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Kogukond ja Lõõtsavägilased aitavad 
Lindi lapsed laulupeole

On juba üldteada tõde, et Lindi küla 
rahvale meeldib koos toimetada – ikka 
enda rõõmuks ja teistegi rõõmustami-
seks.

Koostegemisaasta saab Lindil juba 
õige mitmendat korda alguse märtsis 
heategevuskontserdiga Südamest Si-
nule. Head teeb see kontsert õige mitut 
moodi – ühisettevõtmine liidab Lin-
di kogukonna 300 niigi ühtehoidvat 
inimest veelgi, kontsert pakub esine-
misvõimalust kogukonna väikestele 
ja suurtele lauljatele-tantsijatele ning 
vaatamis-kuulamisrõõmu kõigile. 
Kontserdi tulu kasutatakse alati selleks, 
et soetada Lindi koolile-kogukonnale 
midagi sellist, mille hankimiseks mui-
du raha napib, aga mille järgi vajadust 
tuntakse.

Tänavune Südamest Sinule, mis 
toimus 4. märtsil, kandis väikest ala-
pealkirja Lõõtsavägilased aitavad Lin-
di lapsed laulupeole. Seda põhjusega. 
Kontserdi teises pooles need Lindi 
küla head sõbrad Karksi-Nuia Muu-
sikakoolist tõepoolest oma laulude ja 
pillilugudega üles astusid. Kontserdi 
esimeses pooles sai näha-kuulda Lindi 

kogukonna oma väikeseid ja suuri esi-
nejaid. Laval olid koolikoori laululap-
sed ja kooli vilistlane Analore Närep, 
väikesed tantsijad ja suured Lindi Lap-
pajad, väikesed lasteaia laulusuud ja 
suurte Lindi muusikameeste ansambel 
Costa del Audru. Avatud oli hooleko-
gu kohvik ja Lindi laste käsitöölaat. 
Kogu küla ja teisedki kontserdikü-
lastajad said kaasa lüüa Kaie Segeri 
eestveetud traditsioonilises line-tantsus 
ja laulda traditsioonilist Südamest Si-
nule kontserdi ühist lõpulaulu „Majake 
mere ääres“.

Kontserdi tulu – 650 eurot, läheb 
tänavu selleks, et kõik Lindi Lasteaed-
Algkooli lapsed suvisele Noorte laulu- 
ja tantsupeole saaksid, olgu siis lauljana 
või pealtvaatajana. Kogutud raha eest 
saab tasutud laste laulupeolesõit ning 
laulukoorilapsed saavad ühtmoodi 
mütsid-rätid-kotid.

Lindi lapsed, koolipere ja kogukond 
tänavad südamest kõiki, kes tänavuse 
Südamest Sinule heategevuskontserdi 
teoks saamisele kaasa aitasid ja meie 
laste laulupeosõitu toetasid.

Merle Jantson

Toiduabi toimetulekuraskustes lastega 
peredele ja üksi elavatele eakatele

Maaeluministeerium andis Audru 
vallale sotsiaalabina jagamiseks sea-
lihakonserve.

Toiduabi jagamise eesmärk on taga-
da toiduvaru olemasolu elanikkonnale 
ning toetada madalapalgaliste ja toi-
metulekuraskustes vähekindlustatud 
isikute toimetulekut vaesusriski vä-
hendamiseks.

Toiduabi jagatakse:
•	 rahvapensioni saajatele;
•	 toimetulekutoetuse saajatele;
•	 vajaduspõhise peretoetuse saa-

jatele;
•	 üksi alaealist last või lapsi kasva-

tavale vanemale; 
•	 raske ja sügava puudega lastega 

peredele; 
•	 üksi elavatele vanaduspensionä-

ridele, kelle pension on väiksem 
kui 300 eurot kuus;

•	 vähemalt 3 alaealise lapsega suur-
peredele.

Palume kõigil õigustatud abi soovi-

jatel anda endast teada sotsiaaltöötaja-
tele telefonidel või meili teel järgmi-
selt: abi soovija ees- ja perekonnanimi, 
elukoht.

Sotsiaaltöötajad, kelle poole palu-
me pöörduda on: Peep Tarre 4475270, 
53492280 peep.t@audru.ee; Karene 
Lainela 4472785 karene.l@audru.
ee; Sirli Sabiin 4458126 sotsiaal@
lavassaare.ee 

Toiduabi saab isikut tõendava do-
kumendi esitamisel.

Abi jagatakse tööpäevadel 29. 
märtsist kuni 28. aprillini 2017 Aud-
ru vallamajas esmaspäeviti ja reedeti 
kell 10.00-15.00 ja neljapäeviti kell 
14.00-18.00.

Soovi korral sõidab auto toiduabi-
ga Lavassaarde, Ahastesse, Lindile, 
Jõõpresse või 

Papsaare külla Audru Lasteaia Vi-
kerkaare maja juurde. 

Peep Tarre
sotsiaalnõunik

Audru valla vapimärk nr 40 Ly Oja 
Ly Oja sündis 20. mail 1960. aastal 
Türi linnas. 1980. aastal, pärast Türi 
Keskkooli lõpetamist, asus Ly õppima 
Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, mil-
le lõpetas 1985. aastal algklassiõpetaja 
kutsega. 1985. aastal asus Ly algklassi-
õpetajana tööle Audru Keskkooli. Sel-
lest ajast alates elab ta Audru vallas, 
kus kohtus ka oma abikaasa Jaaniga. 
Ühiselt ehitati uus kodu – Vahtraoja 
talu Kihlepa külla. Sündisid lapsed 
Rauno ja Kadi.

Õpetajatööd tegi Ly südamega. Tal 
oli lisaks ainealasele tegevusele palju 

energiat, et oma klassi lastega kor-
raldada klassiõhtuid ja huvitavaid väl-
jasõite. Juba Audru koolis töötamise 
ajal hakkas Ly oma Kihlepa kodus 
koostöös Integratsiooni Sihtasutusega 
suviti keeleõppelaagreid korraldama. 
Lisaks välismaa lastele ja noortele said 
laagrisse tulla ka meie Audru val-
la lapsed, kes aitasid välismaalastel 
Eesti oludega kohaneda ning said ka 
ise suhtlemisel nii vene keele kui ka 

inglise keele rääkimise kogemusi. Ly 
haarab alati oma töödesse-toimetamis-
tesse kaasa noori Pärnumaa Õpilasma-
levast, noorkotkastest-kodutütardest 
ning kohalikke pedagooge. 

Paralleelselt õpetajatööga rajas Ly 
Marksa külla Ojako Puhke- ja Kooli-
tuskeskuse. Pärast 25-aastast pedagoo-
giametit otsustas Ly 2010. aastal täiesti 
ettevõtlusele pühenduda. Praeguseks 
on Ojako üle Eesti tuntud puhkamise, 
pulmade, pidude ja koolituste korralda-
mise paik. OÜ Ojakole omistati 2016. 
aastal Audru valla aasta ettevõtte tiitel.

Ly Oja on aktiivne kaasalööja Ro-
mantilise Rannatee arendamisel ning 
aktiivne MTÜ Eesti Maaturismi liige. 
Imetlust väärib Ly õppimisvõime, et-
tevõtlikkus, mitmekülgsus, maitsekus 
ja fantastiline töövõime. Samas on ta 
jäänud alati soojaks ja südamlikuks 
nii klientide, partnerite kui ka endiste 
ning praeguste töökaaslaste suhtes. 

Kui Lyl leidub mõni vaba hetk hea-
de sõprade seltsis, siis võib ta kätte 

võtta ka kitarri ja laulda kaaslastega 
mõne nostalgilise viisi või nautida ro-
mantilist merevaadet koos luikede ja 
kajakatega ning mõelda tänutundega 
väikestele Fionale, Jasonile ja Jorkele.

Audru valla vapimärk nr 39 Jaanus Põldmaa 
Jaanus Põldmaa on sündinud 4. det-
sembril 1970. aastal Tapa linnas. Ta 
lõpetas 1990. aastal Olustvere Põlluma-
jandustehnikumi 69. lennu, omandades 
agronoomi kvalifikatsiooni. Nii kooli 
ajal kui ka pärast kooli oli ta mitmel 
korral praktikal Saksamaa põlluma-
janduse ja põllumajandusmasinate 
tootmise ettevõtetes.

