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Kas toetad Are valla, Audru valla, Paikuse valla,  
Pärnu linna, Sauga valla ja Tõstamaa valla ühinemist  

üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?
Arvamust saab avaldada elanike küsit-
lusel, mis toimub 2.-4. ja 6. novembril 
2016.

Küsitluses osalemiseks on kaks 
võimalust – anda arvamus elektroo-
niliselt või minna küsitluspunkti ja 
märkida oma arvamus küsitluslehele. 
Küsitlusest saavad osa võtta need, kelle 
elukohaks on rahvastikuregistri and-
metel Audru vald ja kes on küsitluses 
osalemise päeval vähemalt 16-aastased.

Elektrooniline arvamuse andmine 
algab 2. novembril kell 8:00, lõpeb 4. 
novembril kell 20:00.

Ligipääs elektroonilisele küsitlusele 
avaneb 2. novembril kell 8:00.

Elektroonilises küsitluses osale-
miseks on vaja ennast identifitseerida 
ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

Küsitluspunktis arvamuse and-
mine

4. novembril saab arvamust anda 
ainult Eesti rahvastikuregistrile vas-
tavas elukohajärgses piirkonna küsit-
luspunktis alljärgnevalt:

• Audru vallamajas (Pärna allee 7, 
Audru alevik) kell 10:00-18:00.

Piirkonda kuuluvad Audru alevi-
kust: Aia tänav, Jõe tänav, Kalda tänav, 
Kase tänav, Kastani tänav, Käreda tee, 
Lihula maantee 1 kuni 23 c paaritud 
numbrid, Lille tänav, Luige tee, Männi 

tänav, Nooruse põik, Nooruse tee, Par-
gi tänav, Põllu tänav, Pärna allee, Rin-
gi tänav, Sauna tänav, Tamme tänav, 
Toominga tänav, Tõstamaa maantee, 
Õuna tänav, Ääremetsa tee ja Ülase 
tänav, Lemmetsa küla, Saari küla ja 
Valgeranna küla.

• Audru koolimajas (Lihula mnt 
10, Audru alevik) kell 10:00-18:00. 
Piirkonda kuuluvad Audru alevikust: 
Aroonia tänav, Kuuse tänav, Lihula mnt 
2 kuni 16 paarisnumbrid ja 25 kuni 27 
paaritud numbrid, Metsa tänav, Muti 
põik, Muti ringtee, Nelgi tänav, Oja 
tänav, Paju tänav, Pihlaka tänav, Raku 
tee, Rebase tänav, Sireli tänav, Tiigi 
tänav, Tulbi tänav, Uuenigula ja Vig-
ri väljak, Ahaste, Aruvälja, Eassalu, 
Kihlepa, Kärbu, Liiva, Malda, Põhara, 
Põldeotsa, Soeva, Soomra ja Tuuraste 
külad.

• Jõõpre Rahvamajas (Jõõpre Rah-
vamaja, Jõõpre küla) kell 10:00-18:00. 
Piirkonda kuuluvad Jõõpre, Oara ja Ri-
dalepa külad.

• Lavassaare Külakeskuses (Võidu 
tn 1, Lavassaare alev) kell 10:00-18:00. 
Piirkonda kuulub Lavassaare alev.

• Lindi Lasteaed-Algkoolis (Lindi 
rahvamaja, Lindi küla) kell 10:00-
18:00. Piirkonda kuuluvad Kabriste, 
Kõima, Liu, Lindi, Marksa ja Saulepa 

külad.
• Papsaare Lasteaias (Kahva tee 2, 

Papsaare küla) kell 10:00-18:00. Piir-
konda kuulub Papsaare küla.

6. novembril saab arvamust anda 
Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru 
alevik) kell 10:00-18:00.

Küsitluslehega arvamuse avaldami-
ne toimub sarnaselt harjumuspärasele 
valimisprotseduurile ning vajalik on 
kehtiv isikut tõendav dokument!

Kodus arvamuse andmine
Kui terviseseisundi tõttu või muul 

mõjuval põhjusel ei saa küsitluspunk-
ti arvamust andma tulla, saab esitada 
taotluse küsitluslehe täitmiseks kodus. 
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 6. no-
vembriks kell 15.00 küsitluskomisjo-
nile või vallasekretärile (Pärna allee 7, 
Audru alevik, Audru vald 88301 Pär-
numaa) telefonidel 447 2784 (info), 447 
2783 (vallasekretär) või info@audru.
ee. Taotluses palume kindlasti märkida 
küsitluslehte kodus täita sooviva isi-
ku nimi, isikukood, elukoha aadress 
ja kontakttelefon ning põhjus, miks 
pole võimalik küsitluspunkti arvamust 
andma tulla.

Abi ja lisainfo telefonil 447 2783

Audru Vallavalitsus

Audru vallal oma medal
Valmis Audru valla oma 
medal. Esimesed medalid 
antakse tagantjärele välja 
Audru Vallapäevade raames 
toimunud tenniseturniiri 
või t ja t ele .  Jä rg m ised 
m e d a l id  r i p u t a t a k s e 
võitjatele kaela juba selle 
kuu lõpus toimuval Audru 
Sildade Jooksul, 21. oktoob-
ril algavatel Audru valla 
korvpalli karikavõistlustel 
ning võrkpalli jõuluturniiril. 
(KH) 

Hei sina, noor!
Audru Noortevolikogu otsib 2016/2017 
aasta koosseisu uusi liikmeid. Kui ta-
had kuuluda Audru Noortevolikokku, 
et korraldada üritusi, osaleda otsus-
tusprotsessides, tutvuda uute noor-
tega või koduvalla jaoks midagi ära 
teha, siis ootame Sind kandideerima 
neljandasse Audru NVK koosseisu! 
Kandideerida saavad kõik 13-26 aasta-
sed Audru valla elanikud. Kandidee-
rimisel ootame: Sinu nime, sünnikuu-
päeva, emaili aadressi, telefoninumbrit, 
pilti Sinust ja enda iseloomustust. Kan-
didatuuri saab esitada Audru Noortevo-
likogu email›le audrunoortevolikogu@
gmail.com. Kandideerimine kestab 30. 
oktoobrini. 

Valimised toimuvad 2.-4. novem-
ber. Rohkem infot leiab meie facebooki 
leheküljelt.

Teie kirju ootame jäädes,
Audru Noortevolikogu

Liis Juhalo
Audru Noortevolikogu liige

Mööda kergliiklusteid linna
Lihula maantee merepoolsel küljel 
kulgeb kergliiklustee Vana-Pärnust 
Valgeranna ristmikuni. Nüüd jätkub 
tee-ehitus sealt Audru suunal ja tuleval 
suvel Valgeranna parklani. AS Lem-
minkäineni poolt tehtavad tööd peaksid 
lõppema 1. juuniks.

Kergliiklusteede ehitamist finant-
seeritakse Euroopa Liidu meetmest 
„Säästva linnalise liikuvuse ning inim- 
ja keskkonnasõbraliku avaliku linna-
ruumi arendamine“. Ehitus on jagatud 
kahte etappi ning tööde lõppeesmärk on 
ühendada Pärnu linnapiirkonna kerg-

liiklusteed ühtsesse võrgustikku. Val-
minud on tee Audru Kooli taga asuvast 
Tiigi elamurajoonist Audru Lasteaiani 
viiva Nooruse teeni, lähiajal saab see 
ka tänavavalgustuse.

