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Jõõpre vanas koolimajas puhuvad  
renoveerimise tuuled 

Jõõpre külaseltsi hallata olev 
1935. aastal ehitatud vana koo-
limaja on seisnud mitmeid aas-
taid tühjana, kuid nüüd saab see 
hoone uue hingamise. 

Vanas koolimajas on tegut-
senud nii kool kui ka lasteaed. 
Pärast uue koolimaja valmimist 
tegutses seal edasi lasteaed. 
2008. aastal aga valmis ka uus 
Jõõpre lasteaed, mistõttu vana 
koolimaja tühjalt seisma jäigi. 
Kogukonnas on aga pea kõik 
pered olnud vana majaga seotud 
ning seetõttu otsustati ajalugu 
säilitada ning vanale koolihoo-
nele taas hing sisse puhuda. 

Jõõpre külaseltsi juhatuse 
liikme Meelis Tiido sõnutsi on 
hetkel tegemisel tänu Audru val-
lale ja Leader projektitoetusele 
välisfassaad ning akende vahe-
tus. „Otsustasime fassaadivärvi 
ja aknad valida täpselt sellised 
nagu olid vanal koolimajalgi, 
tahtsime autentsust ja ajaloohõn-
gu säilitada ning et inimestele 
jääks äratundmisrõõm,“ sõnas 
Meelis Tiido.

Sellega aga külaselts veel 
piirduda ei kavatse. „Loodame 
ka järgmisest Leader-voorust 

saada toetust, et teha korda ka-
tus,“ on Tiido kindel. Vastavalt 
plaanile jääb teisele korrusele 
koolimuuseum koos klassiruu-
mi ja õpetajate toaga, kus nii 
mõnigi poisiklutt vahel „vaibal“ 
käinud on. Ning kuna rahvama-
ja on 5 päeva nädalas aktiivset 
tegevust täis, siis tuleb vanasse 
koolimajja ruum noortele, kus 

on hea õhtuti tegutsemas käia. 
Lisaks sisustatakse ruum ja 
kööginurk laste sünnipäevade 
või väiksemate koosviibimiste 
korraldamiseks. „Tore oleks, kui 
vilistlasedki leiaksid oma klas-
sikokkutulekuteks tee vanasse 
koolimajja, võimalused selleks 
igal juhul luuakse,“ kinnitas kü-
laseltsi juhatuse liige.

Jõõpre kogukond on ootus-
ärevalt meelestatud ning toetab 
tegemisi hea sõnaga. Külaselts 
ootab aga kõikide toredaid ideid 
ja ettepanekuid, mis majja elu 
veel enam sisse tooks. „Head 
ideed ei lähe kunagi raisku,“ on 
Tiido positiivne. 

Maris Moorits

Audrus jätkuvad 
investeeringud samas mahus 

nagu varem
Audru osavallakogu kiitis 
heaks ja Pärnu linna volikogu 
kinnitas 2018. aasta eelarve, 
millest muuhulgas rahastatak-
se Audru osavallas investeerin-
guid kogusummas 1,4 miljonit 
eurot. Eelarve investeeringute 
maht on kavandatud samas ma-
hus nagu eelnevatel aastatel. 

Suuremate investeeringute-
na on oodata kergliiklusteede 
ehitamist EAS-i toetusel. Ka-
vandatud on Audru aleviku 
bussipeatust Pärna alleega 
ühendav betoonplaatidest kerg-
liiklustee asendada kivisilluti-
sega ja ehitada kergliiklustee 
Põldeotsalt Tiigi elamuala 
Uruste bussipeatuseni ning 
ühendada see juba olemasole-
va kergliiklusteega, mis tagaks 
jalakäijatele turvalise liikumis-
võimaluse Audru Koolini ja 
sealt edasigi. Kergliiklusteede 
ehitus läheb maksma 440 tuhat 
eurot, millest 272 tuhat loode-
takse saada EASist. Kruusatee-
de rekonstrueerimiseks on ette 
nähtud 60 tuhat eurot, kruusa-
teede pindamiseks ja mustkatte 
alla viimiseks 140 tuhat eurot. 

Audru aleviku vee- ja kana-
lisatsioonisüsteemide ehituseks 

on eelarves 500 tuhat eurot. Te-
gemist on mitmeaastase projek-
tiga, mis hõlmab Tiigi elamuala 
ja Rebasefarmi kanaliseerimist 
Audru alevikku. Projekti lõpp-
tähtajaks on AS Pärnu Vesi ni-
metanud aastat 2021.

Väiksemad tööd jätkuvad ka 
Audru ja Jõõpre koolides ning 
Aruvälja lasteaed-rahvama-
jas. Projekteeritakse ka Audru 
Kooli ristmiku ja parkla uut 
liiklusskeemi ning kavanda-
takse uut bussiterminali, mis 
arhitektuurselt sarnaneb Pärnu 
uue bussijaamaga.

Jõõpre joogiveetöötluse pa-
rendamiseks on eelarves pla-
neeritud 50 tuhat eurot ja Kih-
lepa kinnise tuletõrjeveemahuti 
rajamiseks 30 tuhat eurot.

Lisaks on kavandatud ühen-
dada Lihula mnt ääres kulgeva 
kergliiklusteega Valgekodu ja 
Kurgometsa elamualad. Peagi 
jõutakse kõigi kavandatud pro-
jekteerimistöödega valmis ja ka 
maaomanikega kokkuleppele 
teede aluse maa kasutusõiguste 
osas. 

Priit Annus
osavallakeskuse juhataja

Ettevõtlustoetuse esimene  
taotlusvoor on avatud

Laienenud Pärnus tegutsevad 
ettevõtted saavad esitada lin-
navalitusele taotlusi toetuse 
saamiseks. Toetuse eesmärk 
on tugevdada ettevõtete konku-
rentsivõimet ning seeläbi elav-
dada linna ettevõtlust. Taotluse 
esitamise tähtaeg on 30. märts. 

Ettevõtlustoetust saab ka-
sutada eksperdi kaasamiseks 
toote- ja teenusearenduse ning 
tehnoloogiaalasel nõustamisel, 
toote- ja teenusearendusprojek-
tide koostamiseks, ekspordi-
plaanide koostamiseks, turu- ja 
tasuvusuuringute läbiviimi-
seks, tööalasteks täiendkoo-
litusteks, koolitusvisiitideks, 
välis- ja sisemesside külasta-
miseks ja nendel osalemiseks 
ning eksportturgudele suunatud 
turundustegevusteks. 

