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TÄNUAVALDUS

Sassi Talu hobused tänavad salapärast heategijat, kes on toonud 
talli porgandeid.  Milline tore üllatus! 

Malle, Sassi Talu 

Lindi kooli koolijütsid said uhiuued koolimütsid 
Selleaastane 1. september oli Pärnu-
maa Lindi kaluriküla kooliperele ja 
kogukonnale igati eriline – esimest 
korda alustati kooliaastat oma kooli 
mütse kandes. Ehkki eelseisev hal-
dusreform paneb väikesi maakoole 
küsima, et kas üldse kestma jäädakse, 
on Lindi küla ühtehoidev kogukond 
kindlamast kindel – Lindi kool oli, on 
ja jääb! Tuleval aastal tähistab väike 
rannaküla oma hariduselu 252. aas-
tapäeva ja hubase koolimaja 10. sün-
nipäeva. Lapsi on Lindil alati olnud 
ja tuleb juurdegi – küll põliselanike 
hulgast, küll nendest peredest, kes 
mujalt siia kolinud. Tänavu oli Lin-
dil elu esimene koolipäev 11 lapsel, 
kokku kõnnib kooliteed 36 last. Ühe 
kolmesajaliikmelise kogukonna jaoks 
on see igati väärikas ja rõõmuga tulevikku vaadata lubav 
järelkasv. Lindi kool on sisuliselt kogukonnakool, mille 
üle ollakse uhked, mida hoitakse omana. Just seepärast 
ongi koolil nüüdsest oma tekkel – mere- ja taevasinine, 

puhaste mõtete ja helge tuleviku valge, päikese ja rõõmsa 
tuju oranž. 

Ulla Orgusaar 
Lindi kooli direktor

Audru Kooli kokk osaleb telesaates  
„Eesti parim koolikokk“

On tuntud tõde, et Audru Koolis on 
lastel imehea põli, sest kooli koka 
Tiia Tepp´i käe alt tulevad lauale ime-
maitsvad toidud. See saab nüüd veel 
suuremale avalikkusele teada tänu 
Tiia osalemisele telesarjas „Eesti pa-
rim koolikokk”. Sari annab läbilõike 
Eesti koolitoidust, kokkadest ja moes 
olevatest maitsetest. Koolikokal on 
toita väga palju suid, kellel kõigil on 
omad lemmikud ja mittelemmikud 
toidud. Samuti püüavad kokad pakku-
da tervislikku toitu, et lapsed-õpetajad 
jõuaksid päevas palju ära teha. Lisaks 
söögitegemisele lahendavad kokad iga 
päev väga keerulisi võrrandeid – toidu 
hind ja kvaliteet, kogused, toitainete 

õige suhe, maitse, serveering ja palju 
muud. „Eesti parim koolikokk” pakub 
võimalust seda kõike lähemalt näha, 
kaasa elada Tiiale ja teistelegi kokka-
dele ning ise teadlikumaks muutuda.

Esimene proovilepanek toimub 
erinevates koolides, kus kokad toime-
tavad oma igapäevases keskkonnas. 
Audru Koolis toimus filmimine 20. 
septembril. Koolitoitu hindab 3-liik-
meline žürii, kellest kaks on ametilt 
kokad ning kolmas liige on tuntud, 
kuid siiski tavaline inimene, kes toob 
hindamislaua äärde oma vaatenurga. 
Võistlussari „Eesti parim koolikokk” 
koos meie oma Audru Kooli koka Tiia 
Tepp´iga, on eetris alates 7. oktoobrist 
2016 Eesti Televisioonis. (KH)

KIRIKUTEATED

Pühapäeval, 9. oktoobril 2016  
kell 11.00 Audru Püha Risti kiriku 
380.  aastapäeva jumalateenistus 
Audru kirikus.
 Jumalateenistusele järgneb õunapuu 
istutamine kiriku aeda, kohvilaud ja 
ekskursioon kirikus. 
Olete oodatud!

15. oktoobril lõpeb järjekordne vabaühenduste 
projektitoetuste esitamise aeg.  

Ootame projekte paberkandjal või 
elektrooniliselt aadressil info@audru.ee 

või ene.t@audru.ee
Projektide esitamise tingimustega on võimalik tutvuda aadressil 

https://www.riigiteataja.ee/akt/417062015003
blanketid on saadaval http://www.audru.ee/blanketid

AUDRU 
MUUSEUM

 tähistab 20. aastapäeva 
Audru vallamaja saalis

20. oktoobril 2016. aastal 
kl 17.00

Sotsiaalkaitseminister kohtus Audrus 
Pärnumaa sotsiaaltöö tegijatega

 9.septembril külastas Pärnumaad sot-
siaalkaitseminister Margus Tsahkna. 
Külaskäigu ajal kohtus minister Audru 
vallamajas Pärnumaa valdade ja linna-
de juhtide, sotsiaalnõunike ja sotsiaal-
töö spetsialistidega.  Kuna riigieelarves 
moodustavad suurima osa sotsiaalkaitse 
valdkonna kulutused, siis räägiti kohtu-
misel pensionide maksmise jätkusuut-
likkusest,  laste ja perede toimetulekust. 
Arutleti meetmete üle, mille rakendamine 
tagaks jätkuvalt töökohti ja ka inimesi, 
kes oleksid aktiivselt tööturul. Eraldi kü-
simusena käsitles minister sotsiaalhoo-
lekande teenuste korraldamist, koostööd 

omavalitsuste vahel teenuste osutami-
sel.  Minister informeeris kohtumisest 
osavõtjaid ministeeriumi poolt kavan-
datavatest välisvahendite kasutamisest. 
Eraldi tundis minister huvi haldusreformi 
kavandamisel korraldatavatest teenuste 
osutamisest.  Kohtumisel tõstatasid oma-
valitsuste sotsiaaltöötajad Pärnu Haigla 
juures Norra riigi rahastatava noorte 
vaimse tervise keskuse riigipoolse ra-
hastamise palve.  Selles küsimuses jät-
kavad Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja 
Sotsiaalministeeriumi esindajad kõnelusi.

Peep Tarre
sotsiaalnõunik

Jumalateenistus EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse kirikus 
pühapäeval, 9. oktoobril kell 10.00 – liturgia, lõikustänupüha.
Teenistuse viib läbi preester Kristoforos Parts.
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VALLAVANEMA VEERG
September on vallale õpilaste  

lugemise kuu
Suvevaheaeg on lõppenud ja õpilased alustanud taas koolitööd. 
Nüüd, kui 1. septembrist on möödas pea kolm nädalat, saab teha 
esimesi kokkuvõtteid meie valla õpilaste arvudest koolides. Rõõm 
on tõdeda, et juba teist aastat õpilaste arv kasvab ning on sel aastal 
kolme kooli peale 440.