Jaanus Põldmaa alustas Põhara kü-
las põllumajandamisega 1991. aastal, 
mil tegutses füüsilisest isikust ette-
võtjana Põldmaa Talu nime all. Jaanus 
Põldmaa asutas 31.01.2001 osaühingu 
Põhara Agro. Tema juhitav Põhara 
Agro kasvatab praegu üle tuhandehek-
tarilisel maa-alal erinevaid teravilja-
kultuure. Ta korraldab teravilja kasva-
tamist, koristamist, vilja kuivatamist, 
hoiustamist ja müüki. Talveperioodil 
on Põhara Agro mehed traktorite roo-
lis vallaelanike teede lumest puhtaks 
lükkamisel. 

Põhara Agro töö kõrvalt tegeleb Jaa-
nus aktiivselt kohaliku elu korralda-
misega. Tema toetusel rekonstrueeriti 
Aruvälja rahvamaja mõnusaks vaba aja 
veetmise kohaks kogukonna rahvale.

Tema algatusel ja finantseerimisel 
valmis lasteaia väikelaste mänguväljak 
ja katusega mängupaik. Ta on olnud 
mitmel korral Aruvälja Lasteaed-Alg-
kooli hoolekogu esimees. Jaanus on tä-
helepanelik ja väga abivalmis inimene. 
Ta on hea isa ja abikaasa. Koos abi-

kaasa Maritiga kasvatavad nad kaunis 
kodus viit alaealist last. 

Jaanus Põldmaa on valitud mitmel 
korral Audru Vallavolikogu liikmeks. 
Ta on olnud volikogu majanduse ja 
eelarvekomisjoni ning sotsiaalkomis-
joni esimees ning alates 2011. aasta 
septembrist on ta valitud Audru Val-
lavolikogu esimeheks. Lisaks on Jaanus 
MTÜ Aruvälja Suurküla Selts üks asu-
tajatest ja aktiivne liige, Pärnu Talupi-
dajate Liidu juhatuse liige, Pärnumaa 
Jahimeeste Liidu aseesimees ja Eesti-

maa Jahimeeste Seltsi juhatuse liik-
mena esindab ta Pärnumaa jahimeeste 
huvisid. 2010. aastal omistati Jaanusele 
Põllumajandusministeeriumi hõbedane 
teenetemärk ning talle on omistatud 
ka Eestimaa Jahimeeste Seltsi tee-
netemärk Ilves. 2015. aastal omistati 
talle C. R. Jakobsoni Sihtasutuse aasta 
populaarseima põllumehe tiitel. 2004. 
aastal anti Jaanusele Pärnu Postimehe 
eripreemia tulemusrikka tegevuse eest 
põllukultuuride viljelemisel ja maaelu 
arendamisel.

Audru valla vapimärk nr 41 Ervin Hansalu
Ervin Hansalu on põline pärnumaala-
ne, kes on sündinud ja kasvanud Audru 
vallas Ahaste külas. Lõpetanud Audru 
8-klassilise kooli ja Tihemetsa Sov-
hoostehnikumi, õppinud 3 aastat Eesti 
Põllumajanduse Akadeemias ja alates 
1981. aastast kuni tänaseni elab ja töö-
tab Audru vallas Lindi külas. 

Ervin Hansalu on Muinsuskaitse 
Seltsi asutajaliige Pärnu maakonnas, 
Eesti Kongressi saadik, Kaitseliidu 
asutajaliige ja Audru malevkonna pea-
lik, taluseltside Audru ja Audrurand 
asutajaliige ja esimees, MTÜ Lindi 
Jääger asutajaliige, Kõima sovhoosi 

reformikomisjoni liige taluseltside 
poolt, Lindi Külaseltsi asutajaliige ja 
juhatuse liige. Ühiskondliku tegevu-
se kõrvalt on Ervin Hansalu aktiivselt 
osalenud kohalikus poliitilises tege-
vuses – olnud pikaajaline Audru val-
lavolikogu liige, volikogu haridus- ja 
majanduskomisjoni aseesimees, Lindi 
Lasteaed-Algkooli hoolekogu liige vo-
likogu poolt. Samuti on Ervin Hansalu 
korrakaitse ja päästeteenistuse vaba-
tahtlik ning lööb kaasa Audru valla-
päevade raames vanatehnikanäituse 
korraldamisel.

Audru valla vapimärgi laureaadid 2017 

Jaanus Põldmaa perega

V Vanasõidukite ja tehnika näitus ning 
II Sääreväristajate võidusõit

toimuvad 4. juunil 2017 Audru õuemuuseumi õuel
Näitus avatakse kell 12.00.
Kell 13.00 algab sääreväristajate võidusõit. Kihutatakse 800 m pikkusel ringil 

15 min. Võitjaks saab kõige rohkem ringe läbinu. Sõidukite tehniline kontroll 
teostatakse 1 tund enne võistluse algust kohapeal.

Lähem informatsioon tel 555 99 302 ja 511 0511
Ootame rohket osavõttu!

Korraldav komisjon



Lk 2 Audru valla leht - Märts  2017

VALLAVANEMA VEERG
Audru valla 25 aastat

Eelmisel aastal möödus 150 aastat ajast, kui 1866. aasta 
vallaseadusega vabanesid vallad mõisate eestkoste alt ja 
Eestimaal hakati mõisate kaupa valdu moodustama. 

Järgmisel kuul möödub 25 aastat ajast, mil 9. aprillil 1992 
anti tänasele Audru vallale Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
poolt omavalitsuslik staatus. Alates sellest ajast on vallas toi-
munud väga suured arengud ja muutused. 4500 elanikuga val-
last on saanud ligi 6000 elanikuga omavalitsus. Statistiliselt 
võib öelda, et iga kolmas tänane vallaelanik on asunud siia 
valda elama just viimase 25 aasta jooksul. Lisaks rahvaarvu 
kasvule, on oluliselt muutunud meie inimeste töökohad. Kui 
valla algusaastatel olid töökohad valdavalt põllumajanduses 
ja metsanduses, siis tänasel päeval annavad olulist tooni 
töökohad hoopis töötlevas tööstuses ja teeninduses. Meie 
valla töökohtade lipulaevad on AQ Lasertool OÜ ja Valmos 
OÜ ligi 250 ning Milectria OÜ üle 100 töökohaga. Just tänu 
ettevõtluse edenemisele ja töökohtadele on jõudsalt kasvanud 
inimeste sissetulekud ja heaolu. Audru aleviku, Jõõpre ja 
Kõima kortermajad on nüüdseks pea kõik renoveeritud. Ja 
kui palju on lisandunud valda uuselamuid või kapitaalselt 
remonditud talusid, kes neid suudaks kokku lugeda?

Olulise arenguläbimurde saavutas vald, kui leiti lahen-
dus pea poole valla elanike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
küsimustele. Audru alevikus ja selle lähiümbruses oli väga 
suureks murekohaks kõrge fluoriidide sisaldus joogivees. 
Audru ja Pärnu linna vahelise vee ja kanalisatsiooni magist-
raaltrassi rajamine tõi kodudesse puhta joogivee ja lõi suu-
repärase lähtekoha nn uusarenduste tekkeks Papsaare külas.

Läbi 25 aasta on Audru valla üks esimesi ja peamisi prio-
riteete olnud meie lapsed. Läbi aastate on vald panustanud 
üle poole oma eelarvest just laste ja noorte heaolusse. Me 
võime uhked olla, et oleme suutnud viia kõik valla laste-
aiad ja koolid tänapäevasele tasemele oma hoonete ja sisu-
ga. Täielikult uued hooned on saanud Jõõpre Kool, Lindi 
Lasteaed-Algkool, Papsaare lasteaed, Jõõpre lasteaed ning 
sügisel valmib Aruvälja külas külakeskus koos lasteaia, 
raamatukogu ja rahvamajaga.

Kui 25 aastat tagasi olid valla peamised turismi- ja mee-
lelahutuskohad vaid Valgerand ja Kuldlõvi kõrts, siis täna-
ne loetelu on kordades pikem. Valgerand koos terviseraja, 
seikluspargi ja golfiväljakuga, Auto24 ringrada, Lavassaare 
raudteemuuseum, Tamme Talu ürdiaed, Ojako koolitus- ja 
puhkekeskus, Sassi ratsutamistalu – need on vaid ühe pika 
loetelu alguses olevad objektid. Vallas ootab pea 250 voo-
dikohta külalisi nii Eestist kui välismaalt oma puhkust just 
Audru vallas veetma.