Nooruse teest ehitatakse kergliik-
lustee piki vana Lihula maanteed Veski 
bussipeatuseni, siis tuleb renoveeritud 
Audru sild ja pärast seda jätkub ehitus 
Käreda teest Lõvi küla ja edasi Val-
geranna teeni. Ehitatav kergliiklustee 
saab ka valgustuse. Teise etapina ehita-
takse kergliiklustee Valgeranna sillast 
parklani. (KH)

Jõõpre Kool pälvis tunnustuse
Oktoobri alguses toimunud ettevõtlusnädala raames osalesid 
Jõõpre Kooli 3 õpilast ja karjäärikoordinaator Ülle Haavasaar 
Pärnumaa ettevõtlike noorte inspiratsioonipäeval Strandis. 
Osaleti seminaril, töötubades ja edulugude tunnustamisel, 
saadi kogemus kaaslastele oma toote või ideede müümisest.

Meie jaoks tuli ka üllatus! Jõõpre Kool võitis Pärnumaa 
edulugude konkursil „Ettevõtlik kool” II koha ning SA 
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus premeeris kooli 
200 euroga, et toetada ettevõtlikkuse edasist arendamist. 
Konkursile sai esitatud 8. klassi ettevõtlike noormeeste eel-
misel õppeaastal valminud loovtöö ÕUESÕPPE KLASS, 
autoriteks Markus Tamm, Anvar Sepp ja Henry Holm. 
Õpilasi juhendas kooli direktor ning tehnoloogiaõpetuse 
õpetaja Mati Sutt.

Ka käesoleval õppeaastal planeerivad noored valmistada 
midagi praktilist ja käega katsutavat oma kooli tarvis. Kavas 
on täiustada sportimisvõimalusi õues.

Ü. Haavasaar, projekti esitaja

Uus külakeskus kerkib  
Aruväljale jaanipäevaks

Aruvälja rahvamaja lammutamine on 
alanud ning kohalikel inimestel on 
lubatud sellest osa saada materjalide 
vms vajaliku omale saamisega. Vana 
rahvamaja on aja jooksul mitmeid kordi 
remonditud, kuid ekspertide sõnul olid 
maja põhikonstruktsioonid mädanenud 

ja amortiseerunud. Otsus maja lammu-
tada võeti vastu kohalike inimestega 
läbi rääkides. Uude majja, mis peaks 
valmis saama tuleval suvel jaanipäe-
vaks, saavad ruumid kohalik lasteaed, 
raamatukogu ja külaseltsid. (KH)

Tänuüritus koolis.
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VALLAVANEMA VEERG
Ümmargused tähtpäevad

On juhtunud nii, et korraga on ühes kuus ümmargusi tähtpäevi 
tähistamas mitmed Audru valla organisatsioonid ja kollektiivid. 

Tähtpäevade pidamise otsa tegi oktoobrikuu esimesel päeval 
lahti Jõõpre Kool, kus tähistati väärikat 250 aasta möödumist 
hariduselu andmise algusest sealses piirkonnas. On olemas 
kirjalikud märkmed, et just kaks ja pool sajandit tagasi asuti 
süsteemset haridust andma Jõõpre kiriku juures asutatud kiri-
kukoolis. Sama tähtpäeva juures on paslik märkida ja natuke 
paralleelselt mõelda, et just tänavu möödub Eestis 200 aastat 
pärisorjuse kaotamisest siinsetel aladel. 

Nädalajagu päevi hiljem tähistasime Audru kiriku 380. juu-
belit, kus sündmuse tähistamiseks pidasid piduliku jumalatee-
nistuse piiskop Joel Luhamets ja Audru kiriku õpetaja Tiina 
Janno ning endine kirikuõpetaja Allan Kährik. Esinesid valla 
segakoor ja naisansambel Vahtraõied. Sündmuse tähistami-
seks istutati kirikuaeda seal juba eelnevalt kasvavate paljude 
erinevate puuliikide kõrvale ka õunapuu, mis kannab mõneti 
sümboolselt nime „Tiina“. 

Ja jälle nädal hiljem pidas oma 120. sünnipäeva Lavassaare 
juurdeveo raudtee. Üritusel tutvustati tegemisi ja toimetamisi 
läbi 120 aasta rööbastel, mille kasutamine tänaseks on kahjuks 
ajalukku vajunud.

Oktoobrikuu jätkub Audru muuseumi 20. tegutsemisaasta 
tähistamisega 20. oktoobril vallamaja saalis. Audru muuseum 
kannab eelkõige Audru valla inimeste pärimusi ja identiteeti, 
sest sinna kogutud museaalid on siinse piirkonna inimeste kingi-
tused ja annetused just meie muuseumile. 20 aastat on muuseu-
mis Helgi Rootś i ja Tiiu Jalakaś e juhtimisel süstematiseeritud 
ja katalogiseeritud muuseumi eksponaate ja pärimuslugusid. 
Kes ei ole veel muuseumi külastanud, kutsun seda ikka tegema, 
et paremini mõista ja aru saada siinse piirkonna ajaloost.

Rahvatants on olnud Audru valla inimestele südamelähe-
dane läbi aegade. Tantsurühmi, mis on vallas tegutsenud juba 
aastakümneid, on mitmeid, kuid head meelt tuleb tunda, et 
rahvatantsu traditsioonidel on ikka jätkajaid ka noorema ge-
neratsiooni seas. Oma esimest ümmargust 5. sünnipäeva peab 
kuu viimasel nädalavahetusel rahvatantsurühm „Tuuletallajad“. 
Kes soovib nende hoogsaid tantse nautida. on oodatud Jõõpre 
rahvamajja kuu viimase laupäeva õhtul.

Tänast vallalehte kirjutades-lugedes tuleks ka ära märkima, 
et just oktoobris 20 aastat tagasi ilmus tänapäevase Audru val-
la oma ajalehe esimene number tolleaegse nimega „Tuleviku 
nimel“.

Palju õnne meile kõigile nende tähtpäevade puhul!
Siim Suursild

vallavanem

15. september
Algatati piiratud hankeme-

netlusega vallahange „Audru 
laululava projekteerimine“.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Lihula 
mnt 12-6 korteri renoveerimi-
ne“ tulemused.

Anti ehitusluba Lemmetsa 
külas Veikko-Tooma tee 1 ela-
mu püstitamiseks.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavalitsuse 16. mai 2013 kor-
raldus nr 227 „Detailplaneerin-
gu algatamine Papsaare külas 
Meremetsa tee 36 kinnistul“.

Otsustati Soomra külas asu-
va Toominga katastriüksuse 
sihtotstarbe muutmine.

22. september
Anti nõusolek MTÜ’le 

Politsei Laskurklubi POLK 
Kõima külla Potsepa karjää-
ri laskepaiga rajamiseks 27.-
28.09.2016.