Toetussumma alammäär on 
1000 eurot ja ülemmäär 5000 
eurot taotleja kohta kalendri-
aastas. Taotluse eelarves peab 
olema näidatud omafinantsee-
ring, mis moodustab vähemalt 
30% projekti kogumahust. 
Projekt tuleb ellu viia 12 kuu 
jooksul alates toetuse eraldami-
se otsusest. Toetuste eraldamise 
otsustab ekspertkomisjoni ette-
panekul linnavalitsus hiljemalt 
16. aprilliks. Toetus makstakse 
välja pärast projektitegevuste 
elluviimist. Lisainformatsioon 
ning taotluse vorm on kättesaa-
davad Pärnu linna veebilehel. 
Lisainformatsioon: Aare Raev 
ettevõtluse arengu peaspetsia-
list, Pärnu Linnavalitsus, tel. 
444 8360; 5332 0824 e-post: 
aare.raev@parnu.ee (KH)

Korteriühistud saavad hoovide 
korrastamiseks toetust

Kõigil uue omavalitsuse terri-
tooriumil tegutsevatel korteri-, 
elamu- või hooneühistutel on 
tänavu võimalus küsida toetust 
mängu- või spordiväljaku ra-
jamiseks, jalakäijate ala (seal-
hulgas haljas- või puhkeala) 
rajamiseks või parandamiseks, 
hooviinventari (sealhulgas prü-
gikonteinerite) paigaldamiseks 
või korrastamiseks ning rataste 
või sõiduautode parkimiskoh-
tade rajamiseks või paranda-
miseks.

Toetuse suurus on endiselt 
kuni 40 protsenti töö kogumak-
sumusest, kuid mitte üle 2000 
euro taotleja kohta või 4000 
eurot üle 50 korteriga ühistu 
kohta. Soositud on ühistute 
ühiseid ettevõtmisi, ühistaot-
luste toetuse suurus on kuni 

4000 eurot.
Programmi “Hoovid korda” 

eesmärk on toetada eeskätt ava-
likult ligipääsetavate hoovide 
korrastamist. Uus määrus an-
nab võimaluse käsitleda hoovi-
na alasid, mis ei kuulu ühistu 
elanikele, kuid mida ühistu to-
hib kasutada. Abilinnapea Siim 
Suursilla sõnutsi on ühistud 
aasta algusest kohustuslikud. 
“Uus kord aitab neil hoove kor-
da teha, eriti kinnistutel, mida 
teised läbivad,” ütles ta.

Linnapea Romek Kosenkra-
nius tuletas meelde, et toetust 
võivad küsida osavaldades asu-
vad korteriühistudki.

Infot, mida toetuse saami-
seks teha, saab Pärnu linnava-
litsuse veebilehelt, taotlusi saab 
esitada 15. maini. (KH)

Vabariigi aastapäevast nii- ja naapidi
Olen Audru vallamajas käinud Vabariigi aas-
tapäeva vastuvõttudel kümmekond aastat nii 
külalise kui korraldajana.

Nende aastate jooksul on osalejate arv 
aina kasvanud ja üritus on leidnud koha meie 
kõikide südametes. See oli, on ja jääb olu-
liseks ürituseks kõikide meie jaoks, kes me 
valla arengule alati südamest oleme kaasa 
elanud. Ja eriti oluliseks kujuneb see nüüd, 
kus me peame pisut rohkem pingutama selle 
eest, et meie eksistents ikka jäädav oleks ja 
meie kogukond püsiks tugeva ja elujõulisena.

Seekordse aastapäeva aktuse tipuks 
kujunes minu jaoks pikaaegse volikogu 
esimehe ja nüüdse osavallakogu esimehe 
Jaanus Põldmaa kõne – humoorikas, lihtne 
ja väga audrulik. Loomulikult puudutas ta 
oma kõnes kogu Eesti rahvast ja riiki, kuid 
mina audrukana tundsin selles ära eeskätt 
just iseennast.

Haldusreformi tuules tunnen erilist uh-
kust selle üle, et olen „maakas“. Rõhutan 

seda alati ja naudin seda, 
kuidas „meil siin“ võetakse 
kõiki inimesi omasugustena 
– seda tunnet tekitas minus 
meie oma kohalik boyband 
– täitsa kohalikest, oma val-
la asjalikest meestest kokku 
pandud poolakadeemiline 
meesansambel Tiia Tamme 
juhendamisel.  

Vabariigi juubelipidustuste 
ajal tutvustati ka uut raamatut 
Audru ajaloost. Sellesse Kers-
ti Põllu eestvedamisel ilmu-
nud raamatusse on andnud 
oma teadmisi ja panuse nii 
väärikad teadlased kui oma 
valla rahvas ning kus sees kir-
jeldused Audru valla kohta jääajast tänapäe-
vani. Selle raamatu ilmumine andis taaskord 
tõdemuse, et meil on väga võimsad tegijad, 
tänu kellele saavad Audru Kooli lapsed ja 
teisedki ühe huvitava õppematerjali lisaks.

Vabariigi aastapäeva eelõhtul aga lipsasin 
linna keskväljakule – kontserdimajast val-
gus välja rahvas, kes oli kuulamas käinud 
Rasmus Puuri kantaadi esmaettekannet ning 
vaatasin külma trotsides Rüütli platsil rahva-
pidu, kus Audru segakoor laulul kõlada lasi. 

Imeliselt armsalt mõjusid sini-must-valgete 
sallidega suurmeeste ja naise skulptuurid 
ning pea kõikide inimeste veidi külmast võe-
tud näppude vahel lehvivad väikesed lipud.

Ja siis tuli Vabariik 100, 24. veebruar. 
Imeline ilm ja Valgeranna fantastilised suu-
sarajad metsade vahel ja luidetel. Kas saab 
veel midagi ägedamat olla? 

Vabariigi aastapäeva nautis
Maris Moorits

Audru Poolakadeemiline Meesansambel

Jääajast siia raamatu autor Kersti 
Põllu ja Audru muuseumi juhataja 
Helgi Roots

Raido ja Julius Koppel
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Audru Kooli kodutütred ja noored 
kotkad tähistasid Eesti Vabariigi 
sünnipäeva mitmete üritustega

Eesti Vabariigi sünnipäeva nädalat 
alustati 21. veebruaril uute kodutütar-
de ja noorkotkaste vastuvõtmisega or-
ganisatsioonide Kodutütred ja Noored 
Kotkad ridadesse. Koondusest võttis osa 
kodutütarde Pärnumaa ringkonnavanem 
Aina Tarvis. Peale pidulikku tseremoo-
niat liikusid kodutütred ja noored kotkad 
rühmavanemaga Audru Vabadussõja 
mälestusmärgi juurde, et viia lilli ja mä-
lestada sellega Vabadussõjas langenuid.

Reedel, 23. veebruaril tulid kodutütred 
ja noored kotkad kooli oma vormiga, et 
olla lipukandjaiks Audru Kooli aktusel 
Eesti lipule ning hiljem osalesid noored 
õhtusel rongkäigul, mis algas Pärnus Ale-
vi kalmistult ja liikus Kuninga Tänava 
Põhikooli juurde, kus Eesti Vabariigi 

president Kersti Kaljulaid koos linna-
pea Romek Kosenkraniuse ja Riigikogu 
esimehe Eiki Nestoriga avasid Päästeko-
mitee nelikmonumendi. Seejärel liiguti 
koos Rüütli platsile, kus Konstantin Pätsi 
lapselaps Matti Päts luges Pärnu rahvale 
ette Iseseisvusmanifesti.

23.-24. veebruaril oli Pärnu Muuseu-
mis kõigile külastajatele vaatamiseks Ise-
seisvusmanifest, mille auvalves seisid ka 
Audru noored kotkad.

26.-27. veebruaril toimus meie kodutü-
tarde ja noorte kotkaste laager Aruväljal.

