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Pärnu linn toetab 60 pere
elutingimuste parandamist

Audru osavalla ajalehes ja sotsiaalmeedias esitatud üleskutse peale
laekus konkursile Kaunis Kodu 6
kandidaati ning komisjon vaatas
ka veel lisaks hulgaliselt koduaedu
üle.
Tulemuseks tegi komisjon järgmised ettepanekud preemiate määramiseks ja osavallakogu kinnitas
komisjoni ettepanekud:
1. Eramu kategoorias krundi
suurusega kuni 2000 m² kuulutada
võitjaks Audru alevikus Aroonia
tn 42 perekond Hendrikson´i
koduaed.
2. Eramu kategoorias krundi
suurusega üle 2000 m² kuulutada
võitjateks Audru alevikus Nooruse
põik 10 Mihkel Paalberg´i ja
Katrin Põldsepp´a ning Nooruse
põik 12 Jakob Paalberg´i ja Ille
Laussoo koduaed. Kuna komisjoni
liikmete arvamused läksid lahku,
keda neist kahest eelistada, siis
tehti ettepanek esitada preemiale
mõlemad kõrvuti asuvad kinnistud.
Korterelamute ja ärihoonete
kategoorias tegi komisjon ettepaneku jätta sel aastal preemiad
välja andmata, kuna silmapaistvaid
kandidaate ei olnud.
Preemiate üleandmine toimus
osavallapäevade raames Audru
pargis toimunud kontserdil. (KH)

Pärnu linnavalitsus otsustas toetada 60 hajaasustusega maapiirkonnas elavat peret, et nad saaksid
majapidamisse puhta joogivee,
nõuetekohase kanaliseerimissüsteemi või aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee.
Hajaasustuse programmist
toetuse saamiseks esitati Pärnu
linnast 65 taotlust. Linnavalitsus
rahuldas neist 60, kusjuures ühe
tingimusega, et taotleja sõlmib
tema kinnistut läbiva veevarus-

tus-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi või juurdepääsutee kasutamise talumiseks reaalservituudi
kokkuleppe.
Riik toetas peresid 88 220
euroga, linn lisas 101 385. Hajaasustuse programmi tingimuste
järgi pidi omavalitsus juurde
panema sama palju kui riik, kuid
linnavalitsus otsustas oma elanikke toetada suurema summa
eest. (KH)

Audru Kooli parkla ja Põldeotsa
kergliiklustee on valmis saanud
Enne kooliaasta algust on valmis saanud seni Tiigi elamualani
kulgenud kergliiklustee pikendus
Põldeotsa küla tiheasustusalani.
Suve jooksul ehitati uus 885
meetri pikkune valgustusega
kergliiklustee, mis võimaldab
nüüd turvaliselt Põldeotsa küla
keskusest pääseda Audru Koolini
ilma riigimaanteele astumata.
Samaaegselt rekonstrueeriti ja
laiendati ka Audru Kooli parkla
ning ehitati parklaga ühendatult
uued sõidu-ja kergliiklusteed.
Uus parkla liikluslahendus muudab ohutumaks nii jalakäijate,
kui ka sõiduautode ja busside

juurdepääsu Audru Kooli. Samaaegselt valmis ka Maanteeameti
tellimusel ümber ehitatav PärnuLihula tee ja Audru-LavassaareVahenurme tee ristmik. Pärnumaa
Ühistranspordikeskuse tellimusel
on projekteerimisel ja ehitamisel
Audru Kooli bussiterminal, mis
loodetavasti valmib veel enne
selle aasta lõppu.
Põldeotsa kergliiklustee ja
Audru Kooli parkla rekonstrueerimise peatöövõtja oli AS TREF
Nord ja tööde kogumaksumus
kahel objektil kokku oli 355 tuhat
eurot. (KH)

Erateede kruusatoetusest
Audru osavalla elanikel oli taas
võimalik esitada taotlusi erateedele kruusa toetuse saamiseks.
Eelarves oli kavandatud Audru
osavallas eraldatava toetuse summaks 15000 eurot, kokku laekus
35 taotlust ja taotletava kruusa
kogus oli kokku 1522 tonni. Kõik
esitatud taotlused said rahuldatud.
Hanke tulemusena osutus soodsaimaks kruusa hind OÜ Nurme
Teedeehituse Eassalu karjääris,
kust on taotlejatel võimalik kruus
erateede parendamiseks saada.
Kruusa väljavedu ja teele laota-

Audru osavallas töötab
sotsiaalkonsultandina Katrin Kalda
Katrin on lõpetanud 2016. aastal Tallinna Ülikooli magistrikraadiga sotsiaaltöö erialal ning
töötanud varasemalt erinevatel
ametikohtadel sotsiaaltöövaldkonnas. Viimane töökoht enne Pärnumaale Audrusse tööle asumist
oli Võrumaa töötukassas juhtumikorraldajana. Katrin Kalda on
pärit Viljandimaalt ning viimased kakskümmend aastat elanud
Lõuna-Eestis. „Seoses elukoha
vahetusega tulin Pärnumaale ning
soovisin tööd leida sotsiaalvaldkonnas,“ ütles Kalda. „Leidsin,
et sotsiaalkonsultandi ametikoht
on mulle heaks väljakutseks, mis
annab minule suurepärase võimaluse ennast arendada kui ka oma
teadmisi ning kogemusi raken-

dada,“ ütles Kalda.
Sotsiaalkonsultandi ametikoha
põhieesmärk on oma tööpiirkonna
(Audru osavald v.a Kabriste,
Lindi, Marksa ja Liu, neid teenindab Tõstamaa osavallakeskus)
sotsiaalset abi vajavatele isikutele
ja peredele toimetulekuraskuste
ennetamiseks, kõrvaldamiseks või
kergendamiseks abi osutamine.
Samuti sotsiaalsete erivajadustega
isikute sotsiaalsele turvalisusele,
arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Omniva teatab