Audru Koolis alustas sellel õppeaastal kaks esimest klassi (38 
õpilast). Viis aastat tagasi ennustati skeptikute poolt, et kui Audru 
Koolis keskkooli osa lõpetatakse, kahaneb ka sealne õpilaste arv 
suure kiirusega. Reaalsus on osutunud aga hoopis teistsuguseks. 
Kui viis aastat tagasi õppis koolis koos keskkooliosaga 230 õpilast, 
siis sellel sügisel ületas Audru Kooli, kui vaid põhikooli, õpilaste 
arv 280 piiri. Selle näitajaga on Audru Kool kogu Pärnu maakonnas 
õpilaste arvult põhikoolide osas teisel kohal Paikuse Põhikooli järgi. 

Samuti on õpilasi lisandunud nii Lindi Lasteaed-Algkooli kui 
ka Jõõpre Kooli. Lindil alustas esimeses klassis õpinguid 11 ja 
Jõõpres 14 last.

Teatavaks on saanud ka andmed mujal õppivatest meie valla 
lastest. Teistele omavalitsustele kuuluvates põhikoolides õpib sellel 
aastal 183 Audru valla last. Keskkoolides ja gümnaasiumides õpib 
lisaks 120 last, kellest omakorda 42 on valinud gümnaasiumiõpin-
gute kohaks Pärnus asuva riigile kuuluva Koidula Gümnaasiumi. 

On juba ette teada, et 2016/2017 õppeaastat Audru vallas jääb 
meenutama Jõõpres sealses piirkonnas koolihariduse andmise 
250. aastapäeva tähistamine. Juubeliüritused saavad toimuma 1. 
oktoobril Jõõpre kooli- ja rahvamajas ning siinkohal on paslik õn-
nitleda tähtpäeva puhul kõiki, kes on koolihariduse saanud Jõõpre 
koolis ja kõiki, kes on olnud seotud hariduse andmisega selles 
koolis. Palju õnne teile!

Siim Suursild
vallavanem

11. august
Algatati piiratud hankeme-

netlusega vallahange „Tänava-
valgustuse projekteerimine Aud-
ru alevikus, Lavassaare alevis, 
Papsaare külas“.

Anti projekteerimistingimu-
sed Kabriste külas Tänavaotsa 
kinnistul elamu ja kõrvalhoone 
laiendamise ehitusprojekti koos-
tamiseks.

Kinnitati edukam pakkumus 
piiratud hankemenetlusega val-
lahankes „Audru hooldekeskuse 
detailplaneeringu  koostamine“.

Väljastati kasutusluba Pap-
saare külas Lõvi tee 24 püsti-
tatud üksikelamu kasutusele 
võtmiseks.

Anti ehitusload Papsaare kü-
las Lõvi tee 42 elamu ja Audru 
alevikus Lihula mnt 14 abihoone 
püstitamiseks.

Määrati Lemmetsa külas asu-
vale katastriüksusele lähiaadress 
Kiltre tee 2 ja Papsaare külas 
asuvatele katastriüksusele lä-
hiaadressid Elise tee 1, 2 ja 4.

Võeti vastu detailplaneering 
Papsaare külas Meremetsa tee 
24 kinnistul.

18. august
Algatati piiratud hankeme-

netlusega vallahange „Lihula 
mnt 12-1 korteri renoveerimine“.

Muudeti Audru Vallavalitsu-
se 04.08.2016 korraldust nr 270 

„Piiratud hankemenetlusega val-
lahanke „Lindi ojal asuva Lindi 
paisu ja Lindi veski paisu kalade 
ligipääsu eelprojekti koostami-
seks“ edukama pakkumuse kin-
nitamine“.

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthange „Audru valla 
katlamajadele eriotstarbelise 
diislikütuse tarnimine“.

24. august
Lubati vallavanem puhkusele 

kuupäevadel 24. kuni 28. oktoo-
ber 2016. 

Anti luba 27.08.2016 ilutu-
lestiku korraldamiseks avali-
kul üritusel „Muinastulede öö 
Valgerannas“.

Kinnitati edukam pakkumus 
piiratud hankemenetlusega valla-
hankes „Lihula mnt 12-1 korteri 
renoveerimine“.

Moodustati sobitusrühmad 
Jõõpre Kooli Lavassaare laste-
aias.

Anti luba 27.08.2016 avaliku 
ürituse „Muinastulede öö Valge-
rannas“ korraldamiseks.

Määrati Lavassaare Rahva-
maja põranda renoveerimistööde 
teostajaks Ruha Ehitus OÜ.

Otsustati 01.09.2016 toimu-
vale volikogu istungile eelnõude 
esitamine.

 
31. august

Saadeti vallavanem Siim 

Suursild välislähetusse 16.-
19.09.2016 Soome Kurikka linna 
seoses Audru valla sõpruslinna 
külastamisega koostöö arenda-
mise eesmärgil.

Kinnitati avatud hankemenet-
lusega lihthanke „Audru valla 
asutuste katlamajadele vedelkü-
tuse tarnimine“ tulemused.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega riigihanke „Aruvälja 
rahvamaja-lasteaia ehitamine“ 
tulemused.

Otsustati Põldeotsa külas 
Metsavahe katastr iüksuse, 
Lemmetsa külas Vana-Saarde 
katastriüksuse ja Audru alevikus 
Vigri katastriüksuse jagamine 
ja jagamisel tekkinud katastri-
üksustele lähiaadresside ning 
sihtotstarvete määramine. 

Määrati Audru alevikus asu-
vatele liikluspindadele kohani-
med Haigru, Lagle ja Hoburaua 
tee.

Otsustati 08.09.2016 toimu-
vale volikogu istungile eelnõu 
esitamine.

08. september
Anti ehitusload Audru alevi-

kus Pihlaka tn 24 asuva aiamaja 
laiendamiseks ja ümberehita-
miseks elamuks, Jõõpre külas 
Uue-Jõe kinnistul puurkaevu 
rajamiseks ning Papsaare külas 
Lõvi tee 58 elamu püstitamiseks 
ja Pärna kinnistul puurkaevu ra-

jamiseks.
Tunnistati osaliselt kehtetuks 

Audru Vallavalitsuse 31.08.2016 
korraldus nr 305 „Avatud han-
kemenetlusega riigihanke „Aru-
välja rahvamaja-lasteaia ehitami-
ne“ pakkujate kvalifitseerimine, 
pakkumuste vastavaks ja edu-
kaks tunnistamine“ ja tunnistati 
edukaks hinna poolest järgmine 
pakkumus.

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Lihula 
mnt 12-6 korteri renoveerimine“.

Anti üürile Audru alevikus 
Lihula mnt 12-6 ja 12-1 asuvad 
eluruumid.

Väljastati nõusolek S-Arms 
OÜ’le Audru vallas Kõima kü-
las Potsepa karjääris laskepaiga 
rajamiseks. 

Anti ehitusload Audru alevi-
kus Vikero-Nooruse kergliiklus-
tee ja Papsaare külas Pärnu-Li-
hula maantee kergliiklustee lõigu 
3,4-7,9 ehitamiseks.

Võeti vastu otsus Audru 
alevikus ning Jõõpre, Ahaste, 
Põldeotsa, Lindi ja Kõima kü-
las asuvate ehitiste peremehetuks 
tunnistamise kohta. 

Suurendati Audru Lasteaia 
Vikerkaare ja Männituka lasteaia 
rühmades laste arvu 2016/2017 
õppeaastal. 

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Audru 
Mõisa aida õuemuuseumi tööd“.

01. september
Suunati avalikustamisele 

Are valla, Audru valla, Paikuse 
valla, Pärnu linna, Sauga valla, 
Tori valla ja Tõstamaa valla ühi-
nemisleping koos lisadega ning 
määrati ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtaeg perioodiks 

05.-25. september 2016. 
Otsustati Lavassaare alevis 

Mehaanika 6 asuva kultuurimaja 
hoone Lavassaare Külaseltsi ta-
suta kasutusse andmine perioo-
diks 01.01.2017-31.12.2042.

Algatati Audru valla eelar-
vestrateegia aastateks 2017-2021 

koostamine.
Kehtestati Saulepa külas Ju-

heta kinnistu detailplaneering.
Algatati Audru hooldekes-

kuse detailplaneering ja jäeti 
algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine.

08. september
Valiti Vabariigi Presidendi 

valimiskogusse Audru Valla-
volikogu esindajaks volikogu 
esimees Jaanus Põldmaa.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel

Detailplaneeringud
Audru Vallavalitsus teatab 
avalikust väljapanekust

Audru valla üldplaneerin-
gu teemaplaneeringu Külades 
ehitamine detailplaneeringu 
kohustusega alal eelnõu es-
kiisi avalikust väljapanekust 
5. septembrist 2016 kuni 4. 
oktoobrini Audru vallamajas 
(tuba 8) tööaegadel, valla raa-
matukogudes lahtiolekuaegadel 
ja Audru valla veebilehel www.
audru.ee. 

Aval iku väljapaneku 
tulemuste avalikud arute-
lud toimuvad 11.10.2016 kl 
15.00 Jõõpre raamatukogus, 
12.10.2016 kl 15.00 Lindi raa-
matukogus ja 12.10. 2016 kl 17 
Audru vallamajas.

Teemaplaneeringu peamine 
eesmärk on lubada Audru valla 
külades detailplaneeringu koos-
tamise kohustusega alal ühel 
maaüksusel ühe ühepereela-
mu, äri-, tootmis- või avalikku 
funktsiooni täitvate hoonete 
ehitamine projekteerimistin-
gimustega. Teemaplaneering 
ei muuda üldplaneeringuga 
kehtestatud Audru aleviku ja 
Lavassaare alevi ehitusõiguse 
määramise tingimusi. Võimalik 
on üldplaneeringu täpsustami-
ne ka teemadel, mis ei muuda 
üldplaneeringut.

Teemaplaneeringu mater-
jalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee. Info info@audru.ee. 

Kontaktisikud on Priit Annus 
ja Merle Mõttus.

Juheta kinnistu detailplanee-
ringu kehtestamine

Aud r u  Va l l avol i kog u 
1.09.2016 otsusega nr 42 keh-
testati Saulepa külas Juheta kin-
nistu detailplaneering ( krundi 
suurus 6900m2, katastriüksuse 
tunnus on 15905:004:0223). 
Üldplaneeringut muutva de-
tailplaneeringuga on vähendatud 
ehituskeeluvööndit Juheta kin-
nistul, et anda ehitusõigus ühele 
ühepereelamule ja abihoonele. 
Krundil on lubatud kõrvalte-
gevusena kodumajutusteenuse 
pakkumine. Lubatud maa siht-
otstarbe muutmine maatulundus-
maast elamumaaks 75-100% ja 
ärimaaks 0-25%. Planeeringu-
alale kavandatava tegevusega ei 
kaasne olulist keskkonnamõju. 
Detailplaneeringu materjalidele 
on avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Info 
info@audru.ee.
Audru hooldekeskuse detail-
planeeringu algatamine ja 
KSH algatamata jätmine

Aud r u  Va l lavol i kog u 
1.09.2016 otsusega nr 43 algatati 
Audru alevikus Audru hoolde-
keskuse detailplaneering ning 
jäeti algatamata keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Pla-
neeritav ala (suurusega ca 4,0 
ha, riigi omandis olev hoones-
tamata maaüksus Õuna tn 16) 

asub Audru aleviku äärealal, 
Põllu tn ja Õuna tn nurgal. De-
tailplaneeringu eesmärk on riigi 
omandis olevale hoonestamata 
maaüksuse lõunapoolsele ca 4 
ha suurusele osale anda ehi-
tusõigus kolmest peahoonest 
koosnevale hooldekeskusele, 
kus pakutakse sotsiaalhoole-
kande teenuseid kokku 140-le 
vanurile ja erivajadustega klien-
dile. Töökohti on kavandatud 
ca 60-le inimesele. Detailpla-
neeringuga tehakse ettepanek 
Audru valla üldplaneeringus 
reserveeritud maakasutuse 
sihtotstarve muuta elamumaast 
ühiskondlike ehitiste maaks, 
mida on võimalik teostada läbi 
detailplaneeringu menetluse. 
KSH jäeti algatamata, kuna 
üldplaneeringu põhilahenduse 
muutmise ettepanekut sisaldava 
detailplaneeringu koostamiseks 
koostatud keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise eelhinnan-
gu alusel planeeringuala ja selle 
lähiümbruse keskkonnatingi-
mustest, tegevuse iseloomust ja 
sellega kaasnevatest tagajärge-
dest lähtudes ei saa kavandata-

va tegevusega kaasnevat kesk-
konnamõju pidada oluliseks.  
Detailplaneeringu algatamise 
hetkel ei ole ette näha võimali-
ke uuringute vajadust. Arendaja 
on Lõuna-eesti Hooldekeskus 
AS (kontaktisik Ülo Tulik, e-
post ulo.tulik@hooldekodu.ee), 
Koostamise algataja ja kehtes-
taja on Audru Vallavolikogu 
(kontaktisik Jaanus Põldmaa, 
e-post jaanus.p@audru.ee, tele-
fon +372 5062246), koostamise 
korraldaja on Audru Vallavalit-
sus (kontaktisik Merle Mõttus, 
e-post merle.m@audru.ee, tele-
fon +372 4472787), koostaja on 
AB Artes Terrae OÜ (kontak-
tisik Mart Hiob, e-post artes@
artes.ee, telefon +372 74 20 218). 
Otsusega on võimalik tutvuda 
Audru valla dokumendiregist-
ris ja Audru Vallavalitsuse 
kantseleis tööaegadel. Detail-
planeeringute materjalidele on 
avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Info 
info@audru.ee.

Merle Mõttus
planeeringute spetsialist

IN MEMORIAM
PEETER JOOSEP
(3. detsember 1961 – 10. september 2016)

Kasuta oma tervist, kuni see hakkab üles ütlema. Selleks see on. 
Kasuta kõik, mis sul on, enne surma ära ja sa elad endast kauem.
/George Bernard Shaw/

10. septembril lahkus meie hulgast 
suurepärane ja mitmekülgne kul-
tuuritegelane Peeter Joosep.

Peetrit teadsid kõik, kes vähegi 
rahvamuusika või -tantsuga kokku 
puutusid. Tema sisemine sund pani 
ta kogu aeg tegutsema ja uusi või-
malusi ning väljakutseid leidma. 
Peeter oli tegutseja, ent ta ei tük-
kinud esiplaanile. Ta oli hingest ja 
südamest rahvamuusik, alati väga 
positiivne. Tal oli aega kuulata ja 
aidata. 

Peeter sündis 3. detsembril 
1961. aastal Soevas Lepa talus 
Mihkel ja Elfriede Joosepi kol-
manda lapsena. Õde Siivi oli sel-

leks päevaks kahjuks juba lahkunud ja seega sai poisi peamiseks 
mängukaaslaseks ja järelevaatajaks vend Märt. Mängude kõrval 
puutusid nii Märt kui väike Peeter varakult kokku ka talutöödega, 
mis andis edasiseks nii visaduse kui töökuse – teha tuli kõike: vä-
litöödest pirukaküpsetamiseni. 1969. aastal algas koolitee. Peeter 
asus õppima Audru kooli, mille lõpetas 1977. aastal. Keskkoolis 
käis ta Pärnus. Kuna juba Peetri vanaisa oli olnud lõõtsamees ning 
suupilli ja lõõtsa mängis ka isa, hakkas poegki muusikaga tegelema. 
Seitsmendas klassis algas tõsine musitseerimine koos koolikaas-
lastega. Peeter mängis trumme ja kitarri. Mõni aeg hiljem hakkas 
koolipoiste bänd tegutsema tolleaegse Audru Karusloomafarmi 
tiiva all. Peale keskkooli lõpetamist töötas Peeter algul kodukolhoo-
sis, siis siirdus Võrru – puidutöömasinaid tundma õppima. Hiljem 
töötas ta autoteeninduses nii Libatses kui Pärnus, oli mootori- ja 
autolukksepp nii autobaasis kui plaaditehases, jõudis tegelda ka pui-
duvarumisfirma saeraamis, samuti Pärnu KEKis. Iseseisvumisaeg 
ja Eesti Vabariigi taaskehtestamine pakkusid uusi võimalusi – Peetri 
osalusel müüs kauplus Äärelinna Äri kodutehnikat, kanasuitsetamise 
ja vastava müügitöö kaudu jõudis Peeter oma poe – Siimu poeni, 
kus pakuti Pärnus hästi tuntud kulinaariatooteid ja tegutses ka 
väike kohvik. Üle 15 aasta oli Peeter tegev kinnisvaraäris – algul 
Malekis, seejärel LVMis.

1987. aastal Peeter abiellus, viis aastat hiljem sündis poeg Siim. 
Hiljem viis elutee Peetri kokku Enega ja tema poja Joosepiga. Koos 
jagati muresid ja rõõme 13 aastat, tänavuse aasta 10. septembrini… 

Peeter nautis lõõtsamängu ja tundis suurt rõõmu sellest, kui lõõtsa 
mängis just noor inimene. Pill kaasas, rännati ja kogeti toredaid 
koosmängimisi nii Eestis kui välisriikides. Peetri eestvedamisel 
asutati Pärnumaa Lõõtspillihaigete Selts. Peeter koos kaaslastega 
leidis end erinevatelt rahvusvahelistelt festivalidelt, kus eesti rahva-
tants ei saanud kuidagi ilma muusikuteta. Kui noorena tantsis Peeter 
ka ise rahvatantsu, siis hiljem sai temast tantsude saatja – tantsida 
oskavad paljud, lõõtsa mängida vähesed. Mitu aastat laulis Peeter 
Audru valla segakooris, oli aktiivne ja asjalik organisaator ning 
viimasel aastal ka koori president. 

Peeter oskas oma headusega sõpradele nii palju anda. Isegi hai-
gena olles ei suutnud ta loobuda pillimängust. Me kõik usume, et 
Peeter elab endast kauem – mälestused ja tema poolt tallatud rajad 
on nii tugevad ja püsivad. Peetri armastus lähedaste, muusika ja 
sõprade vastu kestab edasi ja annab jõudu olla ja tegutseda nii, 
nagu seda oskas Peeter. 

Pillimees on lahkunud.
Pillihelid muutusid mälestusteks, mis jäävad meie meeltesse.

Koolikaaslased, sõbrad ja muusikaaustajad Audrust

Sa ei saa kogu aeg ühes 
metsatukas istuda ja 
oodata, millal keegi 
sulle külla tuleb – sa 
pead ise kellelegi külla 
minema”

Tähelepanu, Lindi küla ja piirkonna noored!

Alates 5. septembrist ei pea te enam väljas 
istuma ja igavlema, tulge Lindi rahvamajja.

Saate mängida palli või lihtsalt lobiseda.
Teie jaoks on uksed alati lahti esmaspäeval ja 

kolmapäeval kella 16.00 kuni 19.00-ni.
Näeme!
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Meie õps on kossuproff
Luulerea „Kõik on uus septemb-
rikuus“ näol on kahtlemata te-
gemist lüürilise liialdusega, aga 
midagi uut ootab õpilasi alati 
septembrikuu alguses koolides 
ees. Audru Koolis hakkas sel 
õppeaastal noormeeste kehali-
se kasvatuse tunde läbi viima 
endine Pärnu Korvpalliklubi 
staažikas mängumees TAAVI 
HÄMARSALU ja nüüd ongi 
paslik aeg temaga lähemalt tut-
vust teha.

Kuidas ja miks sündis otsus 
profispordiga lõpparve teha ja 
õpetajaks hakata?

Taavi Hämarsalu: Otsus ei 
sündinud kergelt, kuid kahjuks 
tuleb tippspordiga ühelt maalt 
ikka lõpparve teha. Ja nüüd, kui 
kevadel kooli lõpetasin, avanes 
võimalus kandideerida Audru 
Kooli kehalise kasvatuse õpe-
tajaks.

Milline on sinu visioon õpe-
tajana? Et milliste väärtushin-
nangute ja sportlike harjumus-
tega peaksid sinu nägemuses 
sinu tänased õpilased põhikooli 
lõpetades enese järel ukse sul-

gema? 
TH: Ma loodan, et ma saan 

oma õpilastele edasi anda pii-
savad teadmised liikumise va-
jalikkusest tervisele ja et neile 
hakkaks kooliajal mingi kindel 
spordiala meeldima, millega nad 
tegeleks ka peale kooli lõpeta-
mist.

Millise hinnangu annaksid 
tänaste maalaste kehalisele 
vastupidavusele ja liikuvusele? 
Kas pidev arvuti taga istumine 
on juba oma jälje jätnud?

TH:  Kahjuks on nutisead-
med oma jälje lastele jätnud 
küll ja mitte ainult maalastele. 
Maalaste kehalist vastupidavust 
ja liikuvust on minul veel vara 
hinnata, sest olen ametis olnud 
ainult pea kuu aega.

Kuidas plaanid motiveeri-
da neid õpilasi, kes igaks ju-
huks dressid koju unustavad 
ja kehalise kasvatuse tunnis 
meelsamini pingiotsal telefoni 
näppida eelistavad?

TH: Kui dressid koju unusta-
takse, kaasneb sellega ka kodu-
töö. Püüan neile sellega näidata, 

et parem on riided kaasa võtta ja 
tund kaasa teha, kui pärast kodus 
hakata veel eraldi lisaülesannet 
täitma.

Audru Kooli teatakse ikka 
kui tugevat võrkpallikooli. 
Kas nüüd tuleb kannapööre ja 
pallid hakkavad hoopis korvi 
poole lendama?

TH: Kannapööret ei kavatse 
korralda, sest iga laps peab en-
dale ise sobiva spordiala valima. 
Kuid 7.-9. klassi poisse ootan 
meelsasti korvpalliringi küll.

Millega peale spordi veel 
tegeled, millest huvitud?

TH: Kui vähegi aega ja ilma 
on, käin discgolfi mängimas ja 
vahel ka kala püüdmas ning sel 
suvel avastasin enda jaoks rull-
uisutamise.

Räägime ikka natuke korv-
pallijuttu ka. Mida põnevat 
uuel hooajal Eesti korvpalli-
maastikul ennustad?

TH: Kahjuks on ennustada 
raske. Arvan, et seal eesotsas jää-
vad seisud samaks ja meistriliiga 
finaalis madistavad omavahel 
taas Kalev Cramo ja Tartu Üli-

kooli korvpallimeeskond. Kõige 
rohkem loodan, et Korvpalliklu-
bi Pärnu noored mängijad suu-
davad veelgi areneda ja näidata 
häid mänge ja miks mitte mängi-
da ka kolmanda koha peale. 

Aitäh intervjuu eest ja palju 
eduelamusi oma uues töös!

Sirje Suurevälja

Ajaratta lood

Audru Kooli kehalise 
kasvatuse õpetaja Taavi 
Hämarsalu

Õnn on õppida lastega
Õpetajate päeva lähenedes on 
üsna tavapärane, et kirjutatakse 
ja räägitakse õpetajatest. Vali-
takse aasta õpetajaid, kingitakse 
lilli, esinetakse, tänatakse jne.  

Jah, eks igapäevaselt võta-
megi õpetaja ametit kui loomu-
likku nähtust. Lasteaias õpetab 
meie lapsi õpetaja, koolis õpetab 
õpetaja, huvikoolis, ringides, 
spordisaalides õpetab õpetaja – 
õppinud õpetaja. Kuid samas ei 
saa unusta, et iga täiskasvanu on 
õpetaja. Kui ta ei tee seda tead-
likult, siis alateadlikult õpivad 
lapsed kõikidelt ja just eeskuju 
kaudu, jäljendades täiskasvanuid 
nii kodus kui kõikjal enda ümber.

Kui mõtlen õpetajale, siis tu-
leb meelde kohe üks tuntud laul: 
„Minu õpetaja koolis kõige pa-

rem ta...”
Ja mina olen veendunud, et 

Lindi Lasteaed-Algkoolis võivad 
lapsed seda vana, Entel-Tente-
li-aegset laulu julgelt oma õpe-
tajatele laulda. Meie klassi- ja 
lasteaiaõpetajad on tõeliselt pü-
hendunud, neil kõigil jagub sü-
damesoojust oma õpilastele. Nad 
kasvatavad kodanikke, kellel on 
lisaks tarkusele ka südamehari-
dus. Tarkus tarviline vara, kuid 
südamlikkus on see, mis teeb 
inimesest inimese.

Meie maja suurimaks väärtu-
seks on lapsed. Õpetajate motogi 
on, et õnn on õppida lastega. Kui 
on lapsed, siis on võimalik meil 
ka neile midagi eluks kaasa anda 
ja nemad teevad meist jälle pare-
mad inimesed. Meil on õnn oma-

da oma õppivate õpetajate rida-
des mitmeid endiseid Lindi kooli 
õpetajaid. Nende vanavanemlik 
tarkus rikastab laste maailmapil-
ti: Silvi Arukase on kunstniku- ja 
käsitööhingega kunstiringijuhen-
daja, Anne Orava, keda lapsed 
kutsuvad lille-Anneks, rohenä-
pud toovad lilleilu meie maja 
lillepeenardesse, Linda Mulk 
kui endine Lindi kooli direktor 
on alati kohal oma elutarkuse ja 
kogemustega. Tee Lindi majja on 
leidnud ka jalgpallitreener Tormi 
Raid, kelle pikaajaline kogemus 
jalgpallitreenerina saab ka osaks 
meie lastele.

Meie maja õpetajate ridadesse 
võib julgelt arvata ka oma kogu-
konna inimesed: Jüri Kivirand,  
Ivo Tart, Ain Mango, Jaanus 

Jantson, Peeter Raja, Tiiu Som-
mer, Tiiu Tammer, Jaanus Kuu-
sik jpt  ning pisut kaugemalt Kaja 
Rinaldo, Jüri Tenson jne, jne.

Sellest õppeaastast on rõõm, 
et meie majas alustab tööd keha-
lise kasvatuse ja tantsuõpetajana 
Kaie Seger.

Armsad Lindi Lasteaed-
Algkooli õpetajad, soovin Teile 
põnevaid avastusretki koos õpi-
lastega!

Kallid Audru valla koolide ja 
lasteaedade õpetajad, soovin, et 
jätkaksite sama suure entusias-
miga ja säraga lastele teadmiste 
ning kodusoojuse andmist.

Ilusat õpetajatepäeva!
Ulla Orgusaar

Lindi Lasteaed-Algkooli 
direktor

Lemmetsa Külaseltsi tegemistest
Suvest on saamas sügis ja nüüd 
saab pikki pimedaid õhtuid sisus-
tada hea seltskonna seltsis selt-
simajades. Kuid vaataks siiski 
hetkeks tagasi ka suvistele tege-
mistele. Nagu ka eelnevatel suve-
del, sai sellelgi korral külaseltsi 
poolt korraldatud tore jaanipäev 
sportlike mängude ja tantsuga. 
Kõik osalejad jäid igati rahule. 
Suve teises pooles oli Lemmet-
sa Külaseltsil võimalus Sanga 
Seltsimajas vastu võtta Eesti 4H 
raames väliskülalisi Ameerikast, 
Inglismaalt, Rootsist ja Šveitsist, 
tutvustada oma küla, näidata 
Audru vallakeskust, jalutada 
Valgeranna kuldsetel liivadel ja 
tegeleda Sanga Seltsimajas kä-
sitööga. See oli tõeliselt soe ja 
meeldiv kohtumine väga erilis-
te inimestega ning uus kogemus 
külaseltsile. Tagasiside oli ainult 
positiivne.

Ka sellest sügisest saab Sanga 
Seltsimajas tegeleda klaasisula-
tuse, salvrätitehnika ja külm-
portselaniga. Töötoad toimu-
vad teisipäeviti kell 17.00-20.00 
AINULT EELREGISTREE-
RIMISEGA telefonil 5177305. 
Esimene käsitöötund toimub 4. 
oktoobril kell 17.00 ja nii edasi 
igal teisipäeval kell 17.00-20.00. 
Töötoad toimuvad vastavalt re-

gistreerunud osalejate soovi-
le – kas klaas või salvrätik või 
mõlemad. Kõik on võimalik. 
18. oktoobril toimub kell 17.00-
20.00 polümeersavist ehete 
valmistamine Anu Johansoni 
juhendamisel. Ootame rohket 
osavõttu! Pakume loovat tege-
vust ka gruppidele nagu näiteks 
õpilasrühmad, töökollektiivid, 
sünnipäeva teemaüritused jne. 
Samuti võimalus rentida seltsi-
maja koolitusteks, koosviibimis-
teks, sünnipäevadeks jne. Info 
ikka 5177305, Reet. 

Sellel sügise oktoobrist alus-
tab Sanga Seltsimajas uuesti 
linetantsuring, kus kõik kantri-
muusikahuvilised saavad koos 
tantsu vihtuda. Pole algajaid ega 
edasijõudnuid. Kõik on oodatud, 
kellel huvi on. Olgu vanus mis ta-
hes. Esimene tantsutund toimub 
5. oktoobril kell 17.00.

Uue võimalusena saab ok-
toobrist Sanga Seltsimajas 
nautida massaaži. Pühapäeviti 
masseerib teie kangeid lihaseid 
Riina Intsar. Vajalik kindlasti 
eelregistreerimine telefonil 
55937997. Hinnad soodsad!

Pidev jooksev info FB-s htt-
ps://www.facebook.com/lem-
metsa 

Lemmetsa Külaselts

Lavassaare Külaseltsi tegemised 
19.11.2016 Mardi-kadripäeva tähistamine Stiilipidu
27.11.2016 I Advendi tähistamine
17.12.2016 Jõulupidu
25.03.2017 Kevadpidu
21.05.2017 IV Vanavara laat ja pasunakooride ülevaatus
22.06.2017 Lavassaare jaanipidu

Võimalus rentida ruume Lavassaare rahvamajas:
kaminasaali kasutamine:
kuni 30 inimesele 30 eurot üritus
koos köögi kasutamisega 50 eurot üritus 
(elektripliit, külmkapp, nõud jne)
koosolekute pidamiseks kuni 2 tundi 5 eurot
fuajees piljardilaua kasutamine 3 eurot tunnis
külaseltsi liikmele 25 eurot üritus
Suure saali kasutamine:
kuni 50 inimesele 30 eurot üritus
üle 50 inimesele 50 eurot üritus
laste sünnipäevadeks 6 eurot tunnis
koosolekuteks 10 eurot tunnis
külaseltsi liikmele 25 eurot üritus
Suure saali rendihinnad ei sisalda inventari (lauad, toolid) paigalda-
mist ja koristamist, selles lepitakse kokku ruumide rendile andmisel.

1. september Audru Lasteaias
Audru Lasteaias on kujunenud 
toredaks traditsiooniks 1. sep-
tembril mängida lastele üks tore 
etendus. Kuna käesolev aasta 
on merekultuuri aasta, leidis 
muusikaõpetaja Evi Vaher tee-
makohase kirjanduspala – E. 
Raua „Jänese kalakasvandus“.  

Jänese rolli sai Aili Rehe, re-
bast mängis Jekaterina Kuru, 
karu tegelaskuju sobis Ene Pe-
tersonile ja siil-jutustaja rollis 
astus üles Evi Vaher.

Ilm oli ilus ja lapsed kogu-
nesid õue, kus metsloomad juba 
neid ootasid. Kõik loomad olid 
ametis oma tegemistega, ainult 
jänes kepsles mööda metsaalust 
ringi ega teadnud, mida teha.

Rebane leidis, et jänes võiks 
teha omale kalakasvanduse. 
Mõeldud, tehtud. Kõik loomad 

olid nõu ja jõuga abiks. Kala-
kasvandus sai valmis. Rebane 
tõi kalad sisse. Jänes söötis oma 
kalu, imetles neid paar päeva, 
aga siis hakkas kahtlus hinge 

pugema, et kas talle seda kala-
kasvandust ikka üldse vaja on.

Ja nii juhtuski, et ühel päeval 
otsustas jänes kalad kinni püü-
da, ära praadida ja sõbrad söö-

ma kutsuda. Istuti ümber laua, 
söödi pidusööki. Rebane arvas, 
et küll on tore, et jänes kalakas-
vanduse rajas. Jänes tänas sõpru 
idee eest, kuid nentis, et igaüks 
peab ikka tegelema sellega, mis 
talle südamelähedane on ja mil-
lest ta rõõmu tunneb.

Lastele pakkus jänes samuti 
väikesi kalakujulisi küpsiseid. 
Siis soovis rebane kõigile tööta-
jatele ja lastele toredat õppeaas-
ta algust ja oligi aeg käes kos-
tüümides autosse hüpata ja sõita 
Audru Vikerkaare Lasteaeda, et 
ka sealseid lapsi ja töötajaid uue 
õppeaasta alguse puhul üllata-
da ja viia kohale sõnum, et iga 
inimene peaks rohkem kuulama 
oma südamehäält ja tegutsema 
oma unistuste teostamisel. 

Ene Peterson

Minevik ja olevik
Kogu käesoleva poliitilise olu-
korra, haldusreformi, immig-
rantide ja kohati lausa häbiväär-
se presidendivalimise möllu 
keskel meenub üks tšuktši (miks 
ka mitte eestlase) anekdoot. 
Tšuktšilt küsitakse: Kuidas te 
seal metsas ka elate? Tšuktš 
vastab: Oh, latvades kohiseb ja 
mühiseb küll kõvasti, aga meil 
siin metsa all on kõik vaikne.

Heidame pilgu minevikku ja 
vaatame, kuidas elasid Audru 
valla „metsaalused“ nõukogu-
de ajal. Mäletame ja oleme ehk 
kuulnud, et tol ajal töötuid ei 
olnud, maainimesed töötasid 
või olid sunnitud töötama kol-
hoosides, sovhoosides, kuid oli 
ka muid võimalusi. Üks selline 
tööd pakkuv väike-ettevõte oli 
Lavassaare Leivatööstus.

1960. aastal valmis Lavas-
saare uues asulas leivatööstuse 

hoone, mille ehitas Lavassaa-
re Turbatehas ja andis üürile 
Pärnu Tarbijate Kooperatiivi 
Tööstuskombinaadile. Samal 
aastal hakkas leivatööstus ka 
toodangut andma. Töötati graa-
fiku alusel kolmes vahetuses 24 
tundi ööpäevas. Tööstus seisis 
vaid laupäeva hommikust kuni 
pühapäeva hommikuni. Igas 
vahetuses töötas 3-4 inimest. 
Väikese leivatööstuse kohta 
oli sortiment üsna rikkalik. 
Igal päeval küpsetati neli sorti 
kas põranda- või vormileiba, 
sealhulgas ka peenleiba. Saiu 
valmistati 4-5 sorti ja 2 sorti 
väikesaiu, millistega varustati 
ka koole. Päevade kaupa toode-
te valik varieerus. Lavassaare 
Leivatööstus varustas kauplusi 
Lavassaares, Jõõpres, Audrus, 
Kihlepas, Lindil, Tõstamaal, 
Kastnas, Tõhelas ja Lius. Liust 

viidi leiba ja saia ka Kihnu saa-
rele. Leiva ja saia laialiveoks oli 
ETKVL Autobaasi kaks autot, 
millel kummalgi oli oma ring. 

Kui leivatööstus oma tööd 
alustas, tuli kõiki leiva-saia 
küpsetamisega seotud töid 
teha käsitsi. Pikkamööda saadi 
tehnikat juurde ja töö muutus 
kergemaks. Kui mingil erilisel 
põhjusel ei suudetud toodangut 
anda, tulid appi Pärnu-Jaagupi 
Leivatööstus ja Pärnu Leiva-
kombinaat. Peamiseks takistu-
seks olid lühemad või pikemad 
voolukatkestused, sest küpsetu-
sahjud töötasid ikkagi elektriga. 

Lavassaare Leivatööstust 
tunnustati korduvalt hea töö 
eest aukirjadega. 1965. aastal 
saavutati leiva-saiatoodete de-
gusteerimisel I koht, kusjuures 
sellest üritusest võtsid osa kõik 
Pärnu linna ja rajooni leivatöös-

tused. Esimeseks Lavassaare 
Leivatööstuse juhatajaks-meist-
riks oli Helga Puiestik, kes oli 
õppinud Tartu Eesti Noorsoo 
Kasvatusseltsi Gümnaasiumis 
ja Vasula Kodumajanduskoolis. 
Hiljem tuli tema asemele Tai-
mi Hörats. Leivatööstus suleti 
1969. aastal nii nagu paljud väi-
ketööstused. 

Tekst koostatud Helga Puies-
tiku kirjalike mälestuste põhjal.

Mõned naiivsed küsimused 
„metsa-alustelt“: Miks suleti 
Pärnu leivatööstus, miks tuuak-
se tomatid ja kartulid Hispaa-
niast, piima juba Poolast, küüs-
lauku Hiinast ja enam ei jätku 
eestimaist lihagi? 

Lõpetame Uno Loobi laulu-
reaga: Kui teaks, küll oleks hea!

Audru muuseumi materjale 
sirvis

Helgi Roots

Olete kutsutud üritusele

ÜKS KIRJU SÜGISPÄEV KIHLEPAS
22.10.2016 algusega kell 12.00 Neitsiraba  
Külastuskeskuses Kihlepa külas, Audru vallas.

Supitaldrikute maalimine ja näitus

Ümarlaud ja külamaja köögis sügisandidest  
valminud toodete tutvustamine

Käsitöö näitusmüük

Õhtu jätkub ansambliga “Vanad sõbrad”  
ja tantsivad kõhutantsijad.
Päeva pilet 4 eurot.

eelregistreerimine tel. 56688755 või  
eassalu@gmail.com

Sügispäeva toetab:  
Audru Vallavalitsus
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

• TEATED •
* 22.10.2016 algusega kell 12.00 Kihlepas Neitsiraba Kü-
lastuskeskus-külamajas „Üks kirju sügispäev Kihlepas”: 
supitaldrikute maalimine ja näitus, käsitöö näitusmüük, 
ümarlaud, külamaja köögis valminud huvitavate toodete 
tutvustamine, õhtul pidu ansambliga „Vanad sõbrad» ja kõ-
hutantsijad. Päevapilet 4 eurot. Eelregistreerimine vajalik 
telefonil 56688755 või eassalu@gmail.com

* 17.12.2016 algusega kell 19.00 Kihlepas Neitsiraba Kü-
lastuskeskus-külamajas „Jõulupidu“ laudadega.

Kodanikud ÕPILASED, kes lõpetasid 
Jõõpre kooli 1969. a!

Saame kokku  01.10.2016 
Jõõpre koolihoones, et tuvastada, mida on 

AEG MEIEGA TEINUD!
Tervitades

Tiit Schvede

Müüa neli, mai 
lõpus koorunud 

silver laced 
wyandotte KUKKE. 

Hind 10 eur. 
Vajadusel aitan 
transpordiga. 

Info tel 5161593.

Kaeve-ja tõstetööd 
kopplaaduriga 

Case ja veoteenus 
kallurkraanaga.

Samas müüa 
küttepuid.