Pidustuste nädal jätkus 8. märtsil 
Pärnumaa Kodutütarde organisatsiooni 
sünnipäevaga Audru Koolis.

Delia Kuldsaar
Audru Kooli õpilane, kodutütar

EV 100 pidu Aruväljal
Taas kord kogesime koos kogukonnaga 
toredat ühtsustunnet, kui tulime kokku, 
et tähistada Eesti Vabariigi juubelit. Eesti-
maa algab meie kodudest, algab tarkadest 
isadest ja emadest, ilusast maast, neljast 
aastaajast, lipu sinisest värvist, headest 
eesti kommidest, oma maa tundest, tore-
datest inimestest, kellega on koos väga 
hea olla. Neid mõtteterakesi on rohkem-
gi veel, mida meie eeskavas üles astunud 
esinejad ütlesid.

Aitäh teile kõigile – Aruvälja lasteaia-
lapsed, Aruvälja memmed, Beebiring ja 
Muusikaring, Lindi Lappajad, Noortetoa 
noored, Linetantsijad, Aruvälja Hallid 

Sõnnid ja Jõõpre Kooli rahvatantsutüd-
rukud. Täname Augustit ja Reinu muu-
sikalise meeleolu loomise ning pillimees 
Udot tantsumuusika eest. Aitäh Audru 
osavallakeskuse juhatajale Priit Annuse-
le, kes pidas kena peokõne. Aitäh armsa-
tele ja tublidele kaksikutele Anettele ja 
Lisettele peoõhtu juhtimise eest. Täname 
MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsi rahalise 
panuse eest.

Sünnipäeva-aasta kestab veel ja soo-
vime jätkuvalt meie Eestimaale ja meile 
kõigile palju õnne.

Korraldusmeeskonna nimel
Kersti ja Aili

Jääajast siia ja edasi ehk killukesi Audrust
Mõte Audrust raamatut kirjutada on 
mul meeles mõlkunud oma kümme-
kond aastat. Vallas ringi liikudes, 
vesteldes toredate inimestega, kuula-
tes killukesi siit ja sealt, tekkiski idee 
artiklite kogumikuks. Oma sisult 
koosneb raamat 16 artiklist erinevatelt 
autoritelt – oma ala professionaalidelt 
ja asjaarmastajatelt. Suurt ajaloo- ja ko-
dukoharaamatut sellest ei saanud ning 
see polnud ka eesmärk. Raamid sellele 
kogumikule annab meri. Kas teadsite, 
et 11700 aastat tagasi laius tervel endise 
Audru valla aladel meri? Või milliseid 
uhkeid tulevikuprojekte on tehtud? Või 
mis toimus siinkandis 400 või 25 aastat 
tagasi? Kogumik “Jääajast siia ja edasi 
ehk killukesi Audrust” annab sellest 
väikese ülevaate. 

Artiklite autorid ja teised abilised:
Audru kandi pärastjääaegne 

looduskeskkonna areng – Tallinna 
Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi 
professor Siim Veski.

Audru asustusnimed – Eesti 
Keele Instituudi vanemleksikograaf, 
filoloogiakandidaat, filosoofiadoktor, 
„Eesti kohanimeraamatu” autor ning 
Wiedemanni keeleauhinna laureaat 

2017 Marja Kallasmaa.
Audru keelest – Tartu Ülikooli ees-

ti- ja üldkeeleteaduse instituudi eesti 
keele dotsent ja vanemteadur Liina 
Lindström.

Audru rahvarõivad – Audru Kooli 
õpetaja Sirje Mölder. Fotod artiklile 
pildistasid Rita Talisoo ja Teele Kil-
ling. 

Audru Püha Risti kirik – Audru 
Püha Risti kiriku õpetaja Tiina Janno.

Audru mõisa ehitusajalooline üle-
vaade – arhitekt Marika Lutsar-Kötsi.

Ajalookilde Aruväljalt – raamatu-
koguhoidja ja ajalootoa asutaja Malle 
Kiis.

Jõõpre varane ajalugu ja mõisa-
aeg – genealoogiaseltsi liige ja kodu-
loolane Heljo Konts. 

Lavassaare – Leida Rehtla, Merle 
Lillak, Rein Aaspere, Ene Täht.

Killukesi Lindi küla ajaloost – 
bibliofiil Olaf Esna. 

Audru kihelkond ja Vabadussõda 
– fotograaf, MTÜ Vabadussõja ajaloo 
seltsi liige Ain Krillo.

Audru sovhoos – kauaaegne Audru 
sovhoosi töötaja Dora-Alviine Kesper.

Audru valla raamatukogud – 

Aruvälja – Malle Kiis, Audru – Piret 
Vainult, Jõõpre – Pille Ristimets, La-
vassaare – Liia Gentalen, Lindi – Tiiu 
Tammer.

Audru valla 25 aastat – aastal 2017 
noorsoo- ja kultuuritööspetsialist Je-
katerina Põldots ja vallavanem Siim 
Suursild.

Audru Uisumeistrite unistuste 
staadion – MTÜ Uisumeistrid asuta-
jaliige Endel Laidoner.

Ääremaaliste rannakogukondade 
võimalustest ja rannikumaastike tu-
levikust Pärnu lahe ääres – sel keva-
del Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud 
arhitekt Eva Liisa Lepik.

Väga suureks abiks fotomater-
jali leidmisel ja töötlemisel – Rein 
Holtsmann. Keeletoimetaja Maret 
Kampus, kujundajad Olavi Põllu ja 
Marju Kuusk. Kogumik on trükitud 
Pajo AS Audru Vallavalitsuse toetusel 
2017. aasta lõpus.

Kogumikku saab soetada kõikidest 
Audru osavalla raamatukogudest, 
kauplustest, muuseumist ja osavalla-
keskusest hinnaga 10 €.

Ilusaid hetki Audruga!
Kersti PõlluMaalinäitus „Kõnelevad majad“ Aruväljal 

Dora Kesper avas 3. märt-
sil Aruvälja Külakeskuses 
maalinäituse „Kõnelevad 
majad“.

Iga maja on killuke meie 
ümbruse ajaloost. Meie 
talud, kõrtsid, kauplused, 
koolid ja veskid jutustavad 
põnevaid lugusid. Dora 
jutustab läbi oma maalide 
lugu oma lapsepõlvekodust 
ja 70 aasta tagustest Kabli 
küla uhketest majadest, 
loodusest ja monumenti-
dest.

Dora Kesperi maalinäi-
tus on avatud terve märtsi-
kuu Aruvälja Külakesku-
ses. (KH)

DoraDora vaarisa Jakob Marksoni 120 aastat 
tagasi ehitatud pitsornamentidega sinine 
häärber ühel maalil

Aitame raamatut kirjutada
Hr Ain Krillo on kaasautor raamatutele 
„Vabadussõja mälestusmärgid“ I ja II osa 
ning „Eesti Vabaduse Risti kavalerid“. 

Valmimas on raamat Vabadussõjas 
langenutest.

Audru kihelkonnast Vabadussõtta 
võetud kõigi meeste kohta teavet pole. 
Seetõttu palve kõigile, kellel on andmeid 
või fotosid nendest meestest. Tulge ja ja-

gage neid.
Hr Ain Krillo ootab teid Aruvälja 

Külakeskuses 7. aprillil 2018 alguse-
ga kell 14.00. 