Väljastati ehitusluba Ahaste 
külas Aruvälja rahvamaja kin-

nistul asuva rahvamaja hoone 
lammutamiseks ja uue rahvama-
ja-lasteaia hoone püstitamiseks.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Audru 
laululava projekteerimine“ tu-
lemused.

Anti kasutusload Lemmetsa 
külas Lagre tee 1 ja 1a püsti-
tatud laohoone ja keeduvanni 
ning Papsaare külas Pilliroo 
teele rajatud ühisveevärgi to-
rustiku kasutusele võtmiseks.

Väljastati projekteerimistin-
gimused Malda külas Saarma 
kinnistul elamu ja Lindi külas 
Ingli kinnistul elamu ja abihoo-
ne ehitusprojektide koostami-
seks.

Määrati vabaühenduste pro-
jektitoetuste taotluste hindamis-
komisjoni koosseis.

Kinnitati Jõõpre Kooli La-
vassaare lasteaia lahtiolekuae-
gadeks 06:30-18:00.

Kinnitati Jõõpre Kooli hoo-
lekogu koosseis.

Otsustati Lindi külas asuva 

Antsu katastriüksuse jagamine 
ja jagamisel tekkinud katastri-
üksustele lähiaadressi ja siht-
otstarbe määramine.

29. september
Anti kasutusluba Papsaa-

re külas Rasmuse kinnistule 
püstitatud elamu kasutusele 
võtmiseks.

Väljastati ehitusload Aru-
välja külas Kaasiku kinnistule 
ja Malda külas Kose kinnistule 
puurkaevu rajamiseks ning Pap-
saare külas Pilve tee 5 üksike-
lamu püstitamiseks.

Algatati piiratud hankeme-
netlusega vallahange „Lihula 
mnt 14-4 korteri renoveerimi-
ne“.

Kiideti heaks Nooruse põik 
10, 12 ja 14 kinnistutele seatud 
hüpoteegi kustutamine.

06. oktoober
Lahendati Toomas Värtoni 

25.08.2016 esitatud vaie, mil-
les taotleti Audru Vallavalitsu-

se 11.08.2016 korralduse nr 293 
„Detailplaneeringu vastuvõtmi-
ne Papsaare külas Meremetsa 
tee 24 kinnistul“ kehtetuks tun-
nistamist ja uue haldusmenetlu-
se läbiviimist Meremetsa tee 24 
detailplaneeringu teostamiseks.

Otsustati Männiku tee L2 
ja Kullimänniku tee ning tä-
navavalgustusrajatiste tasuta 
omandamine.

Kinnitati piiratud hankeme-
netlusega vallahanke „Lihula 
mnt 14-4 korteri renoveerimi-
ne“ tulemused.

Anti kasutusluba Kõima kü-
las Vaarika kinnistule püstita-
tud elamu kasutusele võtmiseks.

Väljastati ehitusload Oara 
külas Taremetsa kinnistule ja 
Malda külas Vanapärna kin-
nistule puurkaevu rajamiseks 
ning Papsaare külas Välja tee 9 
üksikelamu püstitamiseks.

Kinnitati Audru Lasteaia 
hoolekogu koosseis.

06. oktoober
Võeti seisukoht Sauga Val-

lavolikogu 22. september 2016 
otsuse nr 90 „Haldusterrito-
riaalse korralduse muutmise üle 
uute läbirääkimiste alustamine“ 
kohta, millega keelduti Sauga 
Vallavolikogu ettepanekust lä-
birääkimiste alustamiseks.

Vaadati üle Are valla, Aud-
ru valla, Paikuse valla, Pärnu 
linna, Sauga valla, Tori valla ja 
Tõstamaa valla ühinemislepin-

gule esitatud ettepanekud.
Kinnitati Audru valla eel-

arvestrateegia aastateks 2017-
2021.

Võeti vastu Jõõpre Kooli 
põhimäärus.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 29.08.2013 määrust nr 25 
„Noorteühingute, noorteprog-
rammide ja noorteprojektide 
vallaeelarvest toetamise põhi-
mõtted, toetuse taotlemise ja 
maksmise tingimused ja kord“.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 08.04.2010 määrust nr 18 
„Kohanime määramise korra 
kehtestamine“.

Muudeti Audru Vallavoliko-
gu 15.10.2015 otsust nr 48 „Sil-
laveere maaüksuse munitsipaal-
omandisse taotlemine“ ja Audru 
Vallavolikogu 15.10.2015 otsust 
nr 52 „Liuranna maaüksuse mu-
nitsipaalomandisse taotlemine“.

Otsustati Audru vallale kuu-
luva Jõõpre külas asuva Ühis-

lauda kinnistu võõrandamine 
taotlejate kaasomandisse hin-
naga 1320 eurot.

Tunnistati kehtetuks Audru 
Vallavolikogu 06. juuli 2006 
otsus nr 125 „Detailplaneerin-
gu algatamine Papsaare külas 
Nurme tee 33 kinnistul“.

Määrati MTÜ Aiandusühis-
tu Sanga vee-ettevõtjaks tege-
vuspiirkonnaga Sanga ühistu 
piirkonnas.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel

Laisem olla on nutikam
Teadlaste arvates tuleks puu-
lehed maha jätta või vajadusel 
kohapeal purustada, aga mitte 
ära vedada.

Energiat, aega ja kütust ku-
lutatakse lehtede kuhjamiseks, 
pakkimiseks ja äraveoks, kuigi 
samas saaks mitte midagi teha 
ning mittemidagitegemisega 
hoopis head teha. Omavalitsused 
kulutavad nappi eelarvet lehtede 
äraveoks, mõnel pool jagatakse 
elanikele lehtede kogumiseks ta-
suta prügikotte. Teadlased aga 
leiavad, et see on tarbetu ja lausa 
kahjulik tegevus.

Pinnas tehakse toitainevae-
semaks

Looduses toimub toitainete 
ringlus ja lehti ära vedades vae-
sestatakse iga kord pinnast, kuna 
toitained, mis jõuaksid lehtede 
lagunemisega uuesti taimedeni, 
viiakse mujale. “Lehed soovita-
takse hoopis riisumata jätta, lasta 
neil talve jooksul laguneda nii, et 
toitained leostuvad pinnasesse,” 
sõnas Tallinna Tehnikaülikooli 
Tartu Kolledži keskkonnakaitse 
õppetooli juhataja Mari Ivask.

Professor Ivaski sõnul oleks 
võimalus ka lehed kohapeal 
multšiks teha ehk purustada, sel 
juhul laguneksid lehed kiiremini 

ja kevadeks ei jääks neist eriti 
midagi alles. Lehed sobivad ka 
väga hästi kompostiks. “Need, 
kes asjast natuke rohkem teavad, 
on andnud soovituse lehti sügisel 
mitte riisuda, aga enamasti käib 
see inimeste arusaamadele risti 
vastu. Tavainimese arvates on 
muru ilus vaid siis, kui see on 
ära riisutud,” rääkis Ivask.