Kõigi nende eelpool loetud saavutuste taga on eelkõige 
meie tublid ja töökad vallakodanikud. Samas soovin ma 
tänada kõiki Audru Vallavolikogu liikmeid läbi aegade 
tehtud töö eest, kes ei ole toonud volikogusaali poliitilist 
kähmlust ja populismi, vaid hoidnud fookuses ikka valla 
üldise arengu. Samuti soovin tänuga meenutada ka kõiki oma 
eelkäijaid – vallavanemaid: Aare Tuulikut, Rein Talisood 
ja Margus Joonast, kes oma tegemistega on jätnud tugeva 
jälje Audru valla ajalukku. 

Sellel aastal toimuvad Audru vallapäevad suve algul ning 
seda tähistame koos valla 25. sünnipäevaga. Kutsun kõiki 
vallaelanikke osa saama üritustest, mis toimuvad juuni al-
gul. Täpsem ülevaade üritustest kajastub järgmistes valla 
lehtedes. 

Palju õnne meile kõigile!
Siim Suursild

vallavanem

Vallavalitsuse istungitel
17. veebruar

Algatati avatud hankemenet-
lusega lihthanked „Audru valla 
kruusakattega teede renoveeri-
mine“ ja „Audru valla teede pin-
damine“.

Anti kasutusload Papsaare 
külas Papsaare põik 3 püstitatud 
elamu ja Lõvi tee 14 püstitatud 
eramu kasutusele võtmiseks.

Väljastati ehitusload Lindi kü-
las Ingli kinnistul elamu abihoone 
ja Papsaare külas Meremetsa tee 
24 ühepereelamu püstitamiseks.

Otsustati Audru alevikus Rak-
sijõe katastriüksuse jagamine ja 
määrati jagamisel moodustatud 
katastriüksustele lähiaadressid 
ning sihtotstarbed.

Kehtestati Audru valla lasteae-
dade õpetaja palga alammäärad.

23. veebruar
Kinnitati Audru Vallavalitsuse 

2017. aasta hankeplaan.
Anti projekteerimistingimused 

Kihlepa külas Taara kinnistul abi-

hoone/garaaži,	Jõõpre	külas	Viki	
kinnistul Tiibeti Meditsiinikesku-
se Men Ling sauna- ja vanniteraa-
pia hoone ja Eassalu külas Otsa 
kinnistul lauda ehitusprojektide 
koostamiseks.

Anti ehitusload Lemmetsa kü-
las Küti-Laane kinnistul üksike-
lamu püstitamiseks.

Väljastati luba 23.03.2017 
Lavassaare alevis Mehaanika 6 
avaliku ürituse Kevadpidu kor-
raldamiseks.

Muudeti Papsaare külas Oksa, 
Punga, Tammevälja ja Võra ka-
tastriüksuste lähiaadressid.

03. märts
Otsustati 19112 Valgeranna 

tee kinnistule Audru valla kasuks 
isikliku kasutusõiguse seadmine 
jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks, 
omamiseks, avalikuks kasutami-
seks ja teehoiu korraldamiseks.

Algatati avatud hankemenet-
lusega riigihange „Valgeranna 
kergliiklustee ehitamine“.

Anti kasutusluba Audru ale-
vikus Lihula mnt 14 püstitatud 
abihoone kasutusele võtmiseks.

Väljastati ehitusluba Lemmetsa 
külas Aabrami tee 4 elamu püsti-
tamiseks.

Tunnistati kehtetuks Lavas-
saare ja Audru Vallavalitsuse 
määrused.

10. märts
Kinnitati avatud hankemenet-

lusega lihthangete „Audru valla 
teede pindamine“ ja „Audru valla 
kruusakattega teede renoveerimi-
ne“ tulemused.

Anti ehitusload Lemmetsa kü-
las Mere kinnistule ühepereela-
mu püstitamiseks, Papsaare külas 
Välja tee 12 ja 14 üksikelamute 
püstitamiseks, Kõima külas Sepa 
kinnistul kinnise soojussüsteemi 
püstitamiseks, Papsaare külas 
Lõvi tee 7b jalgpalliväljaku raja-
miseks ja Kihlepa külas Kihlepa 
rahvamaja kinnistul Neitsiraba 
Külastuskeskuse tuletõrje vee-

võtukoha rajamiseks.
Suurendati Lindi Lasteaed-

Algkooli lasteaia Vikerkaare 
ja Päikese rühmades laste arvu 
2016/2017 ja 2017/2018 õppeaastal. 

Otsustati Audru alevikus asuva 
Rebasefarmi ja Lindi külas asuva 
Kosso katastriüksuste jagamine 
ja määrati jagamisel tekkinud ka-
tastriüksustele lähiaadressid ning 
sihtotstarbed.

Määrati Audru vallas asuvatele 
katastriüksustele sihtotstarbed ja 
lähiaadressid (Nätsi-Võlla loodus-
kaitsealad 17-21).

Otsustati toetada MTÜ Hari-
dusselts Schola Audruensis pro-
jekti „Rahvaste sõpruse pidu“, 
NÜ Eesti 4H Pärnumaa piirkonna 
Audru valla 4H klubi Jõõprekad 
projekti „Õpime

tegutsedes I, aasta 2017” ja 
Audru Noortevolikogu projekti 
„Audru valla Playback show 2017“ 
kogusummas 1310 eurot.

Esitati eelnõud 16.03.2017 toi-
muvale volikogu istungile.

Väike Draamafestival
10. märtsil toimus Lindil juba nel-
jandat aastat järjest Audru Valla 
lasteaedade ja 1.-4. klasside õpi-
laste teatrifestival „Väike Draa-
mafestival“. Sellel aastal pak-
kusid pealtvaatajatele mõnusaid 
teatrielamusi koolilaste kõrval ka 
lasteaialapsed – Vikerkaarerühma 
väikesed näitlejad Lindi lasteaiast 
ja Audru Lasteaia Vikerkaare 
maja Roheliste rühma lapsed, kes 
astusid lavalaudadele kohe terve 
rühmaga! Pealtvaatajad said Lindi 
lasteaialaste esituses kaasa elada 
Leida Tigase jutustuse põhjal val-
minud lühinäidendile „Vares kee-
dab hernesuppi“, lapsi juhendas 
õpetaja Eve Naudi. Audru lasteaia 
lapsed täitsid Lindi kooli saali taas 
jõulurahuga esitades Heljo Männi 
loomingust muusikalise jõulunäi-
dendi „Kukk jõuluvanaks“, lapsi 
juhendasid õpetajad Malle Saarts, 
Margit Aal, Heidi Sadulsepp ja 
Evi Vaher. 

Koolilaste esinduses olid 
etendusi andmas Jõõpre Kooli 
1.-2. klassi õpilaste näitering, kes 
esitasid Helle Kirsi juhendamisel 
selgeks õpitud dramatiseeringut 
„Kärbse koolipäev“, mille dra-
matiseeris samuti Helle Kirsi, 
Kristina Kassi jutu järgi. 

Audru Kooli 3. klassi näite-
ring tõi vaatajateni Juhan Jaigi 
teksti põhjal kirjutatud lõbusa 

ja õpetliku loo „Nõiutud Tuks“, 
lapsi juhendas ja teksti kirjutas 
näidendiks õpetaja Silvi Tolmats.

Audru Kooli 4. klassi näite-
ring esitas õpetaja Kaire Leetsa-
ri seatud ja juhendatud näidendi 
„Mutionu pidu“, tuntud lastelaulu 
ainetel.

Viimasena esitasid oma dra-
matiseeringu, „Kuidas vaeslaps 
oma õnne leidis“, Lindi kooli 2.-4. 
klasside lapsed, tuues vaatajateni 
aegumatu loo headusest ja kurju-
sest. Lapsi juhendas õpetaja Ene 
Säde.