„Inimene ei sure, kuni on elus veel 
neid, kes mäletavad“ V. Aller

Malle Kiis

Väikesed kodanikud osavallakeskuses
Laupäeval, 3.märtsil olid väikesed beebid oma vane-
matega pidulikul vastuvõtul Audru osavallakeskuses.

Pidulikule sündmusele olid kutsutud: 
Kadi Tults ja Holary Holm tütar Anette-Mia´ga; 
Liina Patulina ja Janno Blumenfeldt poeg Karl 

Hans´uga; 
Ele Andrea ja Rašmus-Mér tütar Isabel ága; 
Liina Lasn ja Boris Razumov poeg Ramses´iga; 
Sigrit Sarik ja Elgar Tamsalu poeg Brennet´iga;
Sigrit Halliste ja Rain Kästik tütar Reanna´ga; 
Maarja Strandson ja Kent Kirikal poeg Hans 

Johannes̀ ega; 
Evely Saarman ja Rauno Palberg poeg Marcus̀ ega; 
Kaidy Leas tütar Christelle Marii`ga; 
Kertu Post ja Mirko Birk poeg Henry Gregor´iga; 
Kristina Bauer ja Mario Muns poeg Mirko´ga; 
Irma ja Martin Koppel tütar Linda´ga; 
Kaisa Sutt ja Siim Jaanoja poeg Jarek´iga; 
Kristiina Tamar ja Helari Ainsar tütar Isabella ǵa; 
Egle Toompalu ja Elmer Aros poeg Rudolf ´iga; 
Kristiina Kannu ja Oliver Haav tütar Jette-Liis´iga; 
Signe Tiido ja Urmo Tomson tütar Diorè ga; 
Triin Üts ja Uve Järv poeg Davis Brent ´iga; 
Mari-Liis ja Raimond Jäärats poeg Gerol´iga;
Helen ja Iko Uueni poeg Hugo Sebastian ´iga; 
Kristel ja Vello Närep poeg Stener´iga; 
Kaie ja Mikk Miller tütar Mona Herta´ga;
Rutt Lindström ja Lauri Hänni poeg Taavet´iga; 
Andra Smirnov ja Sami Jason Sutelainen poeg 

Aron´iga; 
Katri Sutt ja Vahur Järvekülg tütar Elisabeth´iga; 
Liina Sinivee ja Mait Raheste tütar Emma´ga; 
Kaisa ja Ralf  Tohv tütar Kirke´ga; 
Maia ja Viktor Bubnov poeg Taaniel Raju´ga.
Väikelastele, nende vanematele ja vanavanematele 

esinesid Audru osavallakogu esimees Jaanus Põldmaa, 
lastekaitsespetsialist Sirje Järvet ja Audru Lastekaitse 
Ühingu juhatuse esimees Peep Tarre.

Jaanus Põldmaa ja infospetsialist-registripidaja Maigi 
Reepalu andsid lastevanematele lapse nimega Audru osa-
valla vapi kujutisega hõbelusika ning lilled.

Pidulikust sündmusest osavõtjatele esinesid meeleolu-
kate lauludega Audru kooli õpilased õpetaja Tiia Tamme 
juhendamisel.

Peep Tarre

Isa Oliver ja ema Kristiina, isa süles Jette-Liis, isa 
ees seisab Elissa-Mia ja ema ees seisab Iti-Liise. 

Pärnu linn hakkab maksma 
matusetoetust

Lähedase matuseid korraldavatele Pärnu 
omavalitsuse elanikele hakatakse maksma 
250 euro suurust matusetoetust.

Toetuse saamine ei sõltu inimese sis-
setulekust. See antakse tuhastamise ja/
või matuse korraldamisega kaasnevate 
kulude osaliseks katmiseks isikule, kelle 
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pär-
nu ja kes on tuhastamise ja/või matmise 
korraldanud. Vajadusel peab toetuse saaja 
kokku leppima toetuse jagamise teistega, 

kes tuhastamise ja/või matmise korralda-
mise kulusid on tasunud. Kui matus on 
korraldatud tänavu, võib linnavalitsusest 
toetust küsida.

Toetust antakse sel aastal matuse kor-
raldanud isikule, kes esitab linnavalit-
susele taotluse koos kulutusi tõendavate 
dokumentidega. Õigus matusetoetust 
saada aegub kuue kuu möödumisel isiku 
surmast. (KH)

Staarideparaad Audru Koolis 
9. märtsi õhtul toimus Audru Koolis 
osavalla Playback Show 2018, kuhu 
oli tulnud oma oskusi näitama enam 
kui seitsekümmend koduvalla noort. 

Etteastete tase oli väga kõrge, esin-
datud olid nii retrostaarid, sooloar-
tistid, telesaadetest tuntud näod, po-
partistid kui ka loomariigi esindajad. 
Publiku pani kaasa plaksutama pea 
iga esineja. Kõik laval üles astunud 
noored oli teinud kõva trenni. Žürii 
esinaine Errit Kuldkepp tõdes, et nii 
keerulises olukorras pole ta olnudki. 
Lapsed oli kõik suurepärased ning 
nautisid oma esitusi.

Kõige rõõmsamad olid aga need 
lapsed, kes auhinna said. Eripreemiad 
jagati välja üheksas kategoorias ning 
auhinnakoti viisid koju kõik need, kes 
lavale julgesid minna.

2018. aasta publiku lemmiku tiitli 
valis publik esmakordselt e-hääletuse 
teel ning selle preemia võitis Marie 
Raudkivi Audru Kooli 2b klassist. 
Tema astus üles Laura Põldverena.  
E-hääletusel osales 172 hääleand-
jat, 43% neist andsid oma hääle just 
„Laurale“.

Noorema vanuserühma parimaks 
tunnistas žürii Audru Kooli 2b pois-
teansambli I love YMCFire, kes pis-
tis kotti ka Audru osavalla Playback 
Show üldvõitja preemia. Vanema va-
nuserühma karika viis endaga kaasa 
Singer Vinger, kus astusid üles Lindi 
kooli neljanda klassi õpilased.

Kokkuvõtvalt oli suuresti noorte 

endi korraldatud üritus väga edukas. 
Siinkohal tänan Audru Noortekeskuse 
nimel kogu oma meeskonda, kes peo 
õnnestumise nimel kõvasti pingutas.

Katrin Zagorski
Audru Avatud Noortekeskus

noorsootöötaja

Üksi elava pensionäri toetus
Üksi elava pensionäri toetus on 115 eurot 
ja seda makstakse üks kord aastas. Pen-
sionär ei pea toetust ise taotlema, vaid 
maksame toetuse välja pärast andmete 
kontrollimist. Selleks, et saada toetust 
peab inimene perioodil 1. aprillist kuni 
30. septembrini vastama kõikidele järg-
misetele tingimustele:

• olema vanaduspensionieas
• elama Eestis üksi rahvastikuregistri 

andmetel
• talle on määratud pension ja selle 

igakuine netosumma on väiksem kui 
1,2 kordse Eesti keskmine vanadus-
pension. 2018. aastal on see 492 eu-
rot. Netosumma on pensionisumma, 
millest on maha võetud tulumaks.