Tel. 5650 7474

2015. aastal sündinud lapsi  
ootab kodulähedases raamatu-

kogus kinkeraamat
Armsad 2015. aastal sündinud pisikeste laste vanemad! Teid 
ja teie last ootab raamatukogus kinkeraamat. Palume kõiki-
del lapsevanematel, kellel sündis laps alates 01.01.2015, minna 
oma lapse raamatule järele kodulähedasse raamatukogusse.  
Kinkeraamatuks on „Pisike puu”, mille nimi tuleneb Ott Arderi 
samanimelisest luuletusest ning mis on ühtlasi ka raamatu ni-
miluuletus, nopitud luuletusi ja jutte meie tuntud ja armastatud 
lastekirjanike loomingust. (KH)

VII Audru Sildade Jooks
Pühapäev, 30. oktoober 2016
* 3 km jooks ja energiakõnd
* 9 km jooks ja energiakõnd
* lastejooks 500 m 
* tillujooks
Start 13.00 Audru vallamaja eest
Vanusegruppide arvestus 3 km ja 9 km distantsil:
D-2005-2006; C-2003-2004; B-2002-2001; A-2000-1999; Naised 
1998-1982; Mehed 1998-1977; NVI-1981-1972; MVI-1976-1967; 
NVII-1971 ja varem sündinud; MVII-1966 ja varem sündinud
9 km distantsil joogipunkt Valgeranna parkla juures
3 km distantsi vanusegruppide 3 paremat autasustatakse medaliga
9 km 3 üldvõitjat meest ja naist autasustatakse karikaga, vanuse-
gruppide võitjaid medaliga
3 km ja 9 km osavõtutasu 5 €, energiakõnd 2 €
Registreerimine ja numbrite väljastamine 11.00-12.45
* Lastejooks 500 m
Start 12.15 Audru Lillepoe eest
Vanusegrupid:
5-6 a poisid/tüdrukud
7-9 a poisid/tüdrukud
Lastejooksu vanusegruppide 3 paremat autasustatakse medaliga, 
igale osavõtjale šokolaad. Osavõtumaksuta. Registreerimine ja 
numbrite väljastamine 11.00-12.00
* tillujooks 200 m
Start 12.00 Pärna alleel
Kuni 4-aastased poisid/tüdrukud
3 paremat poissi/tüdrukut autasustatakse medaliga, igale osavõtjale 
šokolaad. Osavõtumaksuta.
Registreerimine ja numbrite väljastamine 11.00-11.45
Info tel 5621 2600

Huviringid 2016/2017 Audru vAllAs
Audru Kultuurikeskus
E 17.00-19.00 „Audru Naised“ rahvatantsutund/
Maie Kalbus
E 19.00-21.00 Pasunakoor „Õnn tuli õuele“/Ado Kirsi
E 19.00-20.00 Aeroobika/Mari-Liis Rehe
T 18.15-19.30 Tervisevõimlemine/Kaire Nõmm (alates 4.10)
N 13.30-15.00 „Hoiuspuu Memmed“ tantsutund/Evi Vaher
N 18.30-19.30 Aeroobika/Mari-Liis Rehe
N 18.15-20.15 Naisrühm „Hoiuspuu“ rahvatantsutund/
Kati Põldots

Audru Kool
K 18.30-20.30 Rahvatantsurühm „Tuuletallajad“ 
rahvatantsutund/Kati Põldots
N 15.45-17.45 „Meie Valla Eided“ rahvatantsutund/
Clelia Madi

Jõõpre Rahvamaja
E 17.00-18.30 „Jõõpre Vanaemad“ rahvatantsutund/
Anu Kurm 
E 19.00-22.00 „Jõõpre Vallatud“ rahvatantsutund/
Anu Kurm 
T 17.45-19.00 Jõõpre Kooli neiduderühma 
rahvatantsutund/Anu Kurm
T 19.00-21.00 Naisrühm „Kanarbik“ rahvatantsutund/
Anu Kurm
K 18.00-19.00 Aeroobika/Mari-Liis Rehe
P 18.00-19.00 Aeroobika/Mari-Liis Rehe

Kihlepa Neitsiraba Külastuskeskus-külamaja 
E 13.00-17.00 Klaasikoda/Virve Pedaksoo
E 13.00-17.00 Savikoda/Marika Hunt 
N 16.00-20.00 Nobedate näppude töötuba/Marika Hunt 
N 16.00-17.00 Nikerdamise töötuba lastele/Marika Hunt

Lavassaare rahvamaja
E 17.00 Näitering lastele ja noortele/Lauri-Kare Laos 
(alates 3.10)
T 19.00 Naisrühm „Lavassaare Kanarbik“ 
rahvatantsutund/Anu Kurm (alates 4.10)
T 19.00-21.00 Piljard
R 16.00-17.00 UUS! Laste ja noorte showtants/
Annika Villem (alates 7.10)
R 16.00-18.00 Piljard
R 17.00-18.00 Laste ja noorte spordiring/Annika Villem 
(alates 7.10)
P 17.00-17.45 Eakate võimlemine/Annika Jääger 
(alates 2.10)

Lindi Rahvamaja
E 16.00-19.00 Noortekogu noortele/Kristel Närep
T 18.15-19.15 Aeroobika/Katrin Saare
K 16.00-19.00 Noortekogu noortele/Ene Säde
N 15.00-17.00 Folkloorirühm „Tarn“ (üle nädala)/Linda Mulk 
N 19.00-21.00 Segarühm „Lindi Lappajad“ 
rahvatantsutund/Maie Kalbus
P 17.00-18.00 Aeroobika/Katrin Saare

Sanga Seltsimaja
T 17.00-20.00 Käsitööring (klaasisulatuse, salvrätitehnika 
ja külmportselaniga)/Lea Viik, Heili Rivimets (alates 4.10) 
NB! Vajalik eelregistreerimine telefonil 517 7305
K 17.00-18.00 Linetants/Reet Hollo

Aruvälja Rahvamaja 
(ringid toimuvad sel hooajal Aruvälja Lasteaias)
E ja K (kellaaeg täpsustamisel) „Hallid Sõnnid“ 
rahvatantsurühm/Teet Killing
Iga kuu esimesel pühapäeval laste käsitööring 
(kellaaeg täpsustamisel)/Helen Maripuu
1 kord kuus pühapäeviti naiste käsitööring 
(kellaaeg täpsustamisel)/Kersti Killing-Jaago
2 korda kuus pühapäeviti täiskasvanute näitering 
(kellaaeg täpsustamisel)/Eve Krillo 

Audru Spordihoone
K 19.30-20.30 Jõusaali ringtreening/Mari-Liis Rehe
Jõusaal avatud E-R 15.00-21.30, L 12.00-21.30, P suletud
Sauna saab E-N 18.00-21.00, R 15.00-21.00, L 14.00-20.00
Saab mängida sqashi, lauatennist, võrkpalli, sulgpalli ja 
korvpalli 
Küsi vabu saaliaegu 5660 5780 või 446 4036