Etendused vaadatud, asus au-
väärne	žürii	langetama	otsust	–	
kes	on	parim?	Žüriisse	kuulusid	
Endla teatri näitleja Kleer Maiba-
um-Vihmar, õpetaja ja Audru val-
la sotsiaalpedagoog Sirje Järvet, 
harrastusnäitlejad Marge Massa ja 
Enn Käsper, Lindi Lasteaia-Alg-
kooli hoolekogu liige, kohaliku 
elu edendaja ja eestvedaja Merle 
Jantson. Otsuse tegemine ei ol-
nud lihtne ning aega selleks kulus 
omajagu. Ootajate aega sisustasid 
Kaie Segeri õpetatud tantsusam-
mud ning Lindi kooli kokk Ida 
küpsetatud maitsvad pirukad.

Žürii	kiitis	kõiki	osalejaid	ning	
leidis, et kõik näitlejad ja juhen-
dajad andsid endast parima, mis-
tõttu on ka kõik tunnustuse ära 
teeninud.

Aukirjad jagunesid järgmiselt:
Vahva, vapra ja üksteist toe-

tava esinemise eest tunnustati 
Lindi Lasteaia-Algkooli, Viker-
kaarerühma.

Töökuse ja hea etlemisoskuse 
eest pälvis tunnustuse Audru Las-
teaia Vikerkaare maja, Roheliste 
rühm.

Kõige andekamaks ja vai-
mukamaks lavastuseks hinnati 
Jõõpre Kooli 1.-2. Klassi näiterin-
gi lavastust „Kärbse koolipäev“.

Rõõmsameelseima esituse 
tiitli pälvis Audru Kooli 3. klas-
si näitering.

Kõige leidlikumate lahendus-
tega lavastuse eest pälvis aukirja 
Audru Kooli 4. klassi näitering .

Kõige professionaalsema, 
hinge puudutavama lavastuse 
eest pälvis tunnuste Lindi Laste-
aia-Algkooli 2.-4. klassi näitering.

Lindi Lasteaia-Algkooli näi-
teringi, Jõõpre Kooli näiteringi ja 
Audru Kooli 4. klassi näiteringi 
etendusi saab oma silmaga kae-
da ka 25. märtsil Pärnu Nooruse 
majas, Pärnumaa kooliteatrite 
festivalil. 

Kirja pani 
Kristel Närep

Jõõprest maailmaturule
Endise Bolševiku kolhoosi 
suurfarmi, sigala ja hobuse-
talli asemel on korda tehtud 
tootmishooned ning ühele 
ruutkilomeetrile paigutunud 
ettevõtted on moodustanud 
omamoodi tööstusküla. Vastla-
päeval asuski 100 Jõõpre Kooli 
last koos 13 õpetajaga kohalikke 
ettevõtteid väisama. Umbes kol-
mekilomeetrine matk viis läbi 
5 erineva ettevõtte.

Jõõpre Kool võtab kevadise 
koolivaheaja poolitamiseks juba 
teist aastat ette matka kohalikesse 
ettevõtetesse. Eelmisel aastal viis 
ligi kümnekilomeetrine matk La-
sertooli ja Valmose suurtehastes-
se. Sel aastal külastati viite koha-
likku väikeettevõtet. Külastatud 
ettevõtetest saadud teadmisi ja 
infot talletatakse hiljem kooli-
tundides üle rääkides ning stende 
tehes. 8. ja 9. klassi noortele on 
Jõõpre Koolis sisse viidud õpetaja 
Ülle Haavasaare karjääritund, mis 
aitab teha tulevikuvalikuid ning 
ettevõtete külastused on sellele 
heaks täienduseks. 

Mööblivabrik ekspordib vala-
mud välismaale, kuid mööbel 
jääb Eestisse

Pärnu Mööblivabriku juht 
Jüri Makarov näitas lastele 
mööblitööstuse ruume ning tut-
vustas oma 17 töölisega tootmist. 
2014. aastal Audru parimaks et-

tevõtteks valitud firma on tegut-
senud 2001. aastast ning tegeleb 
valumarmorist valamute ja vanni-
toamööbli tootmisega. Makarovi 
sõnul liikus 2016. aastal 99% too-
detud valamutest välismaale, kuid 
samas 95% toodetud mööblist jäi 
Eestisse erinevate ettevõtete või 
toitlustusasutuste sisustuseks. 
Tuttavaim on inimestele ehk Tele2 
poodide sisustus. Lastele tundus 
Jüri Makarov tuttav olevat krossi-
sõitjana. Nii oligi lastel tore näha, 
et lisaks tõsisele sportimisele on 
võimalik juhtida ka edukat ette-
võtet.

Viljakuivati ja liivaprits
Tarmo Toomasti juhitav 

Baltic Agro kuivatab otse põl-
lumeestelt saadavat mahevilja 

oma suures modernses viljakui-
vatis ning ladustab kuivatatud 
vilja samas läheduses asuvates 
ladudes. Kolm meest saavad 
aastaringselt tööd ning saadavad 
pakendatud vilja enamjaolt eks-
pordiks välismaale. Meeste sõnul 
satub enamus tatart Itaaliasse ja 
nisu rändab Soome. Vilja veoga 
tegeleb ettevõte Portage Veod OÜ. 
Viljakuivatist ümber nurga on Pu-
satransport OÜ hoone. Ettevõt-
te juhi Andres Puusaagi sõnul 
tegeletakse liivapritsitöödega, 
mida teostatakse põhiliselt enne 
renoveerimist erinevate pindade 
puhastamiseks ning metalli ka-
restamiseks enne värvimist, tänu 
millele haakub värv pinnaga pa-
remini. Samuti tegeleb ettevõte 
erinevate värvimistöödega ning 

pulbervärvimisega. Enamus töö-
dest on ettevõttel Eestis, kuid eks 
tuleb vahel piiritahagi tööstusli-
ku värvimisega tegelema minna. 
Samamoodi nagu Baltic Agrogi, 
annab ettevõte tööd 3 inimesele. 
Suvel paisub töötajaskond 6- liik-
meliseks.

Vana-vanaisa laudast edukaks 
pereettevõtteks

M.E.R.P. Puit on pereette-
võte, mis asub sellel kohal alates 
2011. aastast. Enne seda tegeleti 
metsatöödega. Sellest asutusest 
leidsid Jõõpre Kooli lapsed üles 
palju omasid – kes isa, kes ven-
nad. Ettevõtte tootmishoone ongi 
rajatud Jõõpre Kooli poiste Anva-
ri ja Andrease vana-vanaisa sea-
lauda asemele, mida nüüd sama 
pere kaks järgmist põlvkonda eest 
veavad. Firmas on tööl 6 meest, 
kes kõik kohalikud. Suvel vaja-
takse loomulikult abikäsi ning 
meeskond võib suureneda lausa 
16 inimeseni. Ettevõtte osaniku 
Evar Sepa sõnul toodetakse vä-
lismaale viimiseks kaubaaluseid, 
pakutakse saekaatri teenust ning 
müüakse küttepuid soovijatele 
erinevates mõõtudes ja kuivus-
astmetes. Sepa sõnul on isetek-
keline tööstusküla suurepärane, 
sest head suhted ja lähedus naa-
berettevõtetega on aluseks sellele, 
et toimib kenasti naabrivalve ning 
üksteise eest kantakse ikka hästi 

hoolt. Lahkudes soovis Sepp, et 
ehk leiab mõnigi noor mõne aasta 
pärast tee oma valla ettevõttesse 
tööle.

Eduka ettevõtte loomiseks ei 
pea kolima Tallinnasse

2015. aastal Audru valla pa-
rimaks ettevõtteks valitud Edel-
stein OÜ on kivitööstusena te-
gutsenud aastast 2004. Ettevõtte 
tootmishoone võttis meid vastu 
modernse masinapargiga. Merle 
Laidro tutvustas kivitööstuse ta-
gamaid ning rääkis lastele, kuidas 
ei ole oluline see, kus sa mida-
gi teed, vaid olulised on idee ja 
tahtmine. Ettevõtte loomiseks ja 
edukaks saamiseks ei pea ilmtin-
gimata kolima Tallinnasse, vaid 
sama edukalt saab oma loomingut 
turustada otse Jõõprest. Laidro 
märkis, et kõik Edelsteinis tööta-
vad mehed on õppinud oma ameti 
just tööd tehes ning end pidevalt 
edasi arendanud, et saavutada 
nüüdseks juba professionaalsus, 
mida naljalt koolipingist ei saa. 
See professionaalsus ja julgus 
viiski Edelsteini maailmas esi-
mesena tootma kaarjaid kvarts-
kunstkivist paneele.