Üksi elava pensionäri toetust maksa-
me üks kord aastas, oktoobris.

Palume kodanikel oma elukohaand-
med üle vaadata. Lisainfot saab Audru 
infospetsialist-registripidaja Maigi Ree-
palult. Telefon: 4448171, maigi.reepalu@
parnu.ee
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Ajaratta lood

Kuidas meil Lindil läheb?
Nii mõnigi lehelugeja on seda 
meie käest küsinud, sest päris 
pikalt ei ole meist Koduste Hääl-
te veergudel lugeda olnud. Aeg 
on viga parandada ja kirjutama 
asuda. Etteruttavalt võib öelda, 
et meie kirjatükk valmis nagu 
onu Fjodori kiri Prostokvashi-
nost oma vanematele. 

Ulla: Väga palju erinevaid ja 
põnevaid tegevusi on sellel õp-
peaastal olnud. Õppeaasta algas 
Lindi Kooli vana maja 90-nda ja 
uue hoone 10-nda sünnipäeva 
ja kokkutulekuga. Kokku 100 
ja täpselt sama väärikat 100. 
sünniaastapäeva tähistab Eesti 
Vabariik.

Kadri: EV 100. sünnipäevale 
pühendatud aktusel kõlas kok-
kutulnute südamest ja huulilt 
„Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“. 
Kogu meie kooli ja lasteaia 
pere oli selle erilise sündmuse 
puhul riietunud rahvariietesse. 
Lasteaia- ja koolilaste esituses 
kõlanud isamaalised laulud ja 
luuletused tõid kuulajate süda-
meisse piduliku meeleolu. Mudi-
laskoori poolt esitatud Trafficu 
laulu sõnad „Tulgu tuuled, me 
siia jääme“ andis lootust täis sõ-
numi, et meie Lindi laste tulevik 
on siin, meie armsal Eestimaal.

Traditsiooniliselt tänati sel-
lel sündmusel inimesi, kes meie 

maja ja laste jaoks oma südame 
ja hea tahtega mitmel erineval 
moel abiks on olnud. Sel aastal 
sai meie „Lindi kooli sõbra“ tiitli 
Ain Mango.

Peale aktust toimunud piduli-
kul kätlemistseremoonial võtsid 
õnnitlusi vastu kooli direktriss 
Ulla Orgusaar ja tema abikaasa 
Jaanus Orgusaar.

Enne pidulikku banketilau-
da moodustati ühiselt Eestimaa 
kontuur ja tantsiti Arvo Pärdi 
„Ukuaru valsi“ saatel valssi.

Ulla: Meie lasteaed oli Eesti 
esimene lasteaed, kelle lapsed 
said „Kala aabitsa”. Seda toredat 
hetke filmis ETV ja seda kajas-
tati ka AK uudistes. Kuna oleme 
mereäärne lasteaed-kool, siis 
õppimine käib käsikäes looduse 
ja looduses viibimisega. Pidu-
likult avasime sügisel õueõppe 
klassi, kus võib julgelt avastada 
ja katsetada. Sellel aastal oleme 
käinud päris mitmetel väljasõi-
tudul: Kurgja Talumuuseum, 
Ermistu Puhkeküla, Lindi raba, 
Ugala teater, Jõulumäe Spordi-
keskus, Valgeranna terviserada 
jne.

Epp: Lindi kooli 4. klass osa-
leb Pernova Loodusmaja projek-
tis ,,Pilguheit kalameeste maail-
ma“, mis tutvustab Lindi, Uulu, 
Häädemeeste, Tahkuranna ning 
Metsapoole kooli lastele Pärnu 
lahe kalu, kalameeste tegemisi, 
erinevaid püügivõimalusi ning 
kaladega seonduvat seadusand-
lust.

Projekti raames osaleme 
neljal erineval teemapäeval ja 
projekt lõpeb teemareisiga EMÜ 
Võrtsjärve õppekeskuse järve-
muuseumi.

Rõõmsalt on seljataha jää-
nud kaks teemapäeva. Esimesel 
korral vaatasime üle Läänemere 
kalad ning saime juurde uusi hu-

vitavaid teadmisi kalade ja kala-
püügi kohta. Teisel korral kohtu-
sime Loodusmaja karismaatilise 
õpetaja Argo Linnamäega, kes 
rääkis meile veeohutusest, näitas 
talviseks kalapüügiks vajalik-
ke vahendeid, koos puurisime 
tiigijääle puuriga auke ning 
õppisime õnnetuse korral en-
nast ja kaaslast päästma. Mere 
ääres uurisime kalameeste tööd 
võrgupüügil ning saime saaniga 
sõita.

Projektipäevad meeldivad 

Lindi lastele väga ja pikisilmi 
oodatakse järgmist korda.

Ulla: Lindi lasteaed-algkool-
rahvamaja on sellel õppeaastal 
eriti rikas mitmekülgsete ja 
paljude huviringide poolest. 
Iga õpilane on leidnud endale 
vähemalt ühe huviringi ja pä-
ris mitmel lapsel on neid suisa 
6. Täiskasvanutelgi on põhjust 
meie majja tulla. Selleks, et kõik 
ikka teaksid, millega majas te-
geletakse, toimus alles hiljuti 
külapidu „Isetegijad Lindil”. 
Kõik huviringid said ennast 
tutvustada ja koos leiti, et kui 
on hakkaja juhendaja ja kui on 
huvitatuid, siis on maja alati 
rõõmsaid isetegijaid täis.

Sülvi: Robot tagab emotsioo-

ni. Lindi Lasteaed-Algkooli kõik 
klassiõpetajad osalesid Pärnu 
linna koolide koostööprojekti 
„Pärnu linna digipööre“ raa-
mes haridusrobotite kasuta-
mist ainetundides tutvustaval 
õppepäeval. Lahendasime õp-
peülesandeid vahenditega Edi-
son, LEGO WeDo 2.0, LEGO 
EV3, Dash, mBot ja BeeBot. Et 
tutvustada õpilastele robootika 
ja programmeerimise abil uusi 
õppimisvõimalusi, oli koolil 
võimalus laenutada roboteid, 
et 14.02 viia kõigis linna kooli-
des läbi projektipäev „#100 ro-
bootikatundi Pärnu õpilastele“. 
Meie kooli õpetajad kasutasid 
haridusroboteid sel päeval 10-s 
erinevas ainetunnis.

2. klassi õpilased tegid eesti 
keele tunnis esmatutvust väik-
seima roboti Ozobot Evo´ga. 
Seda mõneruutsentimeetrist ro-
botit saab õpetada muutma oma 
kiirust, suunda ja liikumisstiili 
mööda mahajoonistatud (või 
tahvelarvutis äppe kasutades) 
rada, kus ta reageerib erineva-
tele joontele ja värvikoodidele.

Õpilased joonistasid paberile 
raja, kus robot pidi läbima punk-
te tähestikulises järjekorras ning 
joonistatud värvikoodi lugedes 
pöörama lisarajale, kuhu olid 
märgitud sulghäälikud.