Ka arborist Liina Jürisoo 
kinnitab, et lehekoristus on 
keskkonnale pigem kahjulik. 
“Tavalises looduses lähevad 
toitained, mille puud on maapin-
nast omastanud, sealsamas uuesti 
ringlusse, neid ei viida minema. 
Me oleks nagu vihased lehtede 
peale,” sõnas ta. Maaülikooli 
doktorantuuris puittaimede pa-
togeene uuriv Jürisoo kirjeldas, 
kuidas Räpina Aianduskoolis 
lehtedega toimitakse – lehed pu-
rustatakse niidukiga ära ja need 
jäävad murule väetiseks. Lehtede 
maha jätmine aitaks bakteritel 
ja teistel lagundajatel, kes toeta-
vad taimede toitumist, ellu jääda. 
Pealekauba suureneb lehtede ära-
veoga prügi hulk, kuna pahatih-
ti kasutatakse lehtede ajutiseks 
ladustamiseks kilest prügikotte.

ETV andmetel refereeris 
Maris Moorits

Kuupäev Teemad Koolitajad

K 09.11.2016 1. klassi õpilane 
koolis

Pärnu Õppenõusta-
miskeskus – Kersti 
Kesküla

K 23.11.2016 1. klassi õpilane 
koolis

Pärnu Õppenõusta-
miskeskus – Kersti 
Kesküla

K 07.12.2016 1. klassi õpilane 
koolis

Pärnu Õppenõusta-
miskeskus – Kersti 
Kesküla

K 11.01.2017 Liikumine – tervise 
alus

Füsioterapeut Valdo 
Järvekülg

K 25.01.2017 Koolilapse tervis Pärnu Haigla – Margit 
Kask

K 08.02.2017 Targalt arvutis Audru Kool - Sten Sang

K 22.02.2017 Lapsest saab 
koolilaps

Pärnumaa Rajaleidja 
keskus – Kaire Külaots

K 08.03.2017 Õpioskuste 
arendamine

Pärnumaa Rajaleidja 
keskus – Signe Leht

K 29.03.2017 Turvaline koolitee.
Audru Kool.

Noorsoopolitsei 
Audru Kooli juhtkond

K 05.04.2017 Eelkooli lõpetamine. 
Soovijatele majaek-
skursioon.

Õppejuht Kersti Põllu ja 
direktor Peep Eenraid

Ülikiired internetiühendused 
jõuavad kõikidesse Pärnumaa  

kodusesse ja ettevõtetesse
Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa 
Omavalitsuste Liit ning SA 
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskus alustasid projekti 
DigiTee, mille eesmärgiks on 
ühendada Pärnumaa kodud, 
ettevõtted ja asutused ülikiirete 
internetiühendustega. DigiTee 
projekti käigus selgitatakse välja 
vajadused lairibaühenduste järgi 
Pärnumaa kodudes ja ettevõtetes 
ning töötatakse välja vajalikud 
tehnilised, organisatoorsed ja 
finantseerimislahendused.

DigiTee projekti ettevalmista-
vat etappi rahastavad Pärnumaa 
omavalitsused läbi SA Pärnumaa 

Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 
ning projekti nõustab Topest OÜ.

DigiTee projektis osalevad 
Are vald, Audru vald, Paikuse 
vald, Pärnu linn, Sauga vald, 
Tori vald, Tõstamaa vald, Vändra 
vald, Vändra alev, Varbla vald, 
Tahkuranna vald, Tootsi vald, 
Surju vald, Sindi linn, Saarde 
vald, Koonga vald, Kihnu vald, 
Häädemeeste vald ja Halinga 
vald Pärnumaalt ning Hanila 
vald ja Lihula vald Läänemaalt. 
DigiTee projektiga saab lähe-
malt tutvuda: www.digitee.ee 
ja Facebookis: facebook.com/
digitee.ee/ (KH)

Planeeringuteated

Audru Kooli eelkoolist
9. novembril alustame taas 
kooliks ettevalmistavate tun-
dide sarja. Tunnid toimuvad 
kolmapäeviti kell 18.00-19.30 
koolituskava alusel. Laste-
le antakse ülevaade, kuidas 
hakkab sügisest õppetöö koo-
lis toimuma. Tehakse tutvust 
eesti keele, matemaatika, 
muusika, käelise tegevuse 
jms. Laste tundidega samal 
ajal pakume lastevanematele 
loenguid. Teemadeks kooli-
lapse tervis, liikumine, toi-

tumine, kodu ja lapsevanema 
valmisolek ja võimalused oma 
last toetada. 

Õppetöö eelkoolis on tasu-
line. Õppetööle registreeru-
miseks palume 4. novembriks 
2016 täita avaldus ning tasu-
da 16 € Haridusselts Schola 
Audruensis arveldusarvele 
EE642200221055573497; sel-
gitus: lapse nimi – eelkool.

Kohtumiseni Audru Koo-
lis!

Kõik koolitused toimuvad õhtul kell 18.00–19.30

AUDRU KOOL ja Haridusselts 
SCHOLA AUDRUENSIS korraldavad 
LASTEVANEMATE KOOLITUSSARJA

Leetsi elamuala detaiplaneeringu teade
Audru Vallavalitsus tea-
tab, et Audru Vallavalitsuse 
13.10.2016 korraldusega nr 
346 võeti vastu Valgeranna 
külas Leetsi elamuala detail-
planeering (katastriüksuste 
tunnused 16001:001:0020, 
1 6 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 2 1 , 
16001:001:0019). Üldplanee-
ringu kohase detailplaneerin-
gu eesmärk on kokku 2,0 ha 
suurustele hoonestamata kin-
nistutele määrata ehitusõigus 
ühepereelamute ehitamiseks, 
kinnistutevahelisele piirile kahe 
paadikanali rajamine ja Tamme 
talu paadikanali seadustamine. 

Avaliku väljapaneku jooksul on 
igal isikul õigus avaldada de-
tailplaneeringu kohta arvamust. 
Detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 8.11.2016 
- 22.11.2016 Audru valla vee-
bilehel www.audru.ee ja Audru 
vallamajas Audru alevik Pärna 
allee 7 tuba 8 vallamaja tööae-
gadel. Avalik arutelu toimub 
23.11.2016 kl 15.00 vallamajas 
tuba 11. Detailplaneeringu ma-
terjalidele on avalik juurdepääs 
Audru valla veebilehel www.
audru.ee. Info info@audru.ee.

Merle Mõttus
planeeringute spetsialist

Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneeringu 
teade
Audru Vallavalitsus teatab, 
et 20. septembril 2016 toimus 
Papsaare küla Meremetsa tee 
24 kinnistu detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku järgne ava-
lik arutelu. Avaliku väljapaneku 
jooksul ja avaliku arutelu tule-
musena planeeringu lahenduses 
nihutatakse hoonestusala krun-
tide vahelisest piirist 7,5 m kau-
gusele. Hoonestusalaga külgnev 
ala määratakse haljastusalaks, 
kus haljastusspetsialisti kaasa-
misel lahendatakse ala haljasta-
mine. Maakütte ala on lubatud 

osaliselt haljastusalale. Ehitise-
alune suurim pind on lubatud 
10% krundi suurusest. Elamule 
kasutusloa väljastamise eeldu-
seks peab olema haljastusalale 
istutatud männipuud. Planeerin-
gusse sisseviidavad täiendused 
planeeringu põhilahendust ei 
muuda, avalikku väljapanekut 
korrata ei ole vajalik. Detail-
planeeringute materjalidele on 
avalik juurdepääs Audru valla 
kodulehel www.audru.ee. Info 
info@audru.ee.
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Meenutamise kunst
Kui mõnes ajalehes ilmub 
artikkel, mille esmaesitlus 
toimunud aastakümneid ta-
gasi, võib ju mõelda, et näe, 
ajakirjanik tegi haltuurat – 
pani kohatäiteks vana artikli 
uuesti üles, aga lugema asudes 
tajud, kuidas joonduvad välja 
huvitavad ajastuteparalleelid 
ja vahel saab suutäie naerdagi. 
Niivõrd jõuliselt on toimunud 
arengud ja muutunud meie 
maailmanägemus. Eakamates 
inimestes kutsuvad taolised 
artiklid esile kurvastusnootegi. 
Meenutatakse, kuidas pühenduti 
ja panustati ettevõtmistesse, 
milledele on tänaseks päevaks 
kriips peale tõmmatud. Või 
vaadatakse objekte, kus omal 
ajal tööd sai rabatud, aga nüüd 
lokkab seal lepavõsa või lagu-
nevad hooned… Lohutussõnu 
on raske leida. Saab vaid soo-
vitada, et leitaks eneses kübeke 
fatalismi ja keskendutaks vaid 
positiivsetele mälestustele. Sir-
vimegi täna aastakümnetetagu-

seid Audru valla ajalehe oktoob-
rikuunumbreid ja meenutame, 
tõmmates mõttes paralleele.

Oktoober 1998
S. Tolmats (Aruvälja Alg-

kool) kirjutas:
Aruvälja Algkoolis toimus 

õppeaasta avadisko. Koolisaalis 
tantsisid kõik Aruvälja praegu-
sed ja endised õpilased. Rahvast 
oli väikese saali jaoks isegi üle-
aru, kuid ära mahtusid kõik.

H. Liiv (Aruvälja lasteaia 
lapsevanem) edastas:

Vahur Kobolt arvas, et Aru-
välja lasteaed peab kindlasti 
olema ja jääma. Samuti saadi 
teada, et samas majas tuleb 
lasteaial edasi töötada ning 
tekkinud probleemid lahendada. 
Pesupesemiseks on peagi tin-
gimused olemas. Paigaldatak-
se masin ning leitakse ka pesu 
kuivatamise võimalus,

L. Mulk (Lindi Algkool) 
nentis:

Suvel oli palju tööd, eriti 
koolimaja remondi tõttu. Kõik 

mehed ei oska head tööd teha. 
Praegu saame hakkama, õppe-
töö käib.

A. Kesper (OÜ Nurmiko-
Kaisa) teatas:

Praegu on väga palju telli-
musi. Püüame toime tulla. Alla 
ei anna, kuigi vabariigi valitsus 
maamajandusest eriti ei hooli.

Oktoober 2001
Ü. Varik (Jõõpre Põhikool) 

kirjutas:
Kitsastest ja kesistest oludest 

saigi välja rabeletud! Meenub, 
kui alustades direktorina ütles 
Mati Sutt, et tema hing ei saa 
enne rahu, kui vundament on 
maas.

Ise olin teinud pärast Arnold 
Rüütli valimist Eesti Vabariigi 
Presidendiks intervjuu tollase 
Audru Vallavolikogu esimehe 
Vahur Koboltiga:

Kuidas sündis otsus, kelle 
poolt hääletada?

Salajasel hääletusel tegid 
valla volikogu liikmed oma 
ettepanekud ja valik langes hr 

Peeter Tulvistele.
Kas mängisite läbi ka kõik 

võimalikud „mustad variandid“ 
teise hääletusvooru jaoks?

Teine voor oli valijamehe 
vaba valik, läbimängimist ei 
olnud.

Milline oli saalis õhkkond 
enne ja pärast presidendi väl-
jakuulutamist?

Huvitav oli see, et keegi ei 
üritanud viimasel momendil 
valijamehi mõjutada. Meeleolu 
oli iseenesest ärev. Kõigi soov 
oli president ära valida. Oli ju 
õhus ka võimalus, et valimised 
kukuvad jälle läbi ning päev 
on raisatud ja kõik algab otsast 
peale.

Panen siinkohal kolm punk-
ti. Eks igaüks mõtiskleb nüüd 
ise edasi, et kas ajalugu kulgeb 
ikka spiraalipidi või on vahel 
oma arengus ka lõplik.

Sirje Suurevälja

Audru Lasteaia spordipäev 
pakkus meeleolukaid hetki

Tavapäraselt Audru Männitu-
ka ja Vikerkaare lasteaedade 
õuealal peetud sügisene spor-
dipäev toimus seekord esma-
kordselt Audru Kooli staadionil. 
23. septembril toimunud ürituse 
näol võttis lasteaed osa Pär-
numaa Tervisenõukogu poolt 
korraldatud projektist  „Nuti-
küürust priiks“. 

Spordipäeva särtsaka algu-
se eest hoolitsesid Audru Kooli 
õpilased Madlike Eljand ja Liisa 
Usta, kes viisid õpetaja Viivika 
Lassi juhendamisel läbi põhjali-
ku soojendusvõimlemise. Peale 
ühissoojendust prooviti kätt eri-
nevates sportlikes tegevustes: 
pallivise, köievedu, seiklus-
rada, vortexi vise jne. Spor-
dikooli kergejõustikutreeneri 
Rauno Kirschbaumi  kaasabil  
ja inspireerituna meie olüm-

piasportlaste Ksenija Balta ja 
Rasmus Mägi vägevatest ette-
astetest Rios olid seekord erilise 
tähelepanu all just tõkkejooks 
ja kaugushüpe. Nendel aladel 
mõõdeti kõikide laste tulemused 
ja iga rühma parimaid spordijüt-
se premeeriti diplomiga. 

Lapsed nautisid sportimist 
„päris“ staadionil, kus sai joosta 

märgistatud staadioniringil ja 
hüpata kaugust liivakasti. Spor-
dipisik ei jätnud lapsi maha ka 
ürituse lõppedes – viimaseks 
pingutuseks oli mõlema laste-
aia laste lõbus jalutuskäik tagasi 
Audru Männituka Lasteaiani, 
kust siis juba buss Vikerkaare 
lapsed oma lasteaeda tagasi tõi.

Marja-Liisa Kesküla
Audru Lasteaia 
liikumisõpetaja 

Jõõpre Kool tähistas 250. aastapäeva koolikontserdi ja vilistlaste kokkutulekuga
Viimane septembrikuu päev 
oli Jõõpre kooliperel väga täh-
tis päev – kooli sünnipäev. Juba 
250 aastat on siinmail kooliha-
ridust jagatud. Nii suure sünd-
muse puhul oli koolis ka pidulik 
aktus, kus direktor Mati Sutt 
tegi õpilastele lühikese ülevaate 
kooli ajaloost, lauldi, tantsiti ja 
söödi sünnipäevatorti. 

Järgmisel päeval, 1. oktoob-
ril, toimus aga vilistlaste kokku-
tulek. Endisi õpilasi, õpetajaid ja 
koolitöötajaid oli pidulikumaks 
muudetud spordisaali kogune-
nud lausa paarsada inimest.

Peo avasõnad lausus direktor 
Mati Sutt, kes mainis muuhul-
gas ka seda, et kui Jõõprest on 
teadaolevaid inimasustuse jälgi 
juba umbes 2000 aastat tagasi, 
siis kooli esmamainimine jääb 
aastasse 1766. Paljusid ajaloolisi 
fakte ja hetki jääb meenutama 
ka kalender „Jõõpre lugu”, 

mis paljude tublide inimeste 
abil kooli juubeliks välja anti. 
Kokkutulnutele soovis kaunist 
sünnipäeva ka Audru vallava-
nem Siim Suursild.

Erilist kiitust väärib kokku-
tulekule tulnud Juhan Vaima, 
kes lõpetas Jõõpre kooli 1939. 

aastal ja oli seekord kõige au-
väärsemas eas vilistlane! Samu-
ti sai suure aplausi osaliseks en-
diselt särav ja nooruslik, paljude 
õpilaste lemmikõpetaja Malle 
Jürgenstein, kes töötas Jõõpre 
koolis järjest üle 50 aasta.

Jõõpre kool on ikka olnud 

haridust ja loomingulisust 
toetav ja tunnustav kool. Palju 
sõltub ka tublidest ja tarkadest 
eestvedajatest. Jõõpre koolil on 
praegu vedanud – juba 20 aastat 

järjest on üheskoos külg külje 
kõrval edukalt kooli juhtinud di-
rektor Mati Sutt ja õppejuht Ülle 
Haavasaar. Seegi on oluline ja 
tunnustust vääriv saavutus! 

Kokkutuleku tarvis olid 
õpetajad koos õpilastega kõi-
kidesse klassiruumidesse ja 
koridoridesse üles seadnud ka 
foto-, kunsti- ja käsitöönäitused. 
Samuti sai nostalgitseda vanas 
koolimajas. 

Lauldi ühiselt Jõõpre kooli 
laulu, kuulati ja vaadati prae-
guste õpilaste toredaid laule 
ning tantse. Meeleolukate et-
teastetega astusid lavale vilist-
lasedki: „koolipoisid” Rivo ja 
Ivo, noortebänd Posõ, Andris 
Avamere ja vilistlaste näite-
trupp. Tantsu keerutati Tuule-
lõõtsutajate pilli järgi.

Meenutusi jagus kokkutul-
nutel lausa varaste hommiku-
tundideni.

Kohtumiseni juba järgmisel 
Jõõpre kooli kokkutulekul aas-
tal 2021!

Jõõpre kooli õpetaja 
Helle Kirsi

Ülle ja Mati 20 a koosjuhtimist

Aasta koolijuht
Ulla Orgusaar, 
meil on hea meel, et Aasta õp-
peasutuse juht 2016. aastal oled 
just Sina!

Alates oma esimestest pe-
dagoogiaastatest Lindi Laste-
aed-Algkoolis, kui Sa olid las-
teaiaõpetaja, oled Sa tegelenud 
sellega, et meie haridusasutus 
oleks selline, kuhu lapsed mit-
te ei pea tulema, vaid tahavad 
tulla.

Iga asutus, ka haridusasutus, 
on oma juhi nägu. Ulla, Sinu 
juhtimisel on väikese küla koo-
list saanud haridusasutus, kus 
õppimine pole lapse jaoks mit-
te sundolukord, vaid väga suur 
privileeg.

Direktorina oled Sa järje-
kindlalt ja tulemuslikult jätka-

nud omanäolise ja last toetava 
õpikeskkonna loomist, olles sel-
leks oskuslikult kaasanud laste 
pered, kohaliku kogukonna ja 
tekitanud personalis meeskon-
natunde ning oskuse ja soovi 
ühiselt ja ühtselt panustada.

Tänu Sinule on loodud koolis 
õhkkond, kus ei hinnata mitte 
ainult laste võimeid ja oskusi 
õpitöös, vaid on loodud kõigile 
võimalus ennast parimast kül-
jest näidata.

Sinu tegutsemise, suure-
päraste isikuomaduste ja mo-
tiveerimis- ning meeskonna-
loomise oskuse tulemusena on 
hoogustunud ja tõhustunud ka 
hoolekogu tegevus – räägitak-
se igapäevaselt kaasa koolielu 
korraldamises, aidatakse kaasa 

ürituste ettevalmistamisel ja lä-
biviimisel.

Sinu juhtimisel Lindi koo-
lis ja lasteaias tehtav on parim 
näide sellest, kuidas, järgides 
küll üleüldisi hariduskavasid, 
on võimalik luua ja säilitada 
ühe väikese haridusasutuse 
kordumatu oma nägu.

Kokkuvõtteks võib kindlalt 
väita, et just tänu Sinu teadli-
kule, sihikindlale ja hoolivale 
tegutsemisele on meie koolist 
saanud see, mille üle oleme uh-
ked ja mida armastame: Suurte 
tegudega väike kool.

Ulla, oleme uhked ja õnne-
likud, et saame töötada koos 
Sinuga!

Sinu kolleegid

Audru valla Aasta õpetajateks valiti sel aastal 
Audru Kooli algklasside õpetaja Kaire Leetsar ja 
Audru Männituka Lasteaia õpetaja Anne Rebane

JÕÕPRE LUGU

KALENDER 2017

Anne Rebane on kolleegide 
seas hinnatud spetsialist ja ta 
valiti Audru Lasteaia kõige 
esimeseks maja sõbraks. Kollee-
gide sõnutsi on ta otsekohene, 
töökas ja õiglane, tema nõu ja 
abi hindavad nii töökaaslased 
kui lastevanemad. Tema rühma 
lapsed on iseseisvad ja loovad. 
Õpetaja ise on pälvinud rohkelt 
tänusõnu kolleegidelt, juhtkon-
nalt, Audru Kooli algklasside 
õpetajatelt ja lastevanematelt. 
(KH)

Õpetaja Kaire Leetsar tege-
leb oma õpilastega aktiivselt 
pärast kooligi. Aastaid on ta 
juhendanud näiteringe, mille-
ga on käinud esinemas valla 
haridusasutustes. Tema juhen-
datavad lapsed on osa võtnud 
valla-, maakonna- ja üleriigilis-
test algklasside näidenditekon-
kurssidest ja toonud sealt koju 
palju auhindu. 
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
KENNETH KILLING 17.08.2016
STEVOR KRONBERGS 17.08.2016
DREVOR KIRST 17.08.2016
MÄRTEN MÄE 25.08.2016
RASMUS TAMM 27.08.2016
RONAN TEOR 5.09.2016
KAUR HUNT 6.09.2016
AIRON NAHKU 8.09.2016
NIKITA KOROB 9.09.2016
GLORIA UUSTAL 6.08.2016
JASPER SEPP 14.09.2016
KAREN REEPALU 20.08.2016
AVELINE LEVADA 20.08.2016
HANNA LIMBERK 29.08.2016
STEN-ERIK TARRE 30.09.2016

Audru Püha Risti kogudus kutsub 
sügisesse leerikooli!

Algus pühapäeval, 6. novembril kell 12 
Audru kirikus.

Õpime tundma kristliku õpetuse aluseid ja kiriku elu.

Leeritunnid toimuvad kokkulepitud graafiku järgi.

Vajalik eelregistreerimine. 

Tiina Janno, 
tel. 55629595, tiinajanno@hotmail.com

KIRIKUTEATED

Meie piirkonna süda on tuksunud 80 aastat
Aeg imeline sõel on,
ta setitab kõik mõtted,
tundedki ja armastuse.
Ka vahel karmid võivad
olla aja võtted.
Kas õiglased või valed,
selgub ajaratta pöörangust.
E. Kõrvits

1935. aastal ehitati kohalike ta-
lumeeste abiga Võlla vallas Soe-
va küla maadele uus koolimaja. 
Koolimaja projekti tegi Pärnu 
insener Erich Klein. Koolimaja 
ehitustöid juhtis Bernhard Me-
riste Märjamaa vallast. Maja 
ehituseks kasutati Võlla koo-
limaja põlenud vanu telliseid. 
Soeva 6-klassiline algkool avas 
uksed 1. oktoobril 1936, täites 
ka seltsimaja ülesannet. Siin toi-
musid kõik peod, näitemängu-
proovid, lauldi ja tantsiti. 1938. 
aastal sai palkmaja voodri.

1945. aastal alustas samas 
majas ametlikult tegevust Aru-
välja rahvamaja. Rahvasuus 
räägitakse, et Aruvälja sai nime 
selle järgi, et küla ühes otsas 
asus Aru talu ja teises otsas 
Välja talu ja nii otsustatigi küla 
nimeks panna Aruvälja.

1966. aastal kool suleti ja 
lapsed jätkasid haridusteed 
Audru koolis. Samal aastal kolis 
Põhara punasest majast rahva-
maja ruumidesse raamatukogu.

50-ndatest aastatest alates 
külastas rahvamaja rändkino. 
Meile on näidanud filme Mati 
Janson, 1978-1980 Aivo Koit-
järv ning viimane kinomehhaa-
nik oli Malle Saak (1980-1992). 
Koos Eesti Vabariigi saabumi-
sega lõpetati kino näitamine. 
Rahvamaja pole selle 70 aasta 
jooksul päevagi olnud ilma rah-
vamaja juhatajata. Iga juhataja 
on püüdnud pakkuda rahvale 
seda, mida ta on osanud ning 
mida rahvas ja ajastu on nõud-
nud. Esimeseks rahvamaja ju-
hatajaks (alates 1945. aastast 
oli Elfriide (Killing) Joosep. 
Sel ajal tegutses näitering (õpiti 
selgeks 3-vaatuseline näidend), 
loodi laulukoor. Elfi lõpetas ju-
hataja töö 1949. aastal ja andis 
rahvamaja Jakob Männamaale 
üle. Inventariks oli 2 petroo-
leumilampi ja raadio „Punane 
RET“. Jakob alustas igat pidu 
oma akordioniga „Crandiosa“ 
ja mängis lugu „Ilusal sinisel 
Doonaul“. 1950-1952 oli rahva-
maja juhatajaks Ksenja Kodas-
maa. Ta oli Audrus rahvatantsu 
õpetanud juba 1944. aastast ja 
jätkas Aruväljal. Lisaks tegutse-
sid laulukoor ja näitering. Käidi 
tihti naaberrahvamajades esine-
mas. Loodi agitbrigaad, millega 
käidi põldudel põllutöölistele 
esinemas ja tegeleti näitagitat-
siooniga, tehti päevakohaseid 
loosungeid. 1953-1960 oli 
rahvamaja juhatajaks Juhan-
nes Paulus. Rahvas võttis 
rahvamaja tööst aktiivselt osa. 
Käidi isetegevuslastega piir-
kondlikel ülevaatustel ja pari-
mad läksid edasi Pärnu rajooni 
ülevaatustele. Üks tublimaid 
oli poiste võimlemisrühm Jo-
hannes Kokka juhtimisel, kes 
tegid põnevaid püramiide ja 
võimlemisharjutusi. 1954-55 
toimus majas kapitaalremont. 
1961-1962 oli juhatajaks Eili 
Pink, kes mängis väga hästi 
akordioni. Alati peale kino oli 
tants. Sel ajal tegutses hoog-
salt neidude rahvatantsurühm 
Aime Tamme juhtimisel. Ikka 
ka näitering ja laulukoor. 1961. 
aastal ehitati juurde puukuur ja 
laut. 1962-1965 oli juhatajaks 
Helve (Kase) Lepik. Hästi 
läks näiteringi töö. Jätkus rah-
vatants, tehti teatri ühiskülas-
tusi Pärnusse ja Tallinna. 1963. 

aastal toimusid tantsukursused, 
juhendajaks Jakob Adamtau. 
Tantsukursused meeldisid rah-
vale väga. 1965-1969 oli juha-
tajaks Helle Lips. 1966. aasta 
oli kohalikus elus muutuste aeg. 
Likvideeriti Soeva 4-klassi-
line Kool, ühinesid kolhoosid 
„Võidulipp“ ja „Kalevipog“. 
Isetegevusringidest käisid 
koos estraadi- ja sõnakunsti-
ring, naisansambel, näitering ja 
orkester. Käidi palju esinemas 
väljaspool maja. 1969-1971 töö-
tas juhatajana Asta Niinepuu, 
kes oli kolhoosi „Kalevipoeg“ 
aseesimees kultuuritöö alal, hil-
jem kolhoosi partorg. Toimus 
palju loenguid. 1971-1974 oli 
juhatajaks Viljandi Kultuurha-
ridustöö kooli lõpetanud Maili 
Talving. Juba enne kultuurikoo-
li oli Maili tubli isetegevuslane. 
Kohe alustasid rahvatantsijad, 
naisansambel, orkester (juhen-
daja Ilmar Laidvee) ja näitering. 
Kino näidati kaks korda näda-
las. Käidi esinemas ka teistes 
rahvamajades. Kõige meelde-
jäävam oli sõit Muhumaa Hel-
lamaa rahvamajja. 1974-1977 
oli juhatajaks samuti Viljandi 
Kultuurharidustöö kooli lõpeta-
nud Elve (Kurm) Jõgi. Sel ajal 
toimus rahvamajadevaheline 
sotsialistlik võistlus. Parimad 
said autasuks inventari. 1975-
76 saadi saalitäis kohvik-klubi 
laudu. Tegutses naisrahvatant-
surühm, naisansambel, orkester 
ja solistid. Orkestrit juhatas Paul 
Jõgi Pärnust. Koos hakkas käi-
ma noorte koolipoiste orkester, 
kuhu kuulusid Peeter Joosep, 
Jaan Killing, Teet Killing ja 
Udo Jakobson. Kohapeal näi-
dati igal nädalal kino, kolhoos 
korraldas majandi kevad- ja 
sügispeod, paar korda kuus 
käidi Pärnus teatris ja mõni-
kord ka Tallinnas „Estonias“. 
1977-1979 oli juhatajaks Elma 
Killing. Ta on 1959. aastast 
saati tegelenud isetegevusega 
ja õpetanud rahvatantsu, laule 
segakooridele ja ansamblitele, 
mänginud näidendites. Tema 
juhtimisel on kõik meie piir-
konna lapsed tantsu löönud ja 
paljudele on tantsupisik terveks 
eluks sisse jäänud. 1988. aastal 
korraldas Elma rahvamajas ise-
tegevuslaste kokkutuleku, kus 
oli osalejaid üle saja. 1979-1982 
oli juhatajaks Ulvi Aleksand-
rova, kes mängis klaverit ning 
juba 60-ndatest aastatest pea-
le juhendas naisansambleid ja 
mängis orkestrites. Ulvi ajal 
tegutses naisansambel ja laste 
ning noorte lauluansamblid. 
Aruvälja noorte vokaalinstru-
mentaalansambel, kes alustas 
Elve ajal, läks üle Audru Reba-
sefarmi alla, sest kolhoos ei ol-
nud nõus nende tööd tasustama. 
1983-1984 oli juhatajaks Anu 

Jeets, kes tegutses koos raama-
tukogu juhataja Malle Kiisiga. 
Koos moodustati kirjandusklubi 
„PEKA“ (Pegasus Kalevipoeg). 
Toimusid kohtumised huvitava-
te inimestega (Hando Runnel, 
Juhan Külm, Armas Kuldsepp, 
Priit Pedajas jne), toimusid vik-
toriinid ja pärast ikka tants. Tei-
se osa üritustest moodustasid 
kolhoosipeod. 1984-2003 oli 
juhatajaks Eve Krillo, kes oli 
lõpetanud Viljandi Kultuurikoo-
li klubitöö eriala, lisaerialaks 
näitejuhtimine. Eve alustas 
noorteõhtutega ja viis rahva 
taas teatritesse. Toimusid eri-
nevad peod: jaanipäevad, aas-
talõpupeod, mitmed stiilipeod ja 
karnevalid. Koos käisid isetege-
vusringid, toimusid tantsukur-
sused. Traditsiooniks olid iga-
aastased pere- ja nimepäevad. 
Isegi üks uhke ball sai teoks. 
Esimeseks isetegevusringiks 
Aruvälja rahvamajas oli Eve 
ajal sõnakunstiring. Pidevalt 
tegutses laste näitering. Alates 
1992. aastast käib koos naisan-
sambel ,,Karuohakas”, mis 
praegu tegutseb Pärnu Ingeri-
soomlaste Seltsi juures. 1987 
alustas Elma Killing Aruvälja 
Memmede rahvatantsurühmaga 
ja nad tantsivad tänaseni.

1988. aastal alustas majas 
tööd Aruvälja algkool (1988-
1993).

Kui Eve oli lapsepuhkusel, 
asendas teda 1989. aastal Ka-
trin Hildunen, kes oli juba 
koolitüdrukuna meie rahvama-
jas tegutsenud. Ta on esinenud, 
õpetanud noori ja vanu tantsi-
jaid, lauljaid, näitlejaid, aastaid 
juhendanud naisansamblit „Ka-
ruohakas“. 1990. aastal oli ju-
hataja asendaja Monika Lelle. 
Tema ajal tuli korraldada Eesti 
Raadio lauluvõistluse „Meri, 
mehed ja maa“ lõppkontsert 
meie kolhoosi uues sööklas 
(03.03.1990).

1994. aastal alustas majas 
tööd Aruvälja lasteaed (1994-
2003).

28. veebruaril 2003 otsustas 
Audru vallavalitsus kohalikku 
kultuurielu reformida ning 
koondati valla kõikide rahva-
majade juhatajad. Asemele pan-
di administraatorid ja valda jäi 
üks kultuurijuht, kelleks sai Eve 
Krillo.

2003-2011 oli rahvamaja 
administraatoriks Tamara 
Tomast. See oli aeg, kui noo-
red palju diskosid korraldasid. 
Aruvälja memmed käisid oma 
rühmaga tantsimas ja koos peeti 
sünnipäevi. Jätkus kangakudu-
mine (järjekorrad olid pikad). 
Aili Elend avas rahvamajas 
õmblustoa.

2011. aastal anti rahvamaja 
MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi 
kasutusse.

Praegune majaperenaine 
Aita Jürs alustas 1. aprillil 
2012. Olles Ahastes elanud 
juba üle 20 aasta, tundis ta 
inimesi ja inimesed tundsid 
teda. Alustuseks kulusid suu-
res majas ära puhastusteenuse 
kursusel omandatud teadmi-
sed, sest kogu maja oli ahjude 
lõhkumisest jäänud tahma täis. 
Katlakütja amet tuli ka selgeks 
saada. Majja oli jõudnud pere-
naine, kellele meeldis tegutseda 
ja kes ei löönud kartma, olgu 
probleem suur või väike. Talvi-
sed küttepuud said tehtud talgu-
liste abiga. 31. 07. 2012 alustas 
tegevust ajalootuba „Jääajast 
tänapäeva“, juhendajaks Mal-
le Kiis. Aita eestvedamisel 
said korraldatud kõik üritused 
(teatrikülastused, ekskursioo-
nid, peod, sünnipäevad jne).

Aastal 2015 tekkis Audru 
vallavalitsusel mõte juba lähi-
ajal meie vanast rahvamajast 
kõigile meeldiva romantilise 
külakeskuse loomine. Soov oli 
anda meie armsale rahvamajale 
uut hingamist ja miks ka mitte 
pisut uusi tuuli. Aruvälja ajaloo-
lises, 1935. aastal koolimajaks 
ehitatud hoones tegutses tol 
ajal ainult külaselts. Plaanis 
oli maja uuendada ja ühendada 
sinna lasteaed, raamatukogu, 
ajalootuba ja külaselts ühiseks 
külakeskuseks. Uus projekt sai 
hoolsalt läbi arutatud, kõik olid 
rahul. 2016. aastal selgus, et see 
projekt ei sobi, kuna ekspert-
grupp keeldus vana maja kasu-
tusse andmast. Nüüd algas jälle 
kõik otsast peale. Uus projekt ja 
uue maja kujundamine ja vana 
rahvamaja lammutamine.

26.09.2016 hakkas külarah-
vas kildhaaval vana ilusat maja 
lahti harutama, igal elanikul 
valuokas südames. Ei tahetud 
ju, et kõik kopaga ära purusta-
takse. Paljud viisid koju väikese 
killukese maja heast vaimust, et 
meenutada noorusaegu. Süda 
on valu täis külaelanikel, kes on 
siin majas elukaaslased leidnud 
ja lapsed üles kasvatanud, pi-
dudel osalenud ja teistele esi-
nenud, inimestel, kes on selles 
majas oma hariduse saanud ja 
oma nooruse ilusamad päevad 
siin veetnud. Et veidikenegi 
südamevalu leevendada, kut-
suti 9. oktoobril kohale Audru 
kirikuõpetaja Tiina Janno, kes 
vana maja puhkama ära saatis. 
Noortel ju uut ja tänapäevast 
maja vaja.

Eve Krillo ja Malle Kiis

PS Kui kellelgi tekkis roh-
kem huvi Aruvälja ajaloo kohta, 
siis olete oodatud Aruvälja raa-
matukogusse selle lahtioleku-
aegadel.




