 
Noori tuli laagrisse igast Pär-
numaal tegutsevast KT ja NK 
rühmast, kokku peaaegu 160 
osalejat. Nagu alati, püstitati 
kõigepealt telklaager ja kuna 
selleaastane laager oli teemal 
Piraadid Tõstamaal, siis ehi-
tati oma telkide ümber okstest 
laevakujutis. Nii jäi mulje nagu 
magaksime laevas.

Nelja päeva jooksul toimu-
sid erinevad õppused, mängiti 
maha orienteerumismäng, võeti 
vastu uusi liikmeid Kodutütarde 
ja Noorte Kotkaste ridadesse. 

Oli esmaabikoolitus, pääste-
meeskond rääkis veeohutusest 
ja viis lapsed paadiga merele 
ning kaitseliitlased tõid kohale 
sepa-alasi. Nii said soovijad en-
dale ise sepistada naelu ja muud 
põnevat.

Laagri lõpus oli meeleolukas 
piraatide pidu, kus valiti laagri 
kõige kangem piraat ja tema 
noorik. Pidu lõppes ilutulesti-
kuga.

Nii sai seekordne KT ja NK 
maakonnalaager läbi. Juba sü-
gisel ootavad meid ees uued 
laagrid ja võistlused.

Kai Oraste
Audru Kooli kodutütarde 

rühma Naerusuud rühmajuht

Suvised kontserdid Kirsi talu 
õuel on alati päikest täis

Hoolimata jahedast juulikuust, 
tuli selgi aastal Kirsi talu õuele 
väga palju toredaid inimesi mõ-
nusat ja hingelähedast muusikat 
nautima. Paljud imestasid, et 
olgu ilm ümberringi kuitahes 
kehv, Kirsi talu kontsertide ajal 
särab ikka päike. Üllatav on 
see tõesti – alates 2010. aastast 
toimunud kontsertide ajal pole 
kordagi vihma sadanud! Looda-
me, et Ilmataat on ka edaspidi 
nii helde.

Kui esimesel kontserdil, 16. 
juulil, sai nautida karedahääl-
set Lauri Saatpalu ning teda 
saatvaid Raivo Tafenaud ning 
Paul Danieli, siis vallapäevade 
avakontserdil, 30. juulil, pakkus 
imelist gurmeemuusikat teinegi 
trio: Liisi Koikson, Marti Tärn 
ja Erki Pärnoja. Siiralt esitatud 
laulud läksid paljudele hinge, 
kutsusid kaasa laulma ning te-
gid jaheda suveõhtu soojemaks.

Loomulikult ei ole ükski 
kontsert enam mõeldav Kirsi 
kohvikuta, kus pakutakse juba 
tuttavaid pirukaid ja kooke, aga 
igal aastal ka midagi uut ja mait-
semeelele avastamisväärset.

Aitäh kõikidele headele ini-

mestele, kes ikka tee Kirsi õuele 
leiavad, pererahva tehtut hinda-
vad ning mõnusat kultuurilist 
ja kultuurset õhkkonda luua 
aitavad. Kiitus ka sõpradele 
ja väsimatutele abilistele! Sel 
aastal läheb tänu ka toetajate-
le: Audru Vallavalitsusele ning 
Kultuurkapitali Pärnumaa eks-
pertgrupile. Kohtumiseni järg-
misel suvel!

Helle ja Ado Kirsi

Tantsud sajandi armastuse maal
Meie valla rahvatantsurühmad 
Audru Naised ja Lindi Lappajad 
võtsid üheskoos ette reisi sume-
date ööde ja sajandi armastuse 
maale. Meie juhendaja Maie 
Kalbuse eestvõtmisel võtsime 
osa Harman Folk Festivalist. 
Sihtkohaks Istanbul, Türgi. Fes-
tival toimus 16. korda ja osale-
jaid oli kokku 6-st riigist: Eesti, 
Leedu, Rumeenia, Palestiina, 
Saksamaa ja Serbia.