Ülesande lahendamiseks 
omasid lapsed piisavalt aine-
alaseid eelteadmisi selleks, et 
loovalt läheneda roboti liikumis-
teekonna joonistamisele, lisades 
vajalikele suunamuutmiskoodi-
dele ka selliseid värvikoode, mis 
pani roboti kasutama põnevaid 
liikumisstiile ja erinevaid kiiru-
si. Ja tähestik sai imetore.

Ulla: Väike Draamafestival 
sai sellel aastal 5-aastaseks ja 
5 etendust oli selleks tähtsaks 
päevaks valminud. Mänguka-
vas olid: Lindi Lasteaed-Alg-
kooli Vikerkaarerühma „Kolm 
Karu“, juhendaja Kärt Jürgens, 
Audru Kooli 1. klassi A. Ki-
virähki „Vapper Lusikas”, ju-
hendaja Kaire Leersar, Jõõpre 
Kooli 2.-3. klassi näiteringi M. 
Saluste raamatu põhjal „Kõik 
tööd on head“, juhendaja Helle 
Kirsi, Lindi Lasteaed-Algkooli 
4. klassi A. Kivirähki „Hiired 
Pööningul”, juhendaja Ene Säde, 

Audru Kooli 5. klassi L. Tungla 
„Majahaldjas Alma mure”, ju-
hendaja Kaire Leetsar.

Kõikidele lastele ja lavastaja-
tele suured tänud tehtud töö eest! 
Näidendid olid nauditavad ja 
tase kõikide eelnevate kordade 
kõrgeim, seda kinnitasid ühest 
suust kõik žürii liikmed, kelle 
töö osutus nii keeruliseks, et ot-
sustati mitte mingit pingerida 
tekitada. Kõik noored näitlejad 
andsid endast parima ja see vää-
rib ainult tunnustust.

Kaie: Tali ei ole sellel talvel 
taeva jäänud. Rõõm on vaadata 
lapsi, kes võtavad omast vabast 
tahtest tundide lõppedes suusad 
ja lähevad künkast alla laskma 
või minimurdmaarada sõitma. 
Raja sisseajamise eest oleme 
väga tänulikud Rünno Moorit-
sale ja Siim Suursillale. 

Meie kooli naabrid Sarna-
kõrtsi talust on kaasa aidanud 
oma lahke südame ja töökate 
kätega tiigijää sõidukorras hoid-
misel. Võime julgelt öelda, et 
talisport on Lindi laste seas po-
pulaarne. Just alles mõni nädal 
tagasi toimus kogu külarahvale 
mõeldud ühine uisutamine koos 
muusika ja tuledega. Ühtekokku 
oli platsil vähemalt 40 uisutajat.

Kirjutada ja öelda on veel 
palju, kuid jätame hetkel siin-
kohal pooleli, et järgmine kord 
juba jätkata.

Kirja aitasid kirjutada 
Sülvi Kaljurand, Kadri 

Tamberg, Epp Reinfeldt, 
Kaie Seger, Ulla Orgusaar

Kümme aastat riigist noorem
24. veebruaril tähistasime Eesti 
Vabariigi 100. sünnipäeva. Täp-
selt kuu aega hiljem, 24. märt-
sil, tähistab oma 90. sünnipäeva 
Audru mees Mihkel Suureväl-
ja. Olgugi, et riigist 1 kuu ja 10 
aastat noorem, on tal mälestusi 
igast riigikorrast, mis meie maal 
võimust võtnud. 

Mihkel Suurevälja analüüsib: 
I Eesti Vabariigi aeg

Minu jaoks hõlmab see mä-
lestusi kahekümnendate aas-
tate lõpust alates. Oli pidevalt 
tajutav edasiminek, elu läks iga 
aastaga paremaks. Eriti hea oli 
elu vabariigi lõpuaastatel. Talud 
lõid õitsele, veskid jahvatasid, 
linnast osteti lastele magusat 
saia ja kommi, puudust polnud 
millestki. Teed olid head, nen-
de eest kandsid talunikud ise 
hoolt. Iga talu pidi hooldama 
100 meetrit teepinda juhuslikult 
määratud kohas. Seal tuli kraa-
vid puhtad hoida, võsa raiuda, 
kruus tee peale kanda. See oli 
tegelikult raske ja tasuta tehtav 
töö, aga keegi ei hädaldanud, 
sest enda jaoks ju tegime. Mina 

võtsin seda teetööd ikka lustiga. 
Meie talul vedas ka, meile mää-
rati teelõik Eassalus. See asub 
küll meie kodust väga kaugel, 
aga hea asi oli see, et  teelõik 
asus kohe Eassalu kruusaaugu 
kõrval. Kühvelda aga kruus pea-
le, polnud pikka vedamist ega 
hobuste vaevamist. Suurevälja 
talu elas esimesel Eesti ajal ikka 
hästi. Sissetulekud olid korrali-
kud. Isa (Jaan Suurevälja) aren-
das talu, ostis tööriistu, laiendas 
valdusi. Ka Pärnu linnas oli 
meil oma maja. Oli ilus aeg.

Vene aeg (1940-1941)
See oli küll lühike, aga meel-

dejäävalt raske aeg. Talunikel 
olid igasugused lisakohustused. 
Hooldatava tee meetreid pandi 
juurde, lisandus palju norme 
riigile: viljanorm, kartulinorm, 
piimanorm jne. Kõik kraam tuli 
omal Pärnu linna või Kihlepa 
meiereisse viia. Kartul tuli lähi-
masse sõjaväeosasse toimetada. 
Sissetulekud jäid väiksemaks, 
töökohustused suurenesid. Lii-
nibussid kaotati ära ja meele-
lahutus oli ka olematu. Käisin 

Vene ajal koolis, tuli õppida ka 
vene keelt.

Saksa aeg (1941-1944)
Saksa aeg oli kahtlemata 

kõige raskem aeg. Taludel la-
susid hiiglasuured normid. Kui 
ma olin 16 aastat vana, pidin 
tegema 30 tihumeetrit metsa-
normi. Meie metsalank, kus 
töö tuli teostada, asus mitmeid 
kilomeetreid kodust eemal. Öö-
bisime emaga tuttavate juures. 
Ka emal oli oma norm, aga mida 
see väike õbluke naisterahvas 
ikka jõudis. Õe saime kuida-
gi linna ära sokutada, temale 
normi ei määratud, isa töötas 
talus. Mets jäi minu, lapseoh-
tu noormehe langetada. Mulle 
on küll looduse poolt kasvu ja 
jõudu antud, aga mul pole elus 
nii raske olnud, kui seal neid  
metsanorme tehes. Lehm võeti 
ära (saksa sõjaväele). See oli 
suur pauk. Hobune taheti ka 
ära võtta, aga sellel noorel mä-
ral oli mingi silmahaigus, see ta 
päästis. Algul viidi küll ära, see 
noor sakslane ei saanud midagi 
aru, aga siis pärast anti tagasi, 

ei läinud õnneks sõjaroaks. (7)

Nõukogude aeg
Algus oli hirmuäratav, anna 

ikka heast peast oma maine vara 
lihtsalt niisama kolhoosi ära… 
Aga tegelikult oli kolhoosiaja 
algus (2-3 aastat) päris hea. 
Omal olid ju veel viljad salves 
ja muud tagavarad olemas. Ja 
lauta ju midagi ikka jäi, kanad 
vähemalt ja maja ümber natuke 
maad ka. Talunikul nälga ikka 
ei olnud. Palju sõltus ka suhtu-
misest. Võtsime seda kolhoosi-
tööd nagu oma tööd. Ja eks see 
oligi ju meie oma maa, mida 
me edasi harisime. Osa maid 
olid küll lahjad ja hooldamata, 
seega saagid nigelad, aga hullu 
polnud. Hästi palju ehitati. Kõik 
need karjalaudad, saeveskid ja 
muud suured hoonete komp-
leksid. Need on ju meie kätega 
ehitatud ja kui ma nüüd neist 
ahervaremetest mööda sõidan, 
läheb vahel silm märjaks. Tuleb 
selline mõte pähe, et kogu mu 
elu on olnud asjatu. Kõik, mis 
ma olen rajanud, on ära lagu-
neda lastud… Aga siis oli tore 

seda arengut vaadata. Ja kui pal-
ju sai reisitud! Terve Venemaa 
on risti põiki läbi sõidetud ja see 
ei maksnud midagi. Kolhoosi 
poolt oli bensiin ja sõiduvahend, 
ainult sõida! Teede kvaliteet oli 
muidugi naeruväärne. Mäletan, 
et ükskord suure lume aegu tuli 
naabrimees Metsa Mihkel hobu-
sega linnast ja liinibuss tuli vas-
tu. Tee oli väga kitsas, mõlemal 
pool kõrged lumevallid ka, ning 
juhtuski, et hobuselook tõmbas 
bussi küljele sügava vao sisse. 
NLKP ridadesse ma ei kuulu-
nud. Käidi küll korduvalt kutsu-
mas ja isegi  noomimas, et miks 
sa veel ikka parteis ei ole, aga 
ma ütlesin alati, et ma ei ole veel 
küps selle tähtsa asja jaoks. Suur 
naljamees ma polnud ja nii nad 
mu sõnu vist tõe pähe võtsidki.

Taasiseseisvunud Eesti Va-
bariik

See on tore, et kõik tagasi 
sai, maad ja metsad. Aga selle 
asjaga on nii ja naa. Kolhoosi-
de ajal oli kõik kontrolli all, ei 
näinud vargusi ega hangelda-
mist nagu see nüüd on. Inime-

sed ei oska enam heasoovlikud 
peremehed olla. Ja elu on väga 
kallis. Aga maailm on noortele 
lahti, see on hea. Saab haridust 
omandada ja silmaringi avar-
dada. Spordivõistlustel saavad 
eestlased ikka Eesti eest võis-
telda, seda on armas vaadata. 
Balti ketis ja öölaulupidudel 
ma käinud ei ole, kunagi pole 
aega olnud. Maal ei saa nii, et 
lükkad laudaukse kinni, jätad 
töö pooleli ja kihutad üritusele. 
Tööd on vaja teha. Need Euroo-
pa seadused tunduvad küll vahel 
ikka väga naeruväärsed ja isegi 
vihastavad, aga omajagu aastaid 
tagasi Euroopa Liitu astumise 
poolt käisin küll hääletamas ja 
seda ikka lapselaste tuleviku 
nimel. Aga mis kõige tähtsam, 
me oleme eestlased Eestis ja see 
on vaba riik. Ja eks ole ikka nii, 
et lapsepõlv ja noorusaeg tun-
duvad tagasivaadates ilus aeg, 
riigikorrale vaatamata. Vanadu-
ses on raskem päevadest rõõmu 
tunda.

Refereeritud L. Puusti 
uurimistööst „Kärbu küla 

papa aegade tormituultes“

Lindi Lasteaed-Algkooli  
SÕBER 2018 on Ain Mango

23. veebruaril 2018 nimetas 
Lindi Lasteaed-Algkooli pere 
Ain Mango Lindi kooli sõbraks.

Meie Sõber on ta sellepärast, 
et ta on meid alati aidanud. Nii 
oma nõuannete kui ka jõuga. 
Ain on meid toetanud nii teh-
niliste kui ka materiaalsete va-
henditega.

Tänu Ainile, kes on kutseline 
kalur, on Lindi lapsed saanud 
tiiru merel sõita ja tutvunud 
kaluri igapäevase tööga.

Ning tore on ka veel see, et 
ta on 1973-ndast aastast Lindi 
kooli vilistlane.

Mitte kunagi ei ole Ain oma 
abi eest tasu tahtnud.

Meie tahame Sind lihtsalt 

tänada ja öelda südamest – Sa 
oled meie maja sõber!

Ain, aitäh Sulle!
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Vaikne Nädal Audru Püha 
Risti kirikus:
Pühapäeval, 25. märtsil kl 11 
Palmipuudepüha jumalateenistus 
armulauaga
Reedel, 30. märtsil kl 11 
Suure Reede jumalateenistus
Pühapäeval, 1. aprillil kl 11 
Kristuse ülestõusmise püha 
jumalateenistus armulauaga

Audru Püha Risti kiriku teated

Pärimusmuusikakontserdile
August Pulsti omaaegsete ring-
reiside vaimust kantud turnee 
sõidutab pärimusmuusika rah-
vani. Eesti Pärimusmuusika 
Keskus on rahvamajade tuuri 
elus hoidnud juba aastaid ja ka 
sel kevadel tuleme taas! Õhtut si-
sustab kolmeosaline programm, 
kus üksteisele pakuvad seltsi nii 
vanad kui uued, nii trendid kui 
traditsioonid. Meie kõigi rõõ-
muks astuvad üles Duo Malva 
& Priks, Ülle Kool ja Kristi Kool 
ning kohalikud pärimusmuusi-
kud. 

Duo Malva & Priks
Duo Malva & Priks on ekspe-

rimentaalne ansambel – „musk-
liga eesti folk”, nagu kirjeldab 
Baltic Music News. „Nende 
akordion, laul ja rütmipillid loo-
vad kõla, mis ilmaski ei seostuks 
ainult kahe muusikuga – mõnin-
gate elektrooniliste vidinate 
abil hakkab akordion kärisema 
otsekui hard rock’i kitarr, või 

ruumiliselt kõlama nagu tiib-
klaver. See aitab rõhutada jõu-
list gruuvi, mis on duole ilmseks 
firmamärgiks.” (Dani Heyvaert, 
Rootstime). Olgu tegemist vana-
de regilaulude, torupillilugude 
või uue folgiga – duo helikeeles 
kohtuvad isikupära ja võimsus 
minimalismi ning lihtsusega. 
2017. aastal ilmus EP „Mässiv”.

Ülle ja Kristi Kool
Ülle ja Kristi Kool on ema 

ning tütar, kes mängivad eesti 
lõõtspille. Repertuaari kuuluvad 
mõnusad rahvalikud tantsu- ja 
laululood. Nende peres on lõõts-
pillimängu traditsioon kestnud 
juba kolm põlvkonda – ka Au-
gust Laanesaar, kes oli Ülle isa 
ning Kristi vanaisa, oli hinnatud 
lõõtspillimängija.