Katrin Kalda
Kontaktid: tel: 444 8176
Email: katrin.kalda@parnu.ee
Vastuvõtuajad: E, T 8.30-12.00; N
8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Esimese klassi lapsed saavad kooliminekutoetust
Pärnu linn maksab 1. klassi minevatele lastele koolitoetust. Toetuse
suurus on 100 eurot lapse kohta ja
see makstakse välja septembrikuu
jooksul.
Õigus toetusele on Pärnu koolides
esimesse klassi mineval lapsel ja tema
vanemal, eestkostjal või hoolduspere
vanemal, kui nende elukoht on rahvastikuregistri järgi Pärnu linn (linn
kui omavalitsus).See tähendab, et nii
lapse üks vanem, eestkostja või hoolduspere vanem kui kooli minev laps

peavad olema lapse koolimineku aasta
1. jaanuari seisuga ning ka toetuse
taotlemise ajal Pärnu linna elanikud.
Toetust on õigus saada ka juhul,
kui laps ei asu puudest tingitud erivajaduse tõttu õppima Pärnu kooli
või on laps Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu linnavalitsuse
haridusosakonna poolt suunatud
õppima väljaspool Pärnut asuvasse
kooli. Koolitoetust makstakse ka erakoolide õpilastele. Toetuse saamiseks
tuleb esitada taotlus e-keskkonnas

mine tuleb taotlejatel endal korraldada. Kruusa laadimine Eassalu
karjääris tuleb eelnevalt kokku
leppida OÜ Nurme Teedeehituse
logistika-ja müügijuhi Kristjan
Kasemets´aga (tel 5029845, e-post
kristjan@nurmeteedeehitus.ee).
OÜ Nurme Teedeehitus´elt on
võimalik tellida ka kruusa vedu.
Kruusa veo ja laotamise kulud on
taotlejate endi katta ning taotlejad
peavad kruusa veo teostama hiljemalt käesoleva aasta septembri
lõpuks.(KH)

ARNO, mis on kasutusel ka lapse elukohajärgse kooli määramisel. Toetus
kantakse taotluses märgitud pangakontole 10 tööpäeva jooksul pärast
kooli õpilaste nimekirjade kinnitamist
ehk alates 20. septembrist.
2018. aastal laekus linnale 561
koolitoetuse taotlust ja välja maksti
56 100 eurot. Algaval 2019/2020.
õppeaastal peaks prognoosi kohaselt
alustama Pärnus kooliteed 584 last,
mis teeb väljamakstava koolitoetuse
kogusummaks 58 400 eurot.(KH)

Selleks, et oleksite teadlik ajutisest muudatusest postiteenuse
osutamises ja saaksite soovi korral ka omalt poolt kohalikke elanikke teavitada, anname teada,
et perioodil 21.08-03.09.2019 on
Lavassaare postkontor ajutiselt
suletud.
Oleme viinud ajutise sulgemise
perioodi võimalikult lühikeseks ja
loomulikult tagame postiteenuse
kättesaadavuse klientidele ka postiasutuse ajutise sulgemise ajal.
Kliendid saavad kasutada kõiki
postiteenuseid asenduspostiasutuses või tellida kirjakandja tasuta
koju/tööle. Postmarkide, kaartide
ja ümbrike müügiks oleme sõlminud lepinguid alternatiivsete müügikohtadega, et kliendid saaksid
mugavalt osta kõike kirja saatmiseks vajalikku. See on klientidele
täiendavaks võimaluseks ka postiasutuse tavapärase töökorralduse
ajal.
Asendav postiasutus
Lavassaare postkontorit asendab
ja väljastab saadetisi Audru postkontor, asukohaga Pärna allee 7,
Audru.

Audru postkontor:
E,T 9:00-18:00
K-R 9:00-16:00
L,P suletud
Lähim pakiautomaat
Pärnu Maksimarketi pakiautomaat, Haapsalu maantee 43, Pärnu
Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel
on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju
või kontorisse. Kirjakandjat saab
tööle/koju tellida meie kliendiinfo
telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E-R
kell 9-20 ja L-P 9-15.
Kirjakandja osutab järgmisi
teenuseid: kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja
kättetoimetamine; rahakaartide
kättetoimetamine; ajakirjade ja
-lehtede tellimuste vormistamine;
postimaksevahendite müük; maksete vahendus.
Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad
leia Omniva kodulehelt: https://
www.omniva.ee/era/veel/edasimuujad
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Audru osaValla Päevad said selleks korraks peetud
Augustikuu esimese päeva
õhtul sai nautida Kirsi talu hoovis head muusikat, ilusat ilma
ja loomulikult pererahva maitsvaid küpsetisi. Kontsert tähistas
Audru osaValla Päevade algust
ning tõi Kirside hoovile palju
Lauri Saatpalu ja Jaan Söödi
muusika austajaid. Pidulikkust
lisas Audru kultuuritegija preemia üleandmine Audru osavallakogu esimehe Jaanus Põldmaa
poolt Kirsi perele. Kirsi pererahvale omistati preemia Audru
kultuurielu rikastamise eest.
Laupäeva hommik algas juba
korraliku ajutööga, sest Audru
osavallakeskuses toimus viktoriin, mida viis läbi Ivo Linna.
Ajusid ragistama oli tulnud 10
võistkonda. Eks võistkondade
rohkuse tingis asjaolu, et see oli

ka Pärnumaa Rannamängude
esimene ala, mida Audrus osavalla päevadega paralleelselt
peeti ning esindatud olid ka
Tõstamaa osavalla, Häädemeeste, Kihnu ja Lääneranna
valla esindused. Audru esindusvõistkond loovutas esikoha Lääneranna omale ja pidi leppima
seekord teise kohaga.
Kell 12.00 avati pidulikult
Audr u õuemuuseumi õuel
vanatehnika näitus ja laat, mis
kulmineerusid kell 14.00 sääreväristajate võidusõiduga. See
on olnud igal aastal väga vaatemänguline, mis tõi seegi kord
kaasaelajaid kaugemaltki. Siinkohal on paslik tänada Audru
muuseumi töötajaid ja kõiki
nende abilisi, kes seda ettevõtmist igal aastal suure entusias-