Pea nädalane retk sinna 
võõra kultuuri ja rahva sekka 
avardas meis mõndagi. Võõras 
kultuur, külalislahkus, nende 
võimas kultuurilugu ning ar-
hitektuur, rohelus, vaesus ja 

rikkus käsikäes.
Esinemised Istanbuli kõrg-

hoonete vahel paiknevas am-
fiteatris sumedas lõunamaa 
öös, kontrastiks meie kaunid 
rahvariided ja heledanahalised 
tantsijad. Suur rõõm ja uhkus oli 
esindada oma riiki ja rahvast!

Hing ja keha päikesekullas, 
oleme rõõmsad saadud koge-
muste, hetkede ja seikluste 
üle, mis ikka ja jälle meeltesse 
kerkivad.

Järgmiste reisideni Lappad-
žaad ja Neitsid ( korraldajapool-
sed keelelised tõlgendused rüh-
made kohta)!

Ruth Kalde

Helle-muusa ja tema inglid

Kodutütarde juht Kai Oraste ja noorkotkad Tanel Vaikjärv 
ja Karl Mumme. Foto: Jarmo Tael



Lk 8 Audru valla leht - August  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

Õnnitleme 
vastsündinuid!
KENDRA KESSU KÄÄRID 26.06.2015

TREVOR TOMSON 25.06.2015

KEVIN MITT 20.06.2015

HELIN VALGE 09.07.2015

ROSELLE NOORMETS 10.07.2015

MARTIN LINDE 29.06.2015

KAROLYN TÕNISSON 29.06.2015

ROBIN NÄÄR 23.07.2015

IRMA KARULA 23.07.2015

RANDEL PALU 28.07.2015

Andmaris Grupp OÜ

•	 Multilift	kallur
•	 Puksiirteenus
•	 Korvtõstuki	teenus
•	 Ohtlike	puude	langeta-
mine

•	 Tõstuk	 greifer	 kopa	 ja	
haaratsitega

•	 Liiva,	killu,	mulla	ja	frees
asfaldi	müük	koos	veoga

Tel: +372 517 5783
andmarisgrupp@gmail.com

Tel 50 45 215,  51 45 215  

meTsa- ja põllumaad
OÜ esTesT pR ostab

SPORT
XIV EESTIMAA SUVE-
MÄNGUD

Kesksuvel toimusid Saare-
maal 14. Eestimaa suvemän-
gud, millest loomulikult ka 
Audru vald osa võttis. Jõudu 
tuli katsuda 67 Eestimaa valla 
spordiparemikuga. Tulemuseks 
igati kiiduväärne 9. koht! Õie 
Killing ja Mati Puust tänavad 
kõiki, kes aega ja motivatsiooni 
leidsid, et iga nelja aasta tagant 
toimuval suurvõistlusel valla 
au kaitsta. Eriti tublid olid Erki 
Kukk (I koht jalgrattakrossis), 
Jaana Junson (II koht odavis-
kes), Liilia Junson (I koht 1500 
m jooksus) ja Merike Haugas 
(I koht orienteerumises). Pea-
le oma valla eest võistlemise 
andsid Audru sportlased suure 
panuse ka Pärnumaale punkte 
tuues, mis päädis III kohaga! 
(KH)

XXII RANNAMÄNGUD
Nädal pärast Eestimaa suve-

mänge kohtus Pärnumaa spor-
dirahvas Häädemeeste vallas 
Metsapoolel järjekordsetel 
igasuvistel Rannamängudel. 
Audru vald on Rannamängudel 
ikka edukas olnud, aga sellise 
„seljavõiduga“ ehk ülekaaluka 
punktiarvuga pole I kohta va-
rem koju toodud! Kavas olid 
pendelteatejooks, kergejõustik 
erinevate aladega (60 m jooks, 
krossijooks, hoota kaugushüpe 
ja kuulijänn), võrkpall (mehed 
ja naised), juhtkonnavõistlus, 
köievedu, taidluskonkurss, mä-
lumäng, vesijalgrataste võistlus 
ja kombineeritud teatevõistlus. 
Kaheksal võistlusalal ühe-
teistkümnest saavutati I koht! 
Praktiliselt kõik audrukad, kes 
Metsapoolele olid tulnud, sealt 

ka medal kaelas lahkusid. Valla 
au kaitsesid: Priit Annus, Ardo 
Lünekund, Koidu Killing, Kaijo 
Killing, Keito Killing, Laurits 
Puust, Liisbet Puust, Anni-
ka Aasmaa, Sirje Suurevälja, 
Tarmo Kuningas, Toivo Ku-
ningas, Urmas Reinart, Mehis 
Mäe, Marie-Mädli Kivimäe, 
Sander Rits, Üllar Pärnat, Taa-
vi Engman, Erik Kaljaspolik, 
Jaanika Jakobson, Kati Keel, 
Dorit Heinastu, Marja-Liisa 
Kesküla, Rauno Liivrand, Ka-
rel Pais, Mikus Veltson, Lisette 
Liivrand, Aire Lünekund, Aivo 
Lünekund, Indrek Jürgenstein, 
Raul Kond, Triin Junson, Ka-
rin Junson, Maris Vardja, Helle 
Kirsi, Emilie Kirsi, Eha Risti-
mets, Luise-Mia Ristimets, 
Kersti Põllu ja Ly Suursild. 
Võistkonna komplekteerisid 
taas Õie Killing ja Mati Puust. 
(KH)

AUDRU VALLAPÄEVADE 
TENNISEVÕISTLUS TUTO-
RIMÄNG

Tütarlapsed (sünd. 2001 ja 
nooremad):

1. Tairi Mõttus
2. Kätriin Grünthal
3. Nora Karula
Poeglapsed (sünd. 2001 ja 

nooremad):
1. Patrick Ojakäär
2. Allan Taats
Naised:
1. Kairi Ojakäär
2. Elo Matsi
3. Eve Tellissaar
Mehed:
1. Leino Sigijane
2. Kaido Kesper
3. Jaan Moorits
Kohtunik: J. Moorits

Väike politseipoolne  
meeldetuletus marjulistele  

ja seenelistele
Käes on tore aeg, mil loodus 
pakub erinevaid metsaande ja 
paljud võtavad metsatee jalge 
alla. Igal aastal on see ka po-
litseile üsna töörohke aeg, sest 
inimesed kipuvad metsa eksima 
ja ei leia enam koduteed ning 
vajavad politsei abi. Ilmselt on 
otstarbekas metsamineku eel 
üle korrata ja meelde tuletada 
elementaarseina näivad põhi-
tõed, mis mõnikord meelest 
lähevad:

• Võta kaasa laetud mobiil-
telefon. Isegi kui levi ei ole, 
saab politsei erivahendite abil 
sisselülitatud telefoni ligikaudse 
asukoha välja selgitada.

• Külasta endale juba teada 
ja tuntud marja- ja seenekohti.

• Teata lähedastele, kuhu ja 
kui kauaks lähed. Kui elad üksi 
ja lähedased on kaugel, siis anna 
võimalusel naabrile teada nii 
metsa minemisest, kui ka sel-
lest, et tagasi jõudsid.

• Kui pead igapäevaselt tar-
vitama ravimeid, võta ka need 
kaasa.

• Pane selga sobiv riietus, 
millega võid eksimise korral 

ka öö üle elada. Eelista rõivaid, 
mida on maastikul kergem mär-
gata, näiteks heledaid või erk-
savärvilisi.

• Pane taskusse pähkleid või 
muud sellist maiust, mis annab 
energiat.

• Võta kaasa veepudel, 
veekindlalt pakitud tikud, tas-
kulamp ja vile (selle häält on 
kuulda kaugemale kui hüüdeid).

• Kui oled tõesti eksinud, 
helistada numbril 112 ja teata-
da oma ligikaudsest asukohast. 
Teatamiseks ära jää ootama pi-
medat aega, kutsu abi kohe, kui 
tundub, et iseseisvalt hakkama 
ei saa.

• Kui vähegi võimalik, siis 
soovitame metsa minna kelle-
gagi koos, sest siis on võima-
lik üksteisel silma peal hoida ja 
keerulistes olukordades ühiselt 
lahendusi otsida.

Mida paremini end metsa-
minekuks ette valmistad, seda 
kindlam on, et turvaliselt ka 
tagasi jõuad või abi vajamise 
korral sind üles leitakse.

Turvalist ja saagirohket 
metsaretke!

Kas teadsite et?
Lehitsedes Ken Kalling'u sulest 
ilmunud raamatut Eesti Vaba-
riigi Tartu Ülikooli kolmandast 
rektorist – Hugo Kaho'st, jäi sil-
ma, et aastatel 1938-1940 meie 
rahvusülikooli juhtinud mees 
oli pärit Pärnust ning tema 
ema Eliisabet (neiupõlvenime-
ga Krimm) Saugast. Raamatut 
põhjalikumalt lugedes selgus 
aga, et tegemist ju üsna oma-
kandi mehega – fakt, mis mulle 
isiklikult küll siiani teadmata 
oli. Tsiteerin auväärse rektori 
lapsepõlvemälestusi, mis raa-
matus kirjapilti muutmata ära 
on toodud: „Esimesed seitse 
aastat olen lapsepõlves mööda 
saatnud, kuna viimased ne-
liteistkümmend poisikesena 
koolipinkis ära igasin. Algõpe-
tust sain küla koolis (Papsaare 
vallakoolis) millest kolme talve 
järel elementaarkooli astusin. 
Viimase lõpetamise järel käi-
sin kaks aastat linnakoolis kust 
kohast kodu linna gymnaasiumi 
teise klassi vastu sain võetud 
ja tollest koolist seitsme pika 
aasta järel (1899-1906) välja 
pääsesin.“ Seega on siis selge, 
et Hugo Kaho on lõpetanud Pär-
nu Ühisgümnaasiumi, millele 
ka raamatu autor hiljem viitab, 
aga Papsaare vallakool ja ele-
mentaarkool? Kui meie valda-
de tänaseid piire arvestada, siis 
kas meie vallas on kooliharidust 
saanud ka kunagine rahvusüli-
kooli rektor? Ja kus see Papsaa-

re külakool asus? Tekkis mit-
meid küsimusi, milledele aitas 
vastuseid leida ajaloohuviline, 
meie vallas tuntud mälumängur 
ja pillimees Tarmo Kuningas. 
Selgus, et paraku on hr Kaho 
oma haridusteed suure tõenäo-
susega alustanud siiski Sauga 
valla piires, aga huvitav oli see 
fakt ikkagi.

Raamatut lugedes veendu-
me, et tegemist on kahtlemata 
kirju elusaatusega inimesega, 
kelle elu- ja töölugu on autori 
poolt haaravalt kirja pandud. 
Richard Hugo Kaho sündis 
1885. aastal Vana-Pärnus ja 
suri 1964. aastal Hamburgis. 
Kõik ülejäänu aga juba raama-
tust Ken Kalling „Rektor Hugo 
Kaho“ Aasta Raamat OÜ 2009.

Sirje Suurevälja

Lugemissoovitus

•	 Katused	
•	 Korstnamütsid	
•	 Katuseluugid
•	 Erikujuliste	

plekkide	valmistamine	ja	paigaldus	

Katusemeister OÜ

Aadress:	Oja	34A	Pärnu	
Tel:	5691	5822

www.katusemeister.net

JÕÕPRE KÜLASELTS OTSIB 
RAHVAMAJJA 

ADMINISTRAATORIT

Jõõpre külaselts otsib avatud, hea suhtlemis- ja 
eneseväljendusoskusega, kohusetundlikku, algatus- 
ja organiseerimisvõimelist inimest Jõõpre rahvamaja 
admistraatoriks.

Administraatori tööülesanded:
• Tagab rahvamaja lahtioleku vastavalt 

graafikule
• Koristab ja hoiab puhtana rahvamaja ruumid
• Erinevate ürituste, koolituste, ringide 

korraldamine lastele kui ka täiskasvanutele.

Täpsem info kadirastas@gmail.com või tel. 53 442 231

CV ja motivatsioonikirja palume saata kadirastas@
gmail.com või tuua paberkandjal Jõõpre raamatu-kokku. 
Motivatsioonikirjas peaks olema välja toodud enda 
nägemus rahvamajas toimuva kohta järgneva aasta jooksul.