Kontsert toimub 12. aprillil 
kell 19. 00 Aruvälja Rahva-
majas

Pilet 7 €/10 €

Sport
21. veebruaril 2018 toimusid 
Pärnu Koolispordiliidu meist-
rivõistlused 1.-3. klassi tüdru-
kutele rahvastepallis, kus Jõõpre 
Kooli võistkond saavutas I koha 
ja sai võimaluse esindada Pärnu 
linna vabariiklikul rahvastepal-
livõistlusel Kohilas.

Kohilas saavutas tüdrukute 

võistkond samuti I koha!
Võistkonnas mängisid: Li-

sandra Rits, Karin Mets (parim 
mängija), Kadri Rand, Keili 
Rand, Keili Tomson, Ketlyn 
Vahter, Chrislyn Lätte, Laureen 
Teesalu.

Võistkonda juhendas õpetaja 
Marika Vahter.

Võilillefestival tuleb taas
Maikuu teisel nädalavahetusel, 
12.-13. mail, oodatakse kõiki 
Kihlepasse Võilillefestivalile. 
Üritusel propageeritakse ko-
halikust toorainest valmistatud 
tervislikku toitu ning töötuba-
des õpitakse valmistama loo-
duslikest ja kohapeal kasvatatud 
toorainest tervislikke tooteid. 
Võilillefestivalil on kohalike 
taime- (sh ravimtaimede) ja 
käsitöölaat, mida korraldatakse 
koostöös Pärnu taimelaadaga, 
et propageerida isekasvatamist 
ja ise tegemist. Võilillefestiva-
li teise päeva peateemaks on 
uued mõtted. Festivali töötu-

bades tutvustatakse osalejatele 
uudistooteid, esitletakse vanu 
häid unustusehõlma vajunud 
nippe, keskkonnasõbralikku 
mõttelaadi. Õpitubasid tulevad 
läbi viima Anatol Sügis, Kurg-
ja Talumuuseum, meisterkokk 
Peeter Pihel ning paljud teised. 
Festivali kava täieneb pidevalt.

Kohal on Ande Arula Ranna 
R antšo lastesõbralikud loomad 
ning Silva Tammsalu eestimai-
sed roosid ja naturaalsed veinid. 
Esinevad Anu ja Triinu Taul 
ning hõimlased udmurdimaalt. 
(KH)

Sõidame 5. mail 2018 Sigulda lillelaadale. 
INFO: 56 655 693 – Aivo; 555 99 302 – Helgi.

7.-8. juulil 2018 Läänemaa, Haapsalu, Vormsi. 
INFO: 530 95 421 – Jarmo; 555 99 302 – Helgi. 

HEI, REISIHUVILISED!

Kukeseene tee 2, Papsaare küla, Pärnu linn, 
Pärnumaa 

ALATES 20.02.2018 
Neeva Aias müügil erinevad seemned, 

mullad ja väetised

OLEME AVATUD 
E–R KELLA 10.00–16.00

Kui väravad lahti astu julgelt sisse!

Algklassiõpilaste tegemistest 
Audru Koolis

Meie algklassiõpilastel möödus 
sõbranädal väga tegusalt. 12. 
veebruaril avasid 1.-3. klassi 
õpilased oma „Sõbrakohviku” 
kooli 3. korrusel, kus pakuti iga 
päev õpilaste kodudes valmis-
tatud küpsetisi. Kohvik töötas 
esmaspäevast reedeni. Toredat 
kohvikukogemust nautisid ost-
jad ja ka korraldajad ise. Selli-
ne ettevõtmine andis väikestele 
müüjatele kasulikke kogemusi 
ning teadmise, et raha teenimi-
seks on vaja oskusi ja vastutus-
tunnet. 

13. veebruaril külastas meie 
kooli algklassiõpilasi tuntud 
rahvamuusik ja pillimees Olavi 
Kõrre. Toreda tunni käigus said 
lapsed teada, millist häält saab 
välja võluda erinevatest rahva-
pillidest. Pillimees tutvustas  
tavalist viiulit, mandoliini, aga 
ka tema sugulast buzukit ning 
mitmeid teisi pille. Koos lauldi 
rahvalaulu ning õpiti tantsugi 
lööma. Laste pilkudes säras 
siiras rõõm muusikast. 

13. veebruaril toimus meil 
veel teinegi tund külalisega – 
tantsutund Kaie Segeriga. 1.-4. 
klassi õpilased nautisid tantsue-
lamust väga ning nii mõnigi ar-
vas, et line-tants on üks tore asi, 
mida rohkemgi õppida võiks. 
Kaie Seger tutvustas ka eri-
nevaid tantsurõivaid, parimad 
sammude õppijad said õiguse 
tunni lõpus uhket tantsukaabut 
kanda.

Eesti Vabariigi 100. aasta-
päeva nädal oli täis erinevaid 
sündmusi. Peale selle, et toimus 
suur õpilaste kontsert ja käis 
mitmeid külalisi, said Audru 
Kooli algklasside õpilased ja 
õpetajad ühistöös hakkama 
väga toreda väljaandega. Eesti 
Vabariigi 100. sünnipäevaks 
koostati raamat 1.-3. klassi 
õpilaste omaloomingulistest 
luuletustest pealkirjaga „100 
luuletust Eesti Vabariigile”. 
Esmaeksemplari üleandmine 
toimus Audru Kooli direktorile 

22. veebruaril, kui algklasside 
õpilased olid kogunenud kooli 
aulasse luulehommikule. Seal 
esitasid iga klassi kolm õpilast 
ka oma luuletusi ning õpetaja 
Sirje Mölder kõneles lastele 
Audrukandi kirjanikest-vär-
siseadjatest. Kaks eksemplari 
laste luuleraamatutest anti üle 
Aruvälja ja Audru raamatuko-
gudele. Elektrooniline väljaanne 
luuleraamatust sai valmis tänu 
õpetaja Ruth Kalde kaastööle.

Kui olime 23. veebruaril tä-
histanud meie riigi sünnipäeva 
piduliku aktusega ning saanud 
käepigistuse kooli direktorilt 
ja tervituse meie hoolekogu 
esimees Rainer Ristimetsalt, 
mõtlesime omatehtud torditükki 
süües, et palju tööd on tehtud ja 
100. aastapäev võib rahulikult 
kodudessegi rõõmu ja lusti tuua.

Silvi Tolmats
Audru Kooli klassiõpetaja

Audru Püha Risti kogudus ootab huvilisi LEERIKOOLI. 
Alustame 15. aprillil kell 11.00 jumalateenistusega kirikus, millele 
järgneb esimene leeritund. Kevadisse leerikooli ootame kõiki 
soovijaid, vanuse ülempiiri ei ole. Leerikooli programm käsitleb 
kristlikke teemasid kaasaegses kontekstis, annab uusi teadmisi ning 
kogemusi kiriku kohta ja pakub võimalusi kaastööks vabatahtlikuna. 
Leeriõnnistusest osasaamine annab õiguse kõikideks kiriklikeks 
talitusteks, sh. laulatuseks, samuti saab seejärel tuua oma lapsed 
ristimisele ja olla ise ristivanemaks. 
Info ja registreerumine: koguduse õpetaja Tiina Janno 
tel  5562 9595, tiinajanno@hotmail.com

Otsime alates kevadest Pärnu jõele 

VÄIKELAEVA KAPTENIT 
ja MADRUST. 

Tel. 5358 3301