Tuurit-Tuurit

miga korraldavad.
Audru Mõisateatri poolt esietendatud „Kaval-Ants ja Vanapagan“ teenis tormilise aplausi.
Nii lavastaja Mart Tõnismäe,
kunstnik Tiina Tõnismäe kui ka
kõik näitlejad olid teinud head
tööd. Kindlasti tuleb etendus
veel esitamisele, kuid hetkel
on kuupäev veel määramata.
Etendusele järgnenud rahvatantsurühma Tuurit-Tuurit
ja Pärnu Djembeklubi koostöös spetsiaalselt Audru osaValla Päevadeks valminud
show ei jätnud arvatavasti
kedagi külmaks. Selles oli nii
nostalgilist äratundmisrõõmu
kui uuenduslikku sära. Peale
showd sai rahvas tantsida
särtsaka ansambli Sleepwalkersi saatel ning kuulata DJ

Urmas Lassi muusikavalikut.
Pühapäeva hommik algas
jumalateenistusega Audru Püha
Risti kirikus, millele järgnes
ekskursioon. Seekord kulges see
läbi Pärnu keskuslinna ning abilinnapea Siim Suursild rääkis
sealsetest vaatamisväärsustest
ja oma tööalastest toimetamistest.
Nagu kombeks, lõppesid osavalla päevad kirikukontserdiga.
Imelise kontserdielamuse pakkus ansambel Estonian Voices,
kes kogus sel aastal tuntust ka
tantsupeo „Minu arm“ ansamblina.
Tänan kõiki, kes aitasid
ja andsid omapoolse panuse
sellesuviste osavalla päevade
korraldamisel! Uuel aastal jälle!
Jekaterina Põldots

Kultuuritegija

Mõisateater

Mälumäng

Dijembeklubi

Tuurit-Tuurit

Estonian Voices

Tuurit-Tuurit

Osavallapäevad muuseumis
Juba pikemat aega on Audru
õuemuuseumis olnud näha
aktiivset tegutsemist. Seal on
toimetanud muuseumitöötaja
Aivar Tamm, kes on täiendanud ja muutnud oluliselt maja
sisemust. Loodud on tehnikaosakond ja kasutusele on võetud seni tühjana seisnud maja
otsmine ruum. Et kõva töötegemine ei ole olnud asjata, seda
võis näha möödunud Audru
osaValla päevadel. Avatud oli
rikkalik ja mitmekesine näitus
ning toimus järjekordne sääreväristajate võidusõit – ikka
Aivari eestvedamisel.
Sääreväristajate võidusõit
oli meeliköitev, ilm oli päikesepaisteline ja soe, rohkesti tuli
pealtvaatajaid. Võidusõitjaidki
oli senisest rohkem – nimelt 18.
Kuigi mehed olid oma eakate
sõidukite vormiajamisega palju
vaeva näinud, tõrkus mõnigi
masin üsna kõvasti – tuli joostes
või pedaale tallates mootorile
jõudu juurde anda. Pealtvaatajate ergutushüüete ja kärinamürina saatel jagunesid kohad

järgmiselt:
I koht – Urmo Limm
II koht – Ain Randmaa
III koht – Ervin Karu
Näitusele oli toodud palju
huvitavat tehnikat, eriti pälvisid tähelepanu Audru meeste

omavalmistatud põllutööriistad.
Pealtvaatajad katsetasid oma
võimeid endisaegsete tööriistade kasutamisel. Võeti mõõtu
käsivikatiga niitmisel, kahemehesaega küttepuude saagimisel,
lapsed tegid vanade tõukeratas-

tega vigursõitu jne.
Majamuuseumis sai ja saab
veelgi näha Aivo Jugala nutitelefonide ja mitmesuguste märkide kogusid.
Osavallapäevade ringreisi
juhiks oli abilinnapea Siim

Suursild, kes tutvustas meile
Keskus-Pärnut (kas uus sõna?).
Sai vaid imestada, millised
tööstusettevõtted meil on, millede toodang läheb isegi Ameerikasse, rääkimata Euroopast
ja naaberriikidest. Imetlesime
uusi kauneid elumajade rajoone,
laudteid ja radasid mere ääres,
kergliiklusteid, uusi hotelle,
kohvikuid jne. Imestasime isegi,
et kui vähe me tunneme Pärnut.

Tuleks käia Tanel Padari laulusõnade järgi: „… võta aega, et
veidi ringi vaadata!“.
Audru muuseumipere on
väga rõõmus, et saime koos oma
rahva ja külalistega lõbusalt ja
huvitavalt aega veeta. Täname
kõiki, eriti Aivari peret, kes
meie tegemistele kaasa aitasid
ja nendes osalesid.
Lugupidamisega
Helgi Roots
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Koolide ja lasteaedade lõpetajad 2019
Jõõpre Kooli Aruvälja lasteaed

Eile alles olin väike lasteaialaps,
paitasid mind tuul ja päike, läksin
suuremaks …
KERTU oli alati abivalmis
ja julge esineja/eestvedaja ning
tubli sporditüdruk.
NELELY oli heatahtlik, sõbralik ja vahva rõõmuraas ning

hea käega joonistaja.
KRISTO oli uudishimulik ja
laia silmaringiga kaval vimkamees.
RISTO oli õpihimuline, kindlameelne arvamusliider ja hea
närviga esineja.
ROMER oli tubli ja töökas

profiliiga spordipoiss.
RENE oli rõõmsameelne ja
püüdlik, alati hea sõber.
MARTIN oli hoolitsev kaaslane noorema rühma väikestele
ja väljakujunenud 3D kunstnik/
konstrueerija.
Õpetajad Kersti ja Kaia

Lindi Kool

Audru kool

Esimene rida vasakult: Karmen Jürisoo, Ragne Lõõbas, Carmen Oja, Liina Sermat,
klassijuhataja Sirje Aija, väikeklassijuhataja Evi Klamas, Triin Saunanen, Milana Matteus, Sandra Soomets, Maria Ilp.
Teine rida vasakult: Marko Sermat, Trino-Marii Slugen, Armin Laurimäe, Eugen Daneljuk, Kristo-Joosep Peterson, Agur Moppel, Kristi Jürviste, Kardo Kevin Müür,
Gert Õismann, Alar Vendelin.
Viimane rida vasakult: Karl-Kristohver Klaassepp, Evo Lepp, Dener Orissaar, Riivo
Link, Klaus Oad, Carl Markus Nigol, Andres Talts.
Fotograaf Danel Rinaldo

Ott Arder on oma laulusalmis
öelnud – “See on nii seatud, et
aeg ei peatu, vaid aina edasi
tõttab ja päevad läevad ja aastad mööduvad. Ja sul on kiire,
on väga kiire, sa aina edasi tõt-

tad…” Ma siiralt loodan, et teil
ei saa olema väga kiire,
et jõuate teha kõike parajal
määral ja teil on alati aega oma
kõige kallimate jaoks. Soovin
teile edasiseks kasvamiseks

palju päikest ja lendutõusuks
kindlasuunalist tuult teie vanemate ja kõigi lähedaste rõõmsa
pilgu all!
Klassijuhataja Sirje Aija

Jõõpre Kool

2019. aastal lõpetas Lindi Lasteaed-Algkooli 14 särasilmset
õpilast. Kooliteed alustasime 4
aastat tagasi küll üheteistkümnekesi, kuid igal aastal lisandus
meie klassiperre uusi liikmeid.
Veel enne lõpetamist aga siirdus
uude kooli tarkust taga nõudma
meie armas Öösike.
Koos sai nelja aasta jooksul
nii raamatutarkust õpitud kui
ka maailma asjade üle arutletud,
sporti tehtud kui ka mänge män-

gitud, lahkarvamusi lahendatud
ja ka lepitud, kuid uued teed ja
seiklused ootavad nüüd ees.
Soovin sulle, kunstilembeline tulesäde Olivia, naerusuine
Carin Angela, maailma parim
sõber Nora, malbe ja nutikas
Angela, laialdaste teadmistega
ja väga hea matemaatik Kristian,
välejalgne ning hea argumenteerija Kaarel, kohusetundlik ja
armas Indra, heasüdamlik ning
püüdlik Karl, tagasihoidlik Ras-

Lindi Lasteaed
Nimetage mõni printsess või pisike preili, kellele
roosa ei meeldiks. Tüdrukutega on ju ikka nii, et
natuke roosat, lilli ja lipukesi, natuke veel roosat
ja juba neil silmad säravad.
Sel aastal lõpetas meie lasteaia 5 särasilmset
tüdrukut:
Anzelina Tšetško – väga abivalmis, sõbralik
ja igal alal tore ja tubli. Talle meeldis väga joonistada ning nukkudega mängida.
Johanna-Lisethe Mäesepp – tasane ja sõbralik
tüdruk. Ka talle meeldis lasteaias joonistada ja
lauamänge mängida.
Liisbeth Luhtoja – rõõmsameelne ja uudishimulik tüdruk. Meeldis lasteaias lauamänge
mängida ning uurida raamatuid.
Maureen Väljas – aktiivne, rõõmus ja sõbralik
tüdruk. Armastas lasteaias väga meisterdada,
laulda ja joonistada.
Karoline Seppik – tagasihoidlik ja sõbralik
tüdruk. Lasteaias meeldis joonistada ja mängida
sõpradega lauamänge.
Armsad lõpetajad, teile soovime ilusat suve,
vahvat kooliteed ja ärge lõpetage unistamist.
Aitäh lapsevanemad, usalduse ja väga hea
koostöö eest!
Õpetajad: Eve Naudi, Kärt Jürgens, Anu
Vahter, Elerin Viet

mus, abivalmis ja nutikas Markus, särasilmne Brigita, vaikne
ning hea kaaslane Ly-Sandra,
tagasihoidlik mõnusa muigega
Hugo, välejalgne väitleja Ats,
toredaid uusi klassikaaslasi, tahet
veel rohkem teada saada, oskust
leida ja arendada oma nõrkusi ja
tugevusi ning jätkuvat sära silmadesse.
Õpetaja Kaire Kiivit

Fotol vasakult: Elisa Marini, Aleksander Kozlov, Greete-Aneete Karron, klassijuhataja Ülle Haavasaar, Romet Ubakivi, Natali Teesalu, Kevin Möldre ja Grete Grünthal.
Fotolt puudub Ranel Tomson

Suvehakul lõpetas Jõõpre
Kooli 8 noort. Seekordne
lend oli küll arvult väike,
kuid nende hulgas leidus
väga mitmesuguste huvidega
noori. Edukaim õppimises oli
Natali, kelle nimi kanti kooli
auraamatusse. Lisaks õppimisele oli Natali edukas ratsutamises ning ta on ka kunstija käsitööhuviline. Natali
vanemad Annika ja Simo
Teesalu pälvisid kooli tänukirja. Greete-Aneete lõpetas
samuti kooli heade ja väga
heade hinnetega, tema üheks
hobiks on meisterdamine ning

8. klassi loovtööna valmiski
uhke hoiulaegas. Elisa õppis
6 aastat Norra Kuningriigis,
kuid visa töö tulemusena
lõpetas põhikooli hoopis Jõõpres. Tema lemmikõppeained
olid muusika ja inglise keel.
Grete jäi meelde väga kauni
lauluhääle poolest ning talle
meeldib kunst. Aleksander on
super vahva rahvatantsija ning
teda tunnustati kooli aupaberiga. Kiitvaid sõnu ütles talle
lõpuaktusel ka tantsuõpetaja
Teet Killing. Kevin on hea
krossirattur, kes on esindanud kooli spordivõistlustel ja

tehnoloogiaõpetuse konkurssidel. Romet huvitub infotehnoloogiast ning soovib jätkata
õpinguid Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Romet, Kevin
ja Ranel on haridusprogrammi
Ettevõtlik Kool edulugude konkursi 2018 Pärnumaal 1. koha
ja vabariigis 3. koha võitnud
töö Jõõpre Kooli ronimisrada
autorid.
Soovin noortele unistuste
täitumist ning edu edasistes
õpingutes!
Klassijuhataja Ülle
Haavasaar

Hõbemedalistid
Pärnu Koidula Gümnaasiumi lõpetasid hõbemedalitega Audru osavalla õpilased Ilona Tamm
ja Heleriin Laur.
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Audru Männituka Lasteaed

Kokkuhoidvad, sõbralikud,
tublid ja rõõmsameelsed Audru
Männituka Mesilinnu rühma
lapsed alustavad sügisel kooliteed: Betke Luukas, Janeliis
Lünekund, Brita Leas, Johanna

Hänni, Merily Tärn, Mona-Mia
Rünk, Sirena Saunanen, Marye
Lepp, Aleks Kruusmaa, Sedric
Lebin, Kristjan Pärnpuu, DeniStig Rea, Roman Visnapuu,
Roko Johan Pelisaar, Kaspar

Kuura, Joosep Paat, Mattias
Tee, Ristjan Liivrand.
Ilusat kooliteed soovivad
õpetajad Maia Penu, Eliise
Loorents, Merike Pertel

Jõõpre Lasteaed

Audru Vikerkaare Lasteaed

Pildil eest vasakult: Karl Gustav, Roland, Joosep, Mart, Sebastian, Klaus, Werner, Mihkel
Rupert, Kristjan Chad, Mart, Armin.
Tagumine rida vasakult: Kristin, Selena Samia, Kiandra, Laurete
Emily, Mia Lorena, Therese, Lisete.
Õpetaja abi Ave. Õpetajad Margit ja Ene

Ühel kenal kevadpäeval
kasvasin ma suureks,
lasteaed jäi väikseks mulle,
lahkun nüüd ta juurest …
(M. Umboja)

Audru lasteaia Vikerkaare majas lõpetas 12. lend.
Soovime Teile head kooliteed!
Teie õpetajad

Lavassaare Lasteaed

Jõõpre Lasteaia lõpetajad: Heili Lõugas, Johanna Verpson, Rasmus Rits, Mia Lisandra
Bagdasarian, Mairon Toomast, Madleen Orav ja Artur Vainult

Kooli läks Sügis ja joonistas aia,
pintsliga maalis ta hoogsalt ja
laialt,
kollaseks saialillede suud,
kollaseks pirnid ja ploomid
puul.....
Vahvat kooliteed!
Eve Järve
Jõõpre lasteaia õpetaja

Rizel Kim-Ho – oled küll väikest kasvu, kuid selle eest väga
tragi tütarlaps. Sinu soov on
minna ema jälgedes ning hakata
tulevikus lasteaia õpetajaks.
Mia Tšetsin – oled julge ja
hakkamist täis tüdruk. Sõpradest Sul kindlasti puudust ei
tule. Sinu meelistegevuseks on
laulmine. Suurena saades tahab
Mia hakata kokaks.
Mari-Liis Laneman – oled
vaikne ja tagasihoidlik, kuigi
vahel jagub ka ülemeelikust.

Oma tegemistes liigud üldiselt
tasa ja targu. Sinu unistuseks on
saada arstiks.
Karro-Markku Troškin – oled
väga uudishimulik ja energiline
noormees. Oskad paljudes asjades kaasa rääkida, sest Sul on
väga lai silmaring. Tulevikus on
Sinu soov politseinikuks hakata,
et kõik pätid kinni püüda.
Rico Sõber – oled väga hella
hingega poiss. Sinuga saab kergesti kokkuleppeid sõlmida.
Oma töödes oled püüdlik ja

näed kõvasti vaeva. Sinu soov on
saada isa sarnaseks inimeseks.
Oma kooliteed alustavad kõik
need lapsed Jõõpre Koolis.
Läbi aastate on lastega tegutsenud õpetajad Sirje Ojala, Urve
Tõrva, Merike Paavel, Tatjana
Tõrva, Liis Luuk, Liina Matthiesen, Monika Voolaid ja Maret
Kampus.

Jõõpre Kooli
ÕPPEAASTA AVAAKTUS
PÜHAPÄEVAL
1. septembril
algusega kell 9.30.
Järgneb klassijuhataja
tund.

Lugupidamisega
Maie Kalbus
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Ivo Linna küsis ja vastas
Iga-aastased Pärnumaal merepiiri omavate
valdade Rannamängud olid sel suvel Audru
osavalla korraldada. Toimusid need Audru osaValla Päevade raames ja seoses sellega istusid
seekord traditsioonilise mälumängu ajal laudade
taha nii Audru oma võistkonnad kui ka teiste
valdade esindused. Küsimused oli koostanud ja
mälumängu viis läbi laulja, muusik ja mälumängur Ivo Linna. Küllap seetõttu kogunes seekord
kilvamängu kaema ka tavapärasest rohkem
pealtvaatajaid, kes siis omaette kaasa mängisid
ja hiljem härra Linnaga ka ennast pildistada ja
temalt autogrammi küsida said. Audrut Rannamängudel esindav võistkond saavutas kena II
koha. Kõrvalpõikena olgu öeldud, et hiljem näitas
Audru Muuseumis mulle pr Tiiu Jalakas 40 aastat
vana diplomit, mis andis tõestust sellest, et aastal
1979 saavutas Audru võistkond Rannamängude
viktoriinil III koha. Nii, et näitasime progressi.
Aga eks aeg nõuabki, et uued põlvkonnad oleksid

nutikamad. Kui mälumäng läbi sai, vahetasime
pooled ja Ivo Linnale hakkasin küsimusi esitama
hoopis mina.
Kui Teid kutsuti Audrusse mälumängu läbi
viima, siis mis oli esimene mõte või mälestus,
mis Teil seoses Audruga pähe tuli?
Ivo Linna: Kohe meenus 1972. aastal Audru
pargis antud kontsert, kus musitseerisime koos
Olav Ehala ansambliga. Elektroonilisi klahvpille
tookord nagu väga ei olnud. Laululava sisemusest
veeretati meile lavale üks pianiino. Mõtlesime
õudusega, et võib-olla on see seal terve talve
kopitanud ja kas sealt üldse mingit heli on võimalik välja võluda. Aga see oli imetlusväärselt
korras! Lausa uskumatult hea pill. Sellise kvaliteetse heliga pillidel ei olnud just tihti võimalust

mängida. Ühesõnaga, olime heas mõttes šokis.
Meeles on ka veel üks 1980ndate alguse Audru
pargi pidu, kus laval olid koos ansamblid Rock
Hotel ja Propeller. No see oli ka üks äge pidu nii
laval, lava taga kui lava ees. Ja siis olen olnud
siinkandis veel ükskord jõulupeol (ühes koolis),
kus mind pakiti jõuluvana kingikotti ja lohistati
saali kingituseks. Olen ikka siit mööda sõites
mõelnud, et keeraks Audrusse sisse ka ja vaataks,
et kuidas siinkandis elatakse, aga mõtteks on
see vaid jäänud. Nüüd, pärast mälumängu, aga
kavatsen küll siin pikema ringi teha ja veidi ka
pargis nostalgitseda.
Kumb on raskem, kas küsimuste koostamine või nendele vastamine?
IL: Koostamine on raskem. Päris peast neid
ju ei tee. Üks hea abimees ja muidu vahva raamat
on „Mnemoturniir – 3000 küsimust ja vastust”,
mida kõigile mälumänguhuvilistele soovitan. Aga
vastata meeldib mulle kindlasti võistkonnas. Üksi
mängides on suva, et kuidas läheb ja
vaid endamisi arutleda pole ka just
eriti tore. Mul on tohutult kahju, et
meie hulgast lahkus Jüri Aarma.
Temaga koos Mnemoturniiris mängida oli uskumatult tore. Just tema
mälestuseks koostangi küsimusi
Maalehe mälumängule.
Kas mälumänguga on võimalik
oma vaimset tervist toetada?
IL: Oi, ja kuidas veel! Mälumänguga ja ristsõnade lahendamisega
vanaduse vastu! Mina isiklikult olen
ristsõnadest vist lausa sõltuvuses.
Ikka alustan hommikut kõigepealt
värske ristsõnaga ja siis vaatame, mis
edasi saab. Et kas muruniitmine või
midagi muud.
Mis Te arvate, mille või kelle
kohta Eestist koostatakse mälumänguküsimusi 30, 40, 50 aasta
pärast?
IL: No see on nüüd küll üks küsimuste küsimus. Peab veidi mõtlema.
Poliitikud need tõenäoliselt pole.
Aga ei, Lennart Meri’ga seonduvad
legendid ilmselt jäävad. Ja Arvo Pärdi
looming, ESTCube, laulupidu kui selline, laulev revolutsioon, Balti kett. Ott Tänak ka
kindlasti jääb. Aga inimeste puhul peabki olema
lisaks saavutusele ka isiksus taga, eriline karisma
nagu näiteks Otil on. Jah, arvan, et kultuur ja
sport on need, mille kohta esitatakse küsimusi
tänasest päevast. Aga me peame ise noortele
avalikus ruumis, koolides ja kas või tänavatele
märke maha jätma tänasest päevast. Olen väga
uhke, et õnnestus panna Tartusse mälestustahvel
Alo Mattiiseni „Viiele isamaalisele laulule“. Noored lähevad mööda, märkavad ja niimoodi meie
tänased väärtused kestavad.
Aitäh intervjuu eest ja loodame, et jalutuskäik Audrus päädis vahvate mälestustega!
Sirje Suurevälja

Tänu õpetaja Epule
Sa kanna unistusi endas, siis su vaim ei kängu;
uut leiad homsetes,
kui rahuloluga ei harju …
Võib mõnel nõrkushetkel tunduda,
et saatus juhib mängu Kuid tegelikult ikka ise valid elus
valguse või varju.
(Virve Osula)
Armas õpetaja Epp Reinfeldt. Tahan Sind enda
ja kogu Lindi Lasteaed-Algkooli kollektiivi nimel
tänada, et oled olnud 25 aastat Lindi kooli õpetaja. Oleme Sinusse kiindunud, sest olid meile
suurepäraseks kolleegiks, lastele teiseks emaks
ja imeliseks õpetajaks. Oled alati naerusuine,
särasilmne ja positiivse ellusuhtumisega õpetaja!
Seda kinnitab ka Sulle omistatud Pärnumaa klassiõpetaja tiitel.
Vahel lihtsalt on nii, et elul on meiega omad
plaanid. Sind ootavad algaval õppeaastal Tõstamaa
kooli 2. klassi õpilased ja uued kolleegid.
Ikka rõõmsat meelt ja vahvaid õpilasi!
Lindi Lastead-Algkooli direktor
Ulla Orgusaar

Lemmetsa külaselts tähistas oma
10. tegevusaasta täitumist
Romantilisel Rannateel, mis
kulgeb 250 km pikkusel rannajoonel ümber Pärnu lahe, asub
ka Sanga Seltsimaja, mida on
juba kümnendat aastat haldamas Lemmetsa Külaselts, mis
koondab enda ümber aktiivseid
inimesi Lemmetsa külast ja kaugemaltki.
2019. aasta esimeses pooles
toimusid taas mitmed töötoad
nii klaasi- kui ka kokakunsti teemadel. Kevadiseks suursündmuseks oli iga-aastane vastlapäeva
tähistamine, mis sel korral oli
toodud küll neljapäevalt nädalavahetuse peale, kuid ei vähendanud kuidagi osavõttu. Tegevusi
oli nii mäe all kui mäe peal ja
muidugi ei puudunud hernesupi
ja kukli söömine seltsimajas.
Lemmetsa külaselts tähistas
võidupühal oma 10. tegevusaasta
täitumist kena peoga. Külalistele
pakuti kehakinnitust nii šašlõki
kui ka tordi näol. Läbi aastate
silmapaistnud seltsiliikmeid käis
tänamas osavallakogu aseesimees Mati Sutt. Õhtu jooksul
toimusid Viktor Iljini juhtimisel erinevad seltskonnamängud.
Peo käigus oli jooksvalt võimalus veel mängida lauatennist
ja koroonat. Kellele ei piisa-

nud mängimisest ja
söömisest, oli lisaks
võimalik ennast värskendada kohalikelt
ettevõtetelt renditud
saunades. OÜ Vikmet
tõi kohale haagissuvilasse tehtud sauna ja
Kinnisvarahunt OÜ
üllatas kümblustünniga, mis olid õhtu
üheks tõmbenumbriks. Võidutuli süüdati põlema seekord presidendi
poolt läkitatud tulega, mis sai
üheks liidetud Pärnu maakonna
ja Lääne maakonna tulega, mis
siis omakorda lõpuks jõudis
Lemmetsa külla, Sanga mäele!
Sügis-talvisel perioodil on
selts taas korraldamas töötube,
et näidata oma käsitööd, tutvustada seltsimaja ning lasta
osalistel endil oma kätega miskit põnevat valmistada. Ruume
on võimalik jätkuvalt rentida ja
saab tellida käsitööringide korraldamist seltsi ruumides või
omaltpoolt valitud kohas. KOP
programmi kevadine voor tagas
seekord seltsimaja saali mõnusama õdususe talveperioodil
küttekeha uuendamise näol sel
sügisel. Samuti on selle aasta

kevadest omi tegevusi alustanud Saunaklubi, kes ootab sel
sügis-talvisel perioodil oma liikmeskonna kasvu ja on pannud
eesmärgiks käia vähemalt korra
kuus koos kas seltsimaja värskelt
valminud saunas või külastada
mõnda huvitavat sauna koduvabariigis.
Külaseltsi tegev usi jälgige Facebook´ is ht t ps://
w w w.f a c e b o o k .c o m /
groups/261518020598064/
Olete kõik oodatud tegemistest osa võtma!
Lemmetsa Külaseltsi nimel
ja seltsi Saunaklubi
eestvedajatena
Aivar Leppik ja Siim
Saareoja

Ajaratta lood

130 aastat Vabadusristi kavaleri Georg Suurevälja sünnist
Georg Suurevälja sündis
20. juunil 1889. aastal
Pärnumaal Võlla vallas
Kärbu külas. Õppis ta
kohalikus valla- ja Audru
kihelkonnakoolis. Enne
Vabadussõda oli ta ametis
Mõisakülas – alul lukksepana, siis vedurijuhi abina
ja lõpuks vedurijuhina.
Vabadussõtta astus ta
vabatahtlikult 27. jaanuaril 1919. aastal, teenides
eraisikuna kitsarööpalisel soomusrongil nr 3
vedurijuhina, võttes osa
lahingtegevusest LõunaEestis ja Põhja-Lätis. Vapruse eest annetati Georg
Suureväljale Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega
17. augustil 1920. aastal
Vabadusristi II liigi 3.
järk nr. 566. Lisaks autasustati teda veel 15000
marga, Eesti Vabadussõja
mälestusmedali ja Läti
iseseisvuse 10. aastapäeva
mälestusmedaliga. Oma
rahalist autasu kasutas ta
maja (kodu) ostuks Pärnus, Koidula pargi serval,
kus praegu asub hotell.
Peale Vabadussõda jät-

kas ta tööd vedurijuhina
Mõisakülas ja Pärnus. Ta
kuulus ka Vabadusristi
Vendade Ühenduse Pärnu
osakonda.
Et tegu oli tõesti vapra
mehega, tõestab ka Olaf
Esna leitud lugu Vaba
Maa Pärnu väljaandes
18. 06. 1924. a nr. 136
„ Autasu t ulek ust utajaile“ – „Linnavalitsus
on otsustanud vedurijuhile Georg Suureväljale
ja tema abile Avikule
1500 marka autasu anda
energilise tulekustutamise
eest linna puuaias (küttepuudelaos).“
Tundub, et Georg Suurevälja pidas ka huumorist lugu. Seda tõestab
oma sugulasest rääkinud
Mihkel Suurevälja alljärgnev jutt: „Rahu ajal, kui
Georg Suurevälja jätkas
vedurijuhi ametis, heideti talle ette, et ta ei pea
kellaaegadest kinni. Sellele süüdistusele vastas ta
südamerahuga, et kuidas
ta saab täpselt sõita, kui
tal pole kellagi! Kell talle
siis küll kingiti, aga kas

sõidugraafikust kinnipidamine paranes, ei oska
öelda.“
Senine elu purunes
nõukogude võimu tulekuga ja arreteerimisega
oma kodus 14. juunil
1941. aastal. Arreteeriti
ka abikaasa Taive-Õie (s.
Holberg, 1902-1988) ja
poeg Aksel (1925-1998).
Georg Suurevälja hukkus
väidetavalt 16. veebruaril

1942. aastal Sverdlovski
oblastis Sevurallagis
ja tema matmispaik on
t ea d mat a. Abi k a a sa
sai Eestisse tagasi tulla
1957. aastal ja poeg 1946.
aastal.
Ekslikult on arvatud, et Georg Suurevälja
kenotaaf asub Pär nu
Vanal (õigeusu) kalmistul. Sinna on maetud aga
ta isa, kes kandis samuti

nime Georg (Grigori).
See hauaplats asub otse
nõukogude monumendi
taga. Küll aga on Georg
Suurevälja nimi mälestustahvlil Tori Sõjameeste Mälestuskirikus
ja Maarjamäe Kommunismiohvrite Memoriaali
mälestusseinas.
Priit Kaja
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26. Pärnumaa Rannamängud toimusid Audrus
Osavalla päevadega samal
nädalavahetusel toimusid ka 26.
Pärnumaa omavalitsuste rannamängud. Audru keskusesse olid
paigaldatud võrkpalliplatsid,
maha märgitud jooksurajad ning
laste mänguväljaku liivakastist
sai hoota kaugushüppe kast.
Kahepäevasel rannaäärsete
valdade võistlusel osales veidi
üle 100 sportlase Audru ja Tõstamaa osavallast ning Häädemeeste, Kihnu ja Lääneranna
vallast.
Võisteldi mälumängus, pendelteatejooksus, teatevõistluses, võrkpallis, kergejõustikus,
sangpommi tõstmises, juhtkonna võistluses, aerutamises,
köieveos, orienteer umises,
discgolfis. Humoorikas võtmes
võistlus Rannanaine ja Rannamees ning taidluskava esitamine
teemal „Naabrist parem“ teenisid samuti punkte.
Selleaastased rannamängud osutusid osalejate poolest
väga populaarseks. Ükski ala

Õnnitleme
Tel. 505 9868
vastsündinuid!

ei pidanud võitlejatest puudust tundma. Pigem tekkis
olukord, kus näiteks võistleja,
kes tuli välja vaid võrkpalliks,
nähes, et seltskonnas on ka
harrastussportlased, pani end
kirja mitmele alale.
Audrukad tundsid end oma
kodukohas väga hästi ja see
kajastus ka tulemustes. Neljateistkümnest alast saavutati I
koht kümnel alal.
Üldarvestuses:
I Audru osavald 127 punkti
II Häädemeeste vald 102
punkti
III Tõstamaa osavald 98
punkti
4. Lääneranna vald 93 punkti
5. Kihnu vald 84 punkti
Kõikide tulemustega on võimalik tutvuda Pärnumaa Spordiliidu kodulehel www.psl.ee
Tänud kõikidele korraldajatele ja abilistele ning kõikidele
sportlastele, kes Audru osavalla
eest võitlesid!
Jekaterina Põldots

ANTHONY VAHTRAMÄE

3.05.2019

RAMON KASEMETS

8.05.2019

KARL HANSSON

13.05.2019

RISTJAN AADUSOO

11.06.2019

MARTIN JUURIK

11.06.2019

ARABELLA KIISK

13.06.2019

KARLOS METSAÄÄR

21.06.2019

MELISSA PUISSALU

21.06.2019

EMILY-GREETE HALGMA

22.06.2019

SIARA SÜLLA

27.06.2019

SOFIA KASEMAA

Lavassaares
Müüa võib kõike!

kl 12–14

Esinevad
Henrik Hinrikus (lõõts)
ja Tanel Sakrits
(mandoliin)

Kärbi talu hobused • Loterii • Teise Ringi Riiete Kaubamaja kl 11–15
Lavassaare Raudteemuuseum kl 9–17. Sõidab muuseumrong
Kauplejatele müügikoht tasuline registreeru laadale www.vanavaralaat.blogspot.com
Külastajatele tasuta, auto parkimine 2 eurot. Info tel 5343 2464
Tulles võta oma sööginõud kaasa, hoiame loodust!

Tule ja naudi koos perega kaunist sügispäeva Lavassaares!
Pôldeotsa OÜ

KAISA NÄREP

15.07.2019

JOHANNES AROS

16.07.2019

JAKO TOODING

21.07.2019

RAIN-ERIK VÄLJAOTS

22.07.2019

LUNA VIOTTI

24.07.2019

SOFIA BAŠMANOV

1.08.2019

SAARA LEPPIK

6.08.2019

Pakkuda suve lõpuni haljastustöid (muru niitmine) Audru
osavallas. Krunt 2500 m².
Hind kokkuleppel,
tel: +372 552 9135.

Pingid jutustavad oma loo Aruväljal

Foto: Photoguero

kl 11–12

Dr Ave Jänes
Lottemaalt

13.07.2019

Seoses töötaja haigestumisega on Aruvälja raamatukogu
ajutiselt avatud neljapäeviti kell 12.00-18.00. Lugejaid
teenindab Jõõpre raamatukogu raamatukoguhoidja Pille
Ristimets. Väljaspool raamatukogu lahtiolekuaega saab
raamatuid laenutada ja tagastada kokkuleppel Aruvälja
Külaseltsi töötajaga.

22.09.2019 kl 9–16

kl 10–11

NORA LY TAMMIK

• TEATED •

SÜGISLAAT

Õige Itaalia pizza
koolitus - loobime ja
küpsetame pizzatainast
Umberto peakoka
Evari Tšetšiniga

4.07.2019

13. juulil 2019 oli Aruvälja Külakeskuses ajalooline hetk – avati
meie armastatud rahvatantsuõpetaja ja rahvamaja hinge Elma
Killingu auks tema nimeline
pink ja tema pingi kõrvale üleeelmisel sajandil sündinud ja siin
elanud teeneka kultuurimehe,
kirjamehe ja rahvaloomingu
publitseerija Martin Soobergi
(Sohberg, 1839-1927) nimeline
pink.
Nii Elma Killingu kui Martin Soobergi elulugudega saate
tutvuda Aruvälja Külakeskuses. Materjalid on kogunud ja
kokku seadnud meie kogukonna
ajaloohing ja kultuuriinimene,
raamatukogu juhataja Malle
Kiis.
Mallelt tuli ka pinkide rajamise idee ja projekti teostus.
Südamlik tänu talle!
Imeliste nimeliste pinkide
autoriteks on Harri Künnapas
ja Mati Sutt.
Kui pidu polnud veel alanud,
toimetasid usinalt meie oma küla
inimesed peo ettevalmistusteks,
ei heidutanud neid mitmekesine
Eesti ilm oma vihmahoogudega,
vaid päike säras neis enestes.
Elma enda tantsumemmed hoolitsesid köögis pidulaua eest ja
alati toimekas majaperenaine
Aili tegeles nagu alati igasugu
peokor ralduse detailidega,

juhatas meeskonnakaaslasi
tegema kõike, mis vaja. Soojust ja kodust hõngu oli tunda
ka peo atmosfääris, mis oli täis
rõõmu, tantsu, laulu, kohtumisi,
vestlusi. Rahvamaja ju teevadki
rahvamajaks sellest hoolivad
inimesed oma olemise, mõtete
ja mälestustega. Võime tegelikult õnnelikud olla, et meie seas
on elanud ja elavad nii väärika
ellusuhtumisega inimesed, kes
vaadanud kaugemale enda heaolust ja hoidnud, kandnud selle
kogukonna kultuuri, ajalugu ja
seltsielu enda südameasjana,
hoides tegelikult meie külaelu
alustalasid. Tahaksin neile kõigile teha kummarduse ja öelda:

„Aitäh!“
Oma erilise pühendumise
eest Elma Killingu ja Martin
Soobergi auks avatud pingid
asuvad Aruvälja Külakeskuse
kõrval vana kase all, kus ka
ajaloolise endise Aruvälja rahvamaja makett. Igaüks saab seal
võtta aega mõtiskluseks, eeskuju
ja inspiratsiooni neist inimestest,
kes oma väärika jälje on jätnud,
tuuleke vaikselt sahistamas vana
kase lehtedes ning külakeskuse
rõõmukirev triibuseelik meeli
ärgitamas: „Ehk on minulgi
midagi anda oma kogukonna
heaks.“
Sirli Küber
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