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Audru Aasta kultuuritegijad 2018 on  
Helgi Roots ja Sirje Suurevälja

Audru Aasta kultuuritegijateks 
tunnistati Helgi Roots ja Sirje 
Suurevälja. 

Mõlemad inimesed on aastaid 
panustanud Audru valla kultuu-
rielu edendamisele. Helgi Roots 
on asutanud Audru muuseumi 
ning selle perenaine olnud. Sirje 
Suurevälja on olnud pikaaegne 
Audru kooli õpetaja ning vallale-
he ajakirjanik ja korrektor. 

Kultuuripreemia omistati 
Helgile ja Sirjele nende sulest 
aastal 2017 ilmunud raamatu 
„Eesti 100. Audru aastad“ 
eest. See on raamat, mis võtab 
kokku Audru valla kujunemise 
loo. (KH)

Sirje Suurevälja ja Helgi 
Roots võtmas vastu Aasta 

Kultuuritegija auhinda

Päästeamet kutsub inimesi üles 
tegema jaanituld ohutult

Hoolimata ennustatavast jaa-
ninädala vihmast jätkub kogu 
Eestis suure tuleohuga aeg. See 
tähendab, et meie metsad, põllud 
ja ka koduaiad on pika kuivape-
rioodiga muutunud äärmiselt tu-
leohtlikuks ja see tuleoht kestab. 

Päästeameti peadirektori 
Kuno Tammearu sõnul on pikk 
põuaperiood tekitanud looduses 
hoopis teistsuguse olukorra, kui 
oleme tavapäraselt harjunud. 
„Päästeamet ei ole minu mäleta-
mist mööda nii varakult ja kogu 
Eesti territooriumi hõlmavat 
suure tuleohuga aega välja kuu-
lutanud,“ sõnas Kuno Tamme-
aru. Päästeamet on iga-aastaselt 
teavitanud Eesti inimesi ohutu 
jaanitule tegemise võtetest, kuid 
sellel aastal kutsub Päästeamet 
üles erilisele ettevaatlikkusele. 
„Jaanipäevatunde loomiseks 
piisab ka väikesest lõkkest või 
turvalisest õueküünlast – oluline 

on seltskond, kellega jaanipäe-
va tähistad. Eestlaste jaanipäe-
va traditsiooniks on suur lõke ja 
sellest üle hüppamine, kuid sellel 
aastal kutsume üles tegema lõk-
keid suurusega, millest saab üle 
astuda,“ lisas Kuno Tammearu.

Päästeamet kutsub inimesi 
üles hakkama oma seltskonna 
jaanipäevalõkke valvuriks ja 
registreerima oma ohutu lõke 
siin – https://jaanituli.geoape.
com/ . Lisaks hoia silm peal ka 
Päästeameti Facebooki lehel ja 
uuri, kuidas võita omale jaa-
nipäevaks uhke ohutuspakett. 
Tutvu jaanijuhi meelespeaga 
Päästeameti kodulehel - https://
www.rescue.ee/et/paasteamet/
uudised/uudis.html?id=hoia-
jaanilokkel-silm-peal. Lõkete 
tegemise, grillimise ja muude 
tuleohutusalaste küsimustega 
pöördu päästeala infotelefoni 
1524 poole. (KH)

Maamaks jääb Audru osavallas 
endiseks

Pärnu linnavolikogu otsustas, 
et praegu kehtivaid maamak-
sumäärasid laienenud Pärnu 
territooriumil järgmisel aastal 
ei tõsteta.

Maamaksuseaduse järgi võib 
maamaksumäär olla 0,1-2,5 prot-
senti maa maksustamishinnast 
aastas. Põllumajandussaaduste 
tootmiseks kasutusel oleva hari-
tava maa ja loodusliku rohumaa 
maamaksumääradeks on 0,1-2,0 
protsenti maa maksustamishin-
nast aastas.

Audru vallavolikogu on va-
rem maamaksumääraks kehtes-
tanud 2,0 ja põllumajandusmaa 
maksumääraks samuti 2,0 prot-
senti maa maksustamishinnast 
aastas. Tõstamaa osavallas on 
maamaksumäärad 2,5 ja 2,0 
protsenti ehk maksimaalses lu-
batud määras, Paikuse osavalla 
eri tsoonides 1,5 ja 2,5, põlluma-
jandusmaa puhul 1,0 protsenti. 
Audru ja Paikuse valla ning 
Pärnu linna ühinemislepingus 

lepiti kokku, et maamaksumää-
rasid lähema nelja aasta jooksul 
ei tõsteta.