Küpsisemeistritelt tulevad 
maiustused rändavad Rootsi

Magusaim pala jäi matka vii-
maseks. Audru Pagar tegutseb 
endises kolhoosi ajal hobusetal-

lina kasutusel olnud hoones, selle 
nime all alates 2004. aastast. Enne 
seda oli ettevõtte nimi Audru 
Cake. Neli tublit küpsisemeistrit 
Lidia, Pille, Erli ja Malle too-
davad juba 20 aastat igapäevaselt 
Rootsi ettevõttele erinevaid sorte 
küpsiseid. Hetkel on tootmises 8 
sorti küpsiseid ning lisaks pipar-
koogid, kuid aastate jooksul on 
toodetud vähemalt 20 erinevat 
küpsisesorti. Maiustusi tehakse 
Rootsi retsepti järgi ning paku-
takse 200- ja 500-grammistes 
pakkides. Lahkudes sai iga lapski 
omale koju mõnusalt ja magusalt 
lõhnava magusakarbi kaasa osta.

Vastlapäevale kohaselt lõp-
pes ettevõtlusmatk hernesupi ja 
vastlakuklitega Jõõpre Koolis. 
2018. õppeaastast kohustuslikuks 
saav viies vaheaeg on igati ter-
vitatav, sest kooli direktor Mati 
Suti sõnade kohaselt on kolmas 
veerand lastele alati kõige ras-
kem ning juba aastast aastasse 
on kogemus näidanud, kuidas 
õppeedukus just sellel veerandil 
drastiliselt langeb. Seetõttu ongi 
Jõõpre Kool juba aastaid teinud 
pausi tavalisse koolinädalasse 
ning viinud lapsed matkale. Se-
dakorda siis „ettevõtlusmatkale“, 
et näidata ja tunnistada oma sil-
maga ettevõtluse võimalikkust 
oma kodukülas.

Maris Moorits

Lindi laste näitering

Merle Laidro, OÜ Edelstein



Lk 3Audru valla leht - Märts  2017

Ajaratta lood

Põldeotsa muusikaelu
1948-1949 aastatel tegutses Aud-
ru Rahvamaja muusikaringina 
tantsu-kergemuusika orkester. 
Selle orkestri tuumikuks olid 
peamiselt Põldeotsa külast pärit 
muusikamehed:

1. Juht Evald Aaslaid – Möldri 
talu – I akordion

2. Oskar Murd – Murru talu 
– klaver

3. August Indas – Sõeru talu 
– viiul

4. Paul Tarkpea – Möldri talu 
– trummid

5. Heino Murd – Põnga talu 
– mandoliin

6. Endel Tuisk – Kopli talu – 
mandoliin

7. Ernold Põldsam – Malda 
küla – mandoola

8. Jüri Tamm – Kihlepa küla 
– II akordion

Harjutustel käidi Audru koo-
limajas ja ka Põldeotsa külas 
Murru ja Möldri taludes. Anti 
pidudel kontserte ja mängiti tant-
suks. Käidi esinemas ka Soevas, 
Kihlepas, Selistes, Ares ning Sel-
jametsal. Lühikest aega tegutses 
orkestri juures ka vokaalgrupp, 
kes mõningaid palasid lauluga 
saatsid. Orkestri tegevus jäi 
soiku peale 1949. aasta repres-
sioone, kuna klaverimängija asus 
elama teise maakonda ja polnud 
võimalik uut leida. Oskar Murd 

Murru talust oli ka tegutseva se-
gakoori juhataja. Taaskord tulid 
paljud segakoori lauljad just Põl-
deotsa külast. Koor arenes välja 
endisest Audru kirikukoorist, 
seetõttu käidi ka kirikus juma-
lateenistusi lauluga kaunistamas. 
Koori harjutused toimusid Os-
kar Murdi juures kodus, kus oli 
korralik harmoonium. Koor käis 
laulupidudel Pärnus, Vändras ja 
ka Tallinnas üldlaulupeol. Kord 
tuli koor Pärnumaa laulupeol 
võistulaulmisel esikohalegi. 
Kooris laulsid kohalikud talu-
peremehed-perenaised ja nende 
lapsedki. Siit järeldub, et Põlde-
otsa küla oli nagu omamoodi 

kultuurikeskus. Oskar Murd oli 
ka Audru kiriku organist. Liht-
ne taluperemees, kuid väga tub-
li muusikamees. Samuti oli hea 
muusikamees August Indas, kes 
väga hästi valdas viiulimängu ja 
võis noodist mängida ka nõudli-
kumaid heliteoseid. Muusikariis-
tad peale klaveri olid mängijail 
omal olemas. Parandati ära vana 
trumm,	bandžo	põhi	tehti	vist	
koeranahast jne. 

Loo autor ei ole teada, kuid 
see on kirjutatud 1993. aastal 
toimunud Põldeotsa küla kok-
kutuleku jaoks. 

Audru muuseumi kogudest
Tiiu Jalakas

4H aasta algas Pärnumaal tegusalt
Kohtusime sel aastal esimest 
korda Lindil, üritusel „Keep 
calm and have fun“ VOL3, 
mille korraldajateks olid klu-
bid Audru A-Rühm ja Paikuse 
Lõvid, juhendajateks Tarmo 
ja superkokk Marek. Eriti jäid 
meelde jalgpallimängu algtõde-
sid tutvustavad JK Vaprus klubi 
treenerid. Seekord oli esimesel 
õhtul tore tutvus ansambliga 
Bermuuda Nurgad, hommikul 
aga kohtumine mõnusa muusiku 
Jaanus Jantsoniga, kes tutvus-
tas enda pille ning kellega isegi 
lauldi koos. Märkimata ei saa 
jätta, et 19 võistkonna hulgas 
jäi meie klubi esindus (meiega 
koos veel Robert) koos Paiku-
se noortega jagama II-III kohta 
tordivalmistamise konkursil.

Meie klubi esindus käis Aud-
rus noortetoa avaüritusel, kin-
gituseks võtsime eestvedajatele 
Katile ja Reelikale 4H helkuri 
ning noortele 4H lendava tald-
riku. Hiljem on mõnigi meist 
sinna läinud, et vihmaseguses 

hallis või tuisuses ilmas vaba 
aega sisukamalt veeta.

Veebruaris said  noored kok-
ku esimest korda Pärnu-Jaagupi 
koolis ja spordikeskuses, kus 
toimus sõbrapäeva üritus. Üri-
tuse organiseeris alles eelmisel 
aastal moodustatud klubi Squad 
juhendaja Kertu eestvedamisel. 
Playbacki	žüriis	oli	isegi	Halin-
ga Vallavolikogu esimees Tarvi. 
Elevust tekitasid parkuurijad 
Sindila klubist. Seekord toe-
tasid üritust paljud kohalikud 
ettevõtted.

Järgmisena kohtuvad 4H 
noored üle Eesti vanuses 13+ 
Talveakadeemias Rakveres. 
Praegu käivad ettevalmistused 
sõiduks Tartu. Tahame külasta-
da ERM-i ja vaadata etendust 
teatris Vanemuine, et tähistada 
traditsioonilise teatriskäiguga 1. 
aprillil 4H Pärnumaa piirkonna 
sünnipäeva.

Klubi Jõõprekad liikmed 
Heddy ja Džuljeta

Audru vallas tegutseb maailma ainulaadseim motospordiring
Alates möödunud aasta keva-
dest on auto24 ringil toimetanud 
laste motokool, mida veavad 
kaks motoentusiasti – Marko 
Rohtlaan ja Jüri Randla. Mõ-
lemal mehel on motopisik juba 
lapsepõlvest kaasa antud. Ni-
melt oli Jüri vanaisa just see 
mees, kes 1974. aastal ALMA-
VÜ Eksperimentaalse Tootmis-
kombinaadi „Vihur“ tegevusele 
hoo sisse aitas lükata ning Eesti 
motosporti edendama hakkas. 
Vanaisa jälgedes astus ka Jüri 
isa, kes teatepulga pojale edasi 
andis. Marko kasvas mootor-
ratta seljas. Sõidukogemust on 
kogunenud 27 aastat, mees ise 
aga alles varajastes kolmeküm-
nendates. Esmakordselt osales 
ta võistlustel, kui oli kuueaas-
tane, treeningud algasid, kui 
poisil täitus viies eluaasata.

Kolmas põlvkond kasvatab 
pealekasvu

Koos otsustasid mehed, et 
unustuste varju vajuv vana 
motoklubi tuleb taaselustada. 
Mõte pandi idanema 2015. aas-
ta oktoobris ning juba järgmise 
aasta veebruaris viisid Marko 
ja Jüri taasloodud „Vihurmo-
to“ Saku Suurhallis toimunud 
motomessile. Idanema hakkas 

uus idee – leida motohuvilised 
lapsed ning vormida neist mo-
tosportlased. Motopesa hakkas 
arenema Audru vallas paik-
neval auto24 ringrajal. 2016. 
aasta kevadel toimus esimene 
treening väikestele motohuvi-
listele. Marko sõnade kohaselt 
on tema eesmärgiks tekitada 
lastes kirg motospordi vastu, 
pakkuda stabiilset treeningut, 
valmistada noored ette milleks-
ki suureks ning mis peamine, 
hoida elus Eesti motosporti. 
Lapsed õpivad ohutusreegleid 
ning oma tsikleid ise hooldama. 
Suvistel treeningutel sõidavad 
lapsed ringraja tsiklitega, kül-
makraadide ilmnedes istuvad 
huvilised krossirataste selga. 
Treener Marko leiab, et oluline 
pole ainult rajasõit. Hakkama 
peaks saama ka maastikul. 
Tähtis on üldfüüsiline vorm, 
mis kahjuks tänapäeva lastel on 
pigem kehvapoolne. Krossitree-
ning suurendab vastupidavust 
ja treenib süvalihaseid, mis on 
hea vormi alustalaks. 

Hea meeskond on suurim 
motivatsioon

Küsimuse peale, kas igast 
lapsest saab motosportlane, 
Marko muigab ja viib jutu kooli. 

Kõigist lastest ei saa matemaa-
tikuid, filolooge ega füüsikuid. 
Nii ei saa igast trennilapsest ka 
motosportlane. Selleks, et hea 
motosportlane saaks treenida ja 
võistelda, on vaja tema kõrva-
le head meeskonda. Seepärast 
püütakse trennist leida ka need 
poisid, kellest tasemel tehnikud 
vormida. Trennis on lapsed üks-
teisele sõbrad, meeskonnakaas-
lased, aga ka konkurendid. 

Motokirg ootab uusi avas-
tajaid

Sel kevadel ootab Vihur 
Akadeemia taas treeningutele 
poisse ja tüdrukuid vanuses 5-9 
eluaastat. Treeningud toimuvad 
kord nädalas ja iga ilmaga. Kui 
vihm ei lase rajale, leitakse te-
gevust	garaažis.	Täpsemat	in-
fot leiab Vihurmoto kodulehelt 
ning Facebooki veergudelt. 
Lapsed hakkavad treenima 
esimeseks kogemuseks sobili-
ke Pocketbike PS50 Rocket 
BIGBORE 6,5 ratastega. 

Treening koos piitsa ja 
präänikuga

Igal lapsel on olnud perioo-
de, kui trenni tullakse mossis 
näoga. Parim motivatsioon on 
treeneri ja vanemate tunnustus. 
Rohtlaane sõnade kohaselt on 

motosport kui redel, mille pul-
kadel tõusta. Seepärast peavad 
nii vanemad kui treener olema 
järjepidevad ning näitama üles 
pühendumist. Kui küsida lastelt, 
mis neid siia trenni kutsub, siis 
peale mõttepausi ja uitavaid 
pilke	garaažis,	kostub	vastus:	
„Vaata, kus me treenime. Marko 
treenib meid, meil on kõik nii 
lahe!“. Tõesti, see on ainulaad-
ne, et noored saavad treenida 
Eesti ainsal ringrajal. Marko 
viitab treeningrajale, mis paik-
neb kohe päris ringraja ääres. 
Veel mõni aasta edasi ja saab 
juba suurel raja sõita nagu päris 
motosportlased. Nimelt avane-
vad	Vihurmoto	garaažiuksed	
auto24 ringraja boksirajale. 

Meeste jutu järgi õpivad ka 
nemad igas noortega veedetud 
trennis midagi uut. Kõige pa-
rem õpetaja alustavale treene-
rile ongi laps ise. Palun meestel 
vaadata tulevikku, et millisena 
ja kus nad näevad end ja neid 
noori, kes praegu trennis käivad 
aastate pärast. Jüri ja Marko on 
ühel lainel ja lausuvad kuldsed 
sõnad: „Treenime noori selleks, 
et oleks, kelle kätesse usaldada 
uue põlvkonna Vihurmoto“.

Katrin Zagorski

Meie traditsioonid – Eestimaa sünnipäev
Olen õpetaja Anne Audru Las-
teaia Männituka majast. Töö-
tatud aastaid saab sügisel 39. 
Nende aastatega on muutunud 
palju, kuid palju on ka jätkuvalt 
samaks jäänud. Pidupäevad on 
aga muutunud suurejooneli-
semateks, lõbusamateks, nii 
endale kui ka lastele huvipak-
kuvamateks. 

Au sees on mardi- ja isade-
päev, mis möödub tavaliselt 
väga mehiselt luure- ja sõjamän-
ge mängides, meisterdades, isa-
de soovidele vastu tulles vahel 
ka kontserdiga. Kadripäev on 
sisustatud vanavara tutvusta-
misega. Meil on lasteaias väike 
muuseuminurk, kuhu on kogu-
tud vanu tööriistu, mänguasju, 
riideid jms. Vanemad rühmad 
külastavad ka Audru Muu-
seumi. Ära ei unustata kunagi 
lasteaia sünnipäeva, mil sööme 
saalis koos kringlit või juubelite 
puhul torti. Vastlapäeva peame 
ikka liugu lastes, hernesuppi ja 
vastlakukleid süües. Liugu la-
seme Valgerannas, kirikumäel 
ja kui ilm ei luba õue minna, 
saab ka saalis vastlatralli lüüa. 
Emakeelepäeval hoiame au sees 
oma emakeelt. Sellel päeval kut-
sume külla vanavanemad koo-
gi ja moosiga. Lapsed esitavad 
Eesti autorite luuletusi. Kõlavad 
kaunid laulud. Kalleid emasid 
üllatame meeleoluka kontserdi 
ja kevadlilledega.

Taasiseseisvumisest alates 
peame Eestimaa sünnipäe-
va. Kui alguses olid väikesed 
muusikahommikud saalis, siis 
ajapikku on peod muutunud jul-

gemateks ja ideederohkemateks. 
Paaril korral oleme käinud val-
lamaja saalis pidulikul aktusel. 
Vallavanem on tervitanud kõne, 
magusa suupiste ning maitsva 
joogiga. Rongkäik läbi alevi 
sinna ja tagasi toob tervisliku 
une. Viis aastat tagasi meister-
dasid õpetajad koos lastega sini-
must-valged rinnamärgid, mida 
kanname pidulikel sündmustel. 
Vabariigi aastapäeva korraldab 
alati kooliminejate rühm, kuna 
neil on teadmisi juba rohkem ja 
nii saab neid edasi anda ka noo-
rematele. Paar aastat tagasi kor-
raldasime Mesilinnu rühmaga 
vahva paraadi. Paraad oli suu-
repärane. Mereväge esindasid 
väikesed Lepatriinud, kellel oli 
kaasas ka ühe issi tehtud laev, 
kus istusid paar väikest mad-
rust. Veidike suuremad Sajajalg-
sed olid lennuväe esindajad, kes 
olid selgeks õppinud lennundu-
se lipumorse. Sipelgad näitasid 
jalaväe oskusi marssimises koos 
lauluga.

Selle õppeaasta alguses sel-
gus, et 3-4 aastaste laste kõrvale 
tuleb kümme kooliminejat last. 
Sügisel oli vanemate seas vei-
dike ärevust, et kuidas ja miks, 
kuid nüüdseks oleme kokku su-
lanud ja oma tööd ja tegemised 
jaganud nii, et igaüks saaks 
teha jõukohaseid ülesandeid 
ja harjutusi. Koos suurtega on 
julgem esineda, nendega koos 
saab mängida keerulisemaid 
lauamänge, ehitused tulevad 
uhkemad. 

Ühes veebruarikuu hommi-
kuringis istudes ja arutades, et 

kuidas tähistada Eesti Vabariigi 
aastapäeva, hakkas lastele, nii 
minule kui ka õpetaja Silvile 
meeldima glamuurne presi-
dendi vastuvõtt. Saab selga 
panna pidulikud riided, kõlab 
akadeemiline kontsert ja mui-
dugi peavad ka maitsvad näk-
sid olema. Pidupäevase saali 
kaunistamiseks voltisime ja 
kleepisime sini-must-valgeid 
lehvikuid, millest tulid kaunid 
rahvusmustris rattad. Mõned 
päevad varem saatsime kõikide-
le rühmadele ja töötajatele laste 
valmistatud  kutsed. Pidupäeva 
hommik oli ärevust täis, tüd-
rukutel uhked soengud, poisid 
ülikondades, lipsud ees. Algas 
pidulik vastuvõtt. Kaunistatud 
saalis võtsid koha sisse „presi-
dendipaar“ Leela ja Rasmus. 
Uksel lugesid nimekaartidelt 
ettetulijate nimesid Mia Mirell 
ja Ats-Robin. Kristofer, julge 

ja asjalik, näitas, kuhu külali-
sed istuda võivad. Kätlemisele 
minejaid oli põnev vaadata, et 
kuidas keegi lähenes. Oli jul-
geid tervitajaid, käsi tervituseks 
valmis, oli külg ees tulijaid ning 
mõni ei julgenudki õpetajast 
kaugemale minna. Kontserti 
teadustasid seekord rahvariietes 
ja Kaera-Jaani tantsides kooli-
minejad Karl Kregor ja Emma 
ning sama tublid nelja-aastased 
Andreas ja Kreteli. Soolonumb-
riga, „Kodu“ lauluga, esinesid 
õed Lisandra ja Casandra. Pea-
le kaunist kontserti maitsesime 
magusaid lusikaampse, tikuvõi-
leibu ning puu- ja juurviljavar-
daid. Meeleolukas tants kestis 
väsimuseni. Lapsed olid õnne-
likud ja rahul. Meie – õpetajad 
ka. Enda tehtud – hästi tehtud. 

Anne Rebane 
Audru Männituka Lasteaia 

vanemõpetaja 

Audruranna V Talvetantsupidu
Laupäev, 11. veebruar 2017 – 
õues ilus talveilm, -5 kraadi kül-
ma, päike paistab ja lumi on just 
maha sadanud – toimuma sai V 
Audruranna Talvetantsupidu.

Kohale olid tulnud paljud 
tantsurühmad Audrust ja ka 
kaugemalt: Jõõpre Vanaemad, 
segarühm Auto, naisrühm Ka-
narbik, naisrühm Audru Naised, 
Audru Kooli 2b klassi tantsu-
rühm, Ingerisoome Folkloo-
rirühm Kullero Pärnust, nais-
rühm Hanilane Läänemaalt ja 
loomulikult Lindi kooli lapsed 
ja Lindi Lappajad. Kokku sai 
meid päris suur tantsuseltskond. 

Lumes sai ära tantsitud meie 
omad folkloorsed tantsud, saat-
jaks seekord pillimees lõõtsaga. 
Naha said kõik soojaks. Sooja 
supi ja kringli eest hoolitses La-
vassaare lasteaia kokk Urve, kes 
keetis hea külasupi ja küpsetas 
maitsvad kringlid.

Külakosti jagasid aga Audru 
Kooli tantsulapsed, kes kinnis-

tasid oma esinemisjulgust võõ-
ra publiku ees ja võõras saalis. 
Esitamisele tulid tantsud Orava-
kesed ja Kooliteel (Koolinoorte 
tantsupeo tantsud), pealtvaataja-
teks samuti ka oma vanemad ja 
vanavanemad, kes lastega kaa-
sas olid. Meeleolukaks kujunes 
väikeste poiste ja suurte Lappa-
jate ühistants – Pulgatants. Oi 
seda uhkust suurte meestega 
koos tantsida!

Õhtu möödus meeleolukalt 
seltskonna- ja muid tantse tant-
sides, mälestuseks osalejatele 
tänud ja kingitused. Teatepulk 
anti üle Anu Kurmile ja Jõõpre 
tantsurühmale.

Tänud kõikidele osalejatele, 
organiseerijatele ja abilistele 
läbi viie aasta.

Kohtumiseni järgmisel Tal-
vetantsupeol Jõõpres!

Maie Kalbus
Lindi Lappajad, Audru 

Naised juhendaja

Naistepäevahommik  
Aruvälja lasteaias

Meie lasteaias on saanud tradit-
siooniks iga-aastane naispere 
üllatamine 8. märtsi hommikul.

Sel korral said selle tähtsa 
ülesande Mesilaste rühma kaks 
tulevast kooliminejat noormeest 
Kuldar ja Kris-Robin. Kuna sel-
le õppeaasta alguses liitusime 
Kiusamisest vaba lasteaia prog-
rammiga, siis oli Karu koosolek 
kõige õigem ja parem koht, kus 
valida kaks kõige sõbralikumat 
poissi seda tähtsat ülesannet 

täitma.
Suur rõõm oli näha üllatust 

ja rõõmu meie emade, tüdruku-
te ning lastaia naispere silmis. 
Üks väike kollane lilleõieke tegi 
selle hommiku päikeselisemaks 
ning meie noormehed said to-
reda kogemuse, mille nimi on 
KINKIMISE RÕÕM!

Aili Elend
Jõõpre Kooli ja Aruvälja 

Lasteaia õppe- ja majandus-
juhataja
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Lugemissoovitus

KIRIKUTEATED
EAÕK Jõõpre Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub laupäeval, 22. aprillil 
2017 kell 10.00, jumalik liturgia. Teenib Pärnu ja Saare pühitsetud piiskop 
Aleksander. Templipüha. Peale liturgiat ristikäik ümber kiriku. 
Info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg – 53841350  
 Helju Holm – 51968992

Audru jalgpallurid kuuluvad 
Eesti Rahvaliiga tippu

26. veebruaril koduväljakul, 
Audru Kooli saalis, toimunud 
veerandfinaalis, kus FC Audru 
vastaseks oli Remniku võist-
kond, tõestas Audru meeskond, 
et kuulub Eesti rahvajalgpalli 
tippu.

Olles mängu 17ndaks mi-
nutiks juba kaheväravalisse 
kaotusseisu jäänud, lõpetati 
esimene poolaeg kaotusseisus, 
kuid teisel poolajal näitasid 
Audru mehed hoopis teistsugust 
minekut. 23. minutil lõi Heido 
Västrik oma teise värava ja 2 
minutit hiljem vormistas sama 
mees juba kübaratriki. 31. minu-
til tegi Otto Tammsaar seisuks 
4:3 ja 2 minutit hiljem tõi Taa-
vi Kitsel tabloole numbrid 5:3. 
Remniku võistkonnal õnnestus 
2 minutit enne lõppu viia seis 
4:5-le ja sellise skooriga mäng 

lõppeski.
Seega on FC Audru jõudnud 

poolfinaali ja sellega ei soovi-
ta piirduda. Vastane selgub 6. 
märtsil.

FC Audru tänab poolehoid-
jaid ja sponsoreid: OÜ Katu-
semeister, Rita Talisoo Photo-
graphy, OÜ Siidivennad, OÜ 
Galvester, OÜ Artifex. 

Eesti Jalgpalli Liit lõi aastal 
2010 Rahvaliiga. Aastal 2012 
lisandus eraldi naiste Rahva-
liiga ning 2017. aastal alustab 
Rahvaliiga oma 8. hooaega, 
kus FC Audru igal aastal edu-
kalt esineb. Rahvajalgpalli lii-
ga eesmärk on kaasata jalgpalli 
mängima neid mehi, naisi ja 
noorukeid, kes ei soovi või ei 
saa erinevatel põhjustel män-
gida kaasa Eesti meistrivõist-
lustel. (KH)

FC Audru koosseisus: Taavi Kitsel, Martti Jürgenson, Hei-
do Västrik, Otto Tammsaar, Fredy Paas, Kristian Tamm-
saar ja Taisto Rannamets

Isiksusearengukoolitused  
puuetega inimestele

MTÜ Pro Civitas eestve-
damisel käivitati käesoleva 
aasta veebruarist 12 Eesti 
maakonnas projekt „Isiksu-
searengukoolitused puuetega 
inimestele“.

Projekti eesmärk on aidata 
kaasa puuetega inimeste õpi-
hoiakute parandamisele ning 
nende võtmepädevuste aren-
damisele isiksuse arengu taga-
miseks.

Erinevates maakondades 
viiakse käesoleva aasta veeb-
ruarist 2018. aasta augustini 
läbi 40 puuetega inimestele 
suunatud võtmepädevuste alast 
koolitust, Pärnumaal (4 gruppi).

Individuaalse motiveerimi-
se saavutamiseks on projekti 
meeskonda kaasatud õpinõusta-
ja, kes nõustab ja juhendab neid 
koolitatavaid kelle õpijõudlus on 
keskmisest madalam ning kelle 
õpingute edenemine planeeri-
tud tempos oleks muidu küsitav. 
Projekti kaasatud õpinõustajad 
valitakse selliselt, et nad saavad 
toetada erinevate spetsiifiliste 
puuetega (nt nägemis-, kuul-
mis-, erinevad liitpuuded jne) 
inimeste osalemist projekti te-
gevustes.

Koolitused viiakse läbi mit-
mekülgses ja osalejatele huvi-

tavas ning sobivas vormis, ar-
vestades sihtgrupi – puuetega 
inimesed – eripärasid. Kasuta-
tavad õpivormid hõlmavad loen-
guid, arutelusid, rühmatööd, 
individuaalset tööd jne.

Arendatavad võtmepädevu-
sed on õppimisoskus, sotsiaal-
sed oskused ja algatusvõime, 
mis kõik toetavad osalejate 
isiksuse arengut ning aitavad 
kõrvaldada nende ühiskonna-
elus (elukestev õpe, tööturg, ko-
danikuühendused jne) osalemist 
takistavaid barjääre.

Koolitusgrupi keskmine suu-
rus - 10 inimest - on väike ning 
võimaldab aktiivõppe meetodite 
kasutamist ning individuaalset 
lähenemist.

Ühe koolituse pikkus on 45 
tundi, koolitus viiakse läbi 2 
kuu jooksul.

Pärnus alustame koolituste-
ga aprillis. Koolitused toimuvad 
Nooruse majas aadressil Rohe-
line 1B. Koolitused toimuvad 
10.-11.04; 27.-28.04, 8.-9.05 
kell 10:00-16:00. Infopäev toi-
mub samal aadressil 3. aprillil 
kell 13:00

Osalemine on tasuta.
Info ja registreerumine: 

56 659 118 või anu.viltrop@
gmail.com

Üle-eelmise kuu vallalehes är-
gitasin teid lugema EÕM’i aja-
lugu käsitlevat suurteost ning 
mainisin, et varsti on ilmumas 
veel üks sellesisuline raamat. 
Nüüd on Kalev Vilgatsi kirju-
tatud „On lipurivis malevlaste 
viirud. Õpilasmalev Pärnumaal 
1966-2016” ilmavalgust näinud. 
Mõnus lugemine ja mis peaasi, 
kogu tegevus toimub siinsamas – 
Pärnumaal (ka Audrus). Juba on 
nii mõnigi raamatut käeshoidnu 
oma suureks üllatuseks leidnud, 
et temagi nimi on mingis kon-
tekstis ära toodud. Rääkimata 
fotodest, kuhu kogematagi võis 
ju omal ajal peale jääda. Autor 
kaasas raamatu loomisesse veel 
mõned omaaegsed malevategi-
jad. Nii on omad peatükid teiste 
hulgas kirjutanud näiteks Mart 
Kuuskmann, Mati Sutt ja eks 
panin minagi oma mälestused 
kirja. Päris mahlakad said need 
meie meenutused. Nagu autor 
teose esitlusel möönis, tuleb 
vahepeal tahtmine raamat kin-
ni panna ja appi hüüda. Kas see 
kõik oli tõesti võimalik? Aga oli. 
Ülo Liblik meenutab (katkend 
raamatust): „Kes oskaks öelda, 
kui palju 10.-12. klassi õpilasi 
mahub Niva autosse? Täpselt 
15 ja keegi ei rippunud kuskilt 
aknast väljas ning sai ära sõide-
tud. Selle eest oleks lahti lastud 

tagantjärelegi! Ent ajad olid tei-
sed ja liiklus teine.“ Selle peale 
mainis küll üks esitlusel olnud 
teine endine malevakomandör, 
et tema villisesse mahtus tun-
duvalt rohkem ja lisaks oli tal 
seal veel 3 rulli okastraati ka… 
Loodetavasti loetakse kõik need 
teod nüüd tõesti aegunuteks ja ta-
gantjärele karistamisele ei kuulu. 
Tõepoolest, selles raamatus on 
kõik ausalt ära räägitud ja fotodki 
tõestuseks kõrval. Raamat pole 
nii paks ja raske nagu terve Eesti 
EÕM’i ajalugu kajastav teos ja 
laseb ennast mõnusalt ka voodis 
lugeda ja seda ilma, et rinda rõ-
huks. Aga lugematajätmine oleks 
juba viga.

Sirje Suurevälja

Hei, reisiHuvilised!
2017.  aasta suvel korraldame järgmised huvireisid:

8. aprill – Riia ja Riia automuuseum
6. mai – Sigulda lillelaat
4. juuni – Audru vallapäevade ringreis
22.-23. juuli – 2-päevane reis Raplamaa mõisatesse
August – Eesti Rahva Muuseum Tartus
September – Palamuse laat
November – Mardilaat Tallinnas
Registreerimine on alanud telefonidel 555 99302 ja 44 64191.
Kiirustage registreerimisega 8. aprilli Riia automuuseumi 
reisile!

Ootame teid!
Audru muuseum

Lindi kooli SÕBER 2017  
Jüri Tenson 

•	 Jüri Tenson on Lindi Las-
teaed-Algkooli õpilastele 
merebioloogiat õpetanud 
alates 2010. aastast. 

•	 Koos Jüri Tensoniga on käi-
dud mitmes põnevas paigas 
nagu Ermistu järv, Kihnu, 
Matsalu, Valgerand, Pärnu ja 
loomulikult Lindi piirkond.

•	 Jüri Tenson on mees, kellega 
on põnev vestelda nii lapsel 
kui täiskasvanul. 

•	 Tal on jutustada huvitavaid 
lugusid nii merebioloogi 
tööst, loodusest kui elust 
enesest. 

•	 Jüri Tensoni kuldsed laused:
 - Sinust ei pea mitte ainult 

kasu olema. 
 - Kui oled oma tegevusega 

võimalikult vähe kahju 
teinud, on ka see suur asi. 

 - Karta tuleb seda, mida 
me ei tea.

 - Tark ei torma, märka 
seda, mis su ümber on.

•	 Jüri Tensoni õpilased kirjel-
davad teda järgmiselt: 
Ta on tore ja vahel tõsine, 
sõbralik, tark, hea, rahu-
meelne, abivalmis, töökas, 
lahke, naljakas, aga vana. Tal 
on pruunid juuksed ja talle 
meeldib loodus. Ta teab ka-
ladest kõike, kannab prille 
ja nokamütsi.

•	 Õpilaste mälestused seoses 
Jüri Tensoniga:
 - Näitas mikroskoobist 

puuki ja kirpu. Ta õpetas 
mulle, kuidas kiiremini 
joosta.

 - Jüri Tenson on päästnud 
sõdalasi. Me käisime Er-
mistu järve ääres.

 - Ma küsisin ta käest, kas 
kalad pissivad. Ta ütles, 
et kalad pissivad silmade 
kaudu.

 - Ma mäletan, et me nägi-
me lindu, kes magas kä-
rus. Me läksime kooliga 
Ermistusse, kus Jüri Ten-
son õpetas kala püüdmist 
ja tutvustas mõned kalad.

 - Kui ma näitasin Jürile 
leitud kollast ussi, siis ta 
ütles, et vahelduseks ka 
mõni kollane uss ja see 
oli tore. Tunni lõppedes 
jagas kõigile kommi. 

Aitäh Sulle!
Lindi Lasteaed-Algkool

23.02.2017