Represseeritud ja nendega 
võrdsustatud isikud on järgmi-
sest aastast kogu omavalitsuse 
territooriumil maamaksust 
vabastatud ühe elamumaa või 
maatulundusmaa õuemaa kõl-
viku osas kas tervikuna või osas, 
mida ei puuduta seadusejärgne 
koduomaniku maamaksuvabas-
tus. Kui neil on mitu elamu- või 
õuemaad ja õigus koduomaniku 
soodustusele, saab omavalitsuse 
maksuvabastust kasutada selle 
maatüki osas, millele rakendub 
koduomaniku soodustus.

Kui elamu- või õuemaa on 
juba täies ulatuses maamaksust 
vabastatud, ei saa teise maatüki 
soodustust. Kui koduomaniku 
soodustust ei kasutata, võib oma-
valitsuse maksuvabastust kasu-
tada ühe laienenud Pärnus asuva 
elamu- või õuemaa osas. (KH)

Pärnu Linnavalitsus kiitis heaks 
ja suunas avalikustamisele 
Pärnu linna arengukava  

aastani 2035
Kevadisel perioodil valmis Pär-
nu Linnavalitsuses „Pärnu linna 
arengukava aastani 2035“, mil-
le valmimisse panustasid väga 
paljud inimesed. Töögruppides 
ja arengupäeval teemavald-
kondade lõikes on koos käinud 
ja oma panuse andnud üle 150 
inimese, koosnedes erinevate 
eluvaldkondade esindajatest: 
ametnikest, linnakodanikest, 
ettevõtjatest, kodanikuühen-
duste esindajatest ja ekspertidest. 
Arengukava koostamise käigus 
toimunud arengupäev „Pärnu 
2035“ raames arutas üle saja 
inimese teemarühmade poolt 
valitud arengusuundade üle, li-
sades omapoolsed ettepanekud.

Valminud arengukavas 
pööratakse rõhku kuuele linna-
arengule kaasaaitavale suunale: 
looduskeskkonna väärtustamine, 
linnaruumi arendamine, kultuuri 
ja sordi mitmekesisus, ettevõtlu-
se arengu toetamine, teenused 
ja linnajuhtimine ning haridus.

Suurimateks investeeringu-

teks Audru osavallas on Audru 
aleviku veeprojekti teostamine 
2019. aastal, Lavassaare tant-
sustaadioni rekonstrueerimine 
ja koolide renoveerimine. Järg-
nevatel aastatel võetakse ette 
tänavavalgustuse rekonstruee-
rimine nii Lavassaare alevis kui 
teistes asustusüksustes Audru 
osavallas ning tähelepanuta ei 
jää ka vajalikud kergliiklusteed. 
Ekstreemspordi austajatele val-
mistab kindlasti rõõmu Audru 
skatepargi rajamine.

Iga-aastaselt vaadatakse tege-
vuskava üle, kuhu lisatakse va-
jadustest lähtuvalt uusi tegevusi.

Arengukavasse saavad lin-
naelanikud oma ettepanekuid 
esitada alates 25. juunist kuni 
14. augustini. Ootame elanike 
arvamust, sest teie arvamusest 
sõltub Pärnu lähema 17 aasta 
tulevik.

Merle Mägi
linnaarengu peaspetsialist

tel 444 8362

Audru keskuse 
kultuuriasutused koonduvad 

ühe mütsi alla
Audru keskuses tegutsevad 
kultuurikeskus, muuseum ja 
spordihoone hakkavad alates 
septembrist tegutsema ühtse 
asutusena.

Audrus täna tegutseval kul-
tuurikeskusel ja spordikeskusel 
puudub juriidiline keha. Seni on 
asutused tegutsenud Audru Val-
lavalitsuse koosseisus ning kogu 
juhtimine ja organisatoorsed 
ülesanded olid jaotatud Audru 
Vallavalitsuse töötajate vahel.

Peale ühinemist tõsteti kul-
tuurikeskuse administraator ja 
spordikeskuse administraator ja 
koristaja olude sunnil OÜ Hal-
dusteenused koosseisu, millega 
ei ole tegelikkuses töötajatel 
mingit seost. Asutustel puudub 
juht, kes vastutaks dokumen-
tatsiooni, arengu ja sisulise töö 
eest. Lähtudes eeltoodust kor-
raldatakse alates 01.09.2018 
Audru Muuseum ümber Aud-
ru Kultuuri- ja spordikeskuseks 

ning asutus hakkab koondama 
enda alla olulist osa Audru 
osavalla kultuuri- ja spordite-
gevusest.

Kultuurikeskuse põhitegevu-
se eesmärk on Audru osavalla 
elanike kultuurialane teenin-
damine ning neile võimaluste 
loomine vaba aja veetmiseks 
ning kultuuri- ja huvitegevu-
seks, samuti kultuurielu koor-
dineerimine, korraldamine 
ja koostöö arendamine teiste 
Audru osavalla piirkondadega. 
Muuseumi tegevuse eesmärk on 
tagada Audru osavalla piirkon-
nale olulise pärandi kogumine, 
säilitamine ja eksponeerimine, 
et see oleks kasutatav nii tänas-
tele kui ka tulevastele põlvkon-
dadele. Spordikeskuse tegevu-
se eesmärk on Audru osavalla 
elanikele ja organisatsioonidele 
võimaluste loomine spordiga 
tegelemiseks ja sporditeenuste 
osutamine. (KH)

Eesti tuntuim surfilaager 
tähistab kesksuvel Valgerannas 

20. juubelit
Eesti tuntuim elustiilifestival 
Surfilaager tähistab juulikuus 
juba 20. sünnipäeva. Suur surfi-
le ja aktiivsele elustiilile pühen-
datud üritus leiab aset 19.–22. 
juulil Pärnumaal Valgerannas. 

Kõige pikema ajalooga sur-
fiüritus toob südasuvel Valge-
ranna Puhkekeskusesse kokku 
uued ja vanad surfisõbrad, et 
neli päeva heas seltskonnas 
puhata ning vääriliselt ettevõt-
mise juubelit tähistada. Nelja 
päeva jooksul on kavas lai va-
lik surfitegevusi, sportmänge, 
treeninguid ning meelelahutust 
kogu perele. Oodatud on uued 
ja vanad surfisõbrad. Väga oo-
datud on need, kes alles soo-
vivad surfieluga tutvust teha, 
sest võimalusi surfielustiiliga 
tutvuda on laagris palju. Näi-

teks on külalistele alati kõik 
teooriakoolitused tasuta.”

Lisaks surfile saab laagris 
võistelda meeskondlikel aladel, 
teha trenni joogast zumbani 
ning osaleda arvukates õpituba-
des. Hea muusikalise meeleolu 
eest hoolitsevad rannalaval ter-
ve päev DJ-d ning õhtuti saab 
nautida live esinemisi. 

Surfilaager on 1998. aastal 
alguse saanud Eesti Purjelaua-
liidu algatatud elustiilifestival, 
mille eesmärk on popularisee-
rida surfisporti ja toetada Ees-
ti andekaid võistlussurfareid. 
Üritusel saab õppida purjelaua-, 
lohe- ning aerulauasõitu, võt-
ta osa võistlustest ning nauti-
da looduskeskset elustiili heas 
seltskonnas ulatusliku meelela-
hutusprogrammiga. (KH) 

Osavallakeskuse juhataja Priit Annus 5.07–27.07, 20.08–01.09

Järelevalveinsener-menetleja (Audru, Tõstamaa) Mairi 
Õismets 09.07–31.07, 06.08–17.08

Planeeringute spetsialist (Audru, Tõstamaa) Merle Mõttus 
25.06–08.07, 16.07–27.07, 06.08–14.08

Keskkonna- ja heakorraspetsialist Piret Mäestu (Audru, 
Tõstamaa) 02.07–15.07

Infospetsialist-registripidaja Maigi Reepalu 02.07–23.07

Lastekaitsespetsialist Sirje Järvet 18.06–29.06, 23.07–16.08

Sotsiaalkonsultant Karene Lainela 02.07–19.07, 30.07–03.08

Planeeringute ja maa spetsialist (Audru, Tõstamaa) Rain Pulk 
09.08–17.08

Perearstide puhkused:

Audru osavallakeskuse töötajate 
puhkused:

Perearst Ülle Runnel puhkab
25.06.–15.07.2018
06.08.–19.08.2018
Asendab dr Liili Napp oma 
vastuvõtuaegadel oma 
kabinetis
tel 446 4190

Perearst Liili Napp puhkab
16.07.–05.08.2018
21.08.–03.09.2018
Asendab dr Ülle Runnel 
oma vastuvõtuaegadel 
Audrus
tel 446 5036
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Traditsioonilised Audru Val-
lapäevad toimusid seekord 
uue laululava ja uue nimega. 

Tasus taaskord rõõmustada, 
sest osavalla päevade raames 
avasime uue laululava, mis on 
tõeliselt uhke ja kaasaegne. 
Loodame, et uue laululava val-
mimine aitab kaasa ka uutele 
algatustele ja meelitab Audrusse 
teisigi ürituste korraldajaid.

Neljapäeva õhtul sai näha 
Audru Mõisateatri etendust „Se 
kõrgge kochus vol 2“, mis tõi 
saali üsna palju teatrihuvilisi. 
Mart Tõnismäe eestvedami-
sel on Mõisateater tegutsenud 
juba kaks hooaega. Kõik, kes 
tahaksid end näitlejana tunda, 
on oodatud sügisest Mõisateatri 
trupiga liituma.

Reede hommikupoolik oli 
Audru keskus lastest ja noortest 
tulvil. Oli ju lastekaitsepäev. 
Koolilapsi lõbustas erinevate 
võitlusmängudega Paide Vaba-
tahtliku Tuletõrje Selts. Laste-
aia lapsed said lustida batuudil, 
sõita ATV-dega liikluslinnakus, 
katsetada 3D prille ja kuulata 
loengut sellest, kuidas suvel 

turvaliselt ujumas käia. Vägeva 
etteaste tegid JJ-Streeti Audru 
tantsijad, kes samuti ootavad 
sügisest oma ridadesse uusi 
tantsuhuvilisi. Lastekaitsepäe-
va üritustele panid punkti Mi-
ronoff Show trikikoerad. Kõik 
lustisid ja olid rõõmsad.

Reede õhtul said osaval-
lakeskuses kokku mälumän-
guhuvilised, kelle jaoks oli 
Mihkel Tomberg ette valmis-
tanud tõeliselt huvitavad kü-
simused. Ülipõnevas mängus 
alistasid Vikero noorte mees-
te võistkonna ühe punktiga 
mälumängugurud Alar Külm, 
Eddi Leet ja Donald Agasild. 

Laupäeva esimene pool 
oli Audru Muuseumi päralt. 
Aivar Tamme eestvedamisel 
avati uue sisu ja välimusega 
Õuemuuseum. Näha sai vane-
mat tehnikat ja sõidukeid ning 
kaasa elada sääreväristajate 
võidusõidule. 

Õ h t u  j ä t k u s  A u d r u 
pargis, kus esmakordselt 
said uut laululava katsetada 
Audru Segakoor, kohalikud 
rahvatantsijad, tuletantsijad 

ja rahvaski ansambli Folkselli 
saatel.

Päev oli soe, meeleolukas ja 
rahvarohke.

Pühapäeval said kõik huvili-
sed osa bussiekskursioonist, mis 
on saanud samuti vallapäevade 
lahutamatuks osaks ja mida on 
korraldanud Audru Muuseumi 
juhtaja Helgi Roots. 

Osavalla päevadele pani 
ilusa punkti Nele-Liis Vaiksoo 
ja Olav Ehala kontsert Audru 
Püha Risti Kirikus. Tõeliselt 
südamlik ja armastust täis kont-
sert, mis nii mõnelgi kuulajal 
tõi silma pisara – õnnepisara. 
Tänu traditsioonile korraldada 
viimane vallapäevade kontsert 
kirikus, leiab kirikusse tee nii 
mõnigi inimene, kes seda tava-
liselt ei tee. Loodetavasti kor-
raldatakse ka edaspidi kirikus 
kontserte, mis loovad kuulajates 
hea emotsiooni ja teevad inime-
sed õnnelikumaks. 

Täname kõiki, kes aitasid 
korraldad Audru I osaValla 
päevi ja panustasid, et kõik õn-
nestuks! 

Jekaterina Põldots

Hea metsaomanik!
Noore metsa hooldamisega 
kasvatad oma metsa väär-
tust.

28. maist 8. juunini saab 
küsida toetust valgustus- ja 
harvendusraiete tegemi-

seks noores metsas. Toetuse 
taotlemiseks võta ühendust 
kohaliku metsaühistuga või 
esita taotlus e-PRIAs.

Lisainfo ja metsaühistu-
te kontaktid leiab erametsa-

portaalist www.eramets.ee. 
Küsimuste korral abistavad 
Erametsakeskuse töötajad te-
lefonil 652 5333 või aadressil 
metsameede@eramets.ee.

SA Erametsakeskus 

Väikelapsed Audru osavallakeskuses
Laupäeval, 9. juunil kogunesid 
noored emad ja isad selle aasta 
märtsis-mais sündinud beebidega 
Audru osavallakeskuse saali. 

Pidulikule sündmusele said kut-
se: Siret Torma ja Eduard Karma 
poeg Karl´iga; Tene Hook ja Jaa-
nus Philips tütar Hellá ga; Katrin 
ja Toomas Kalda poeg Assar´iga; 
Aphrodite-Aleksandra Algo ja 
Kutt Suviste poeg Chris´iga, 
Kristi Lont ja Ragnar Kirikal 
poeg Mihkel´iga; Gerttu Nuut ja 
Kristjan Nugis poeg Sander´iga; 
Marit Mägi ja Raido Limberk 
poeg Mikk´uga; Katri Pruul ja 
Janno Aringo tütar Emmeliine 
Ariadne ǵa; Eva ja Ranno Lepp 
poeg Rasmus´ega ning Kristi 
Nugis ja Siim Sander Pihu tütar 
Kethlin´iga.

Pidulikust sündmusest osalejaid 
tervitasid osavallakogu esimees 
Jaanus Põldmaa ja lastekaitses-
petsialist Sirje Järvet. Jaanus 
Põldmaa ja osavalla infospetsia-
list-registripidaja Maigi Reepalu 
andsid emadele-isadele ja beebidele 
Audru osavalla vapiga kaunistatud 
hõbelusikad ja õnnitluskaardid.

Pidulikust sündmusest osaleja-
tele esinesid ilusate lastelauludega 
Audru Kooli õpilased õpetaja Tiia 
Tamme juhendamisel.

Pärast laste esinemise kuulamist 
said kõik osalejad maitsta torti, 
juua kohvi või sidruniga maitses-
tatud mõnusalt jahedat vett.

Maigi Reepalu sõnul said piduli-
ku sündmuse kutse lapsevanemad, 
kes lapse sünni registreerimisel 
teatasid, et soovivad hõbelusika 
kätte saada Audru osavallakes-

kuse saalis.
„Nüüd algavad väikeste las-

te vanematel pikad, huvitavalt 
rõõmsad ja vahel ka vähem rõõm-
sad päevad. Lapsed vajavad alati 
ema ja isa suurt hoolivust, armas-
tust ja mõistmist. Ja seda kogu elu 
jooksul.“ Nii võttis oma esinemise 
kokku Sirje Järvet.

Õnne, armastust ja hoolivust 
kõigile lastele ja nende vanematele!

Peep Tarre 

Ettevõtlustoetuse suvine taotlusvoor  
on avatud

Pärnu linn avas 2018. 
aasta ettevõtlustoetuse II 
vooru. Taotluse esitamise 
tähtaeg on 30. juuni.

Pärnus tegutsevad ette-
võtted saavad esitada Pär-
nu Linnavalitusele taotlusi 
toetuse saamiseks. Toetuse 
eesmärk on tugevdada ette-
võtete konkurentsivõimet 
ning seeläbi elavdada linna 
ettevõtlust.

Ettevõtlustoetust saab 
kasutada eksperdi kaasami-
seks toote- ja teenusearen-
duse ning tehnoloogiaalasel 
nõustamisel, toote- ja teenu-

searendusprojektide koos-
tamiseks, ekspordiplaanide 
koostamiseks, turu- ja tasu-
vusuuringute läbiviimiseks, 
tööalasteks täiendkoolitus-
teks, koolitusvisiitideks, 
välis- ja sisemesside külas-
tamiseks ja nendel osalemi-
seks ning eksportturgudele 
suunatud turundustegevus-
teks.

Toetussumma alammäär 
on 1000 eurot ja ülemmäär 
5000 eurot taotleja kohta 
kalendriaastas. Taotluse 
eelarves peab olema näida-
tud omafinantseering, mis 

moodustab vähemalt 30% 
projekti kogumahust. Pro-
jekt tuleb ellu viia 12 kuu 
jooksul alates toetuse eral-
damise otsusest.

Toetuste eraldamise ot-
sustab ekspertkomisjoni 
ettepanekul linnavalitsus 
ning see makstakse välja 
pärast projektitegevuste el-
luviimist.

Pärnu Linnavalitsus on 
ettevõtlustoetust pakkunud 
alates 2012. aasta sügisest.

Lisainformatsioon ning 
taotluse vorm on kättesaada-
vad Pärnu linna veebilehel.

Audrus toimusid meeleolukad I osaValla päevad

Audru uue laululava avamine

Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala kontsert Audru kirikus

Simmaniks mängis ansambel Folksell
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Ajaratta lood

Esimesed Audru osavalla päevad
Saame nendestki juba minevikus 
rääkida ja arvan, et nad õnnestusid 
hästi. Vanatehnika päeva korral-
dajad olid meeldivalt üllatunud, et 
sääreväristajate võidusõidule oli ko-
gunenud nii palju rahvast – nii osa-
lejaid kui ka pealtvaatajaid. Sõidule 
registreerus 15 meest, kuid paraku 
ei jõudnud kõik startigi, rääkimata 
finišist. Mõnel läks rattakumm just 
enne starti tühjaks, mõni ei jõudnud 
õigeks ajaks starti, paar kapriisset 
sõidukit suutsid läbida ainult 1–2 
ringi. Kuid siiski oli võistlus põnev, 
eriti Ain Randmaa ahhetamapane-
valt võetud kurvide jälgimine. 5 
sõitjat läbisid kõik 11 ringi, kohad 
määrati vastavalt finišisse saabu-
mise järjekorrale:

1. koht – Aivar Limm
2. koht – Margus Ervin
3. koht – Madis Pappel
Sama arvu ringe läbisid veel Hu-

bert Teemägi ja Ain Randmaa. Võit-
jaid autasustati kaunite meenete ja I 
koha omanikku ka tammepärjaga.

Vanatehnika päeval korraldati ka 
mõned võistlused, kus mõningaid 
töid tehes tuli kasutada endisaegseid 
tööriistu. Kaelkookudega veekand-
mine vaimustas väga lapsi ja siin oli 
osavõtjate arv kõige suurem. Roh-
kem pingutusi nõudis kahemehe kä-
sisaega saagimine, kus saadi hakka-
ma vaid Arne Tamme juhendamisel. 
Kolmas katse – hobuse vankri ette 
rakendamine – jäi sooritamata, sest 
keegi ei julgenud Boris Razumovi 
pisut kärsitule ja tugevale hobuse-
le läheneda, rääkimata katsest teda 
vankri ette rakendada. Oma pere-
mehe juhtimisel sõidutas see kaunis 
loom aga huvilisi terve päeva. 

Erilist tähelepanu ja kiitust pälvis 
Aivar Tamme esemeterohke näitus 
asjadest, mis olid kasutusel eelmis-
tel sajanditel.

Kaunis kevadilm, omavahel sõb-
ralikult suhtlevad inimesed, tehni-
kahuvilised kogemusi jagamas – just 
sellisena jääb 2. juuni osavallapäev 
meelde.

Täname kõiki osalejaid ja päeva 
korraldamise toetajaid. Kaunist suve 
Audru rahvale!

Korraldava meeskonna nimel
Helgi Roots

Audru muuseumi juhataja

Audru lasteaed sai osa ühisprojektist „Igal lapsel oma pill“
Audru lasteaed võttis osa EV 100 
ühiskingituse projektist „Igal lapsel 
oma pill”. Nelja aasta jooksul tõi see 
projekt laste ja noorte kasutusse ligi 
3000 pilli. Pillid on jõudnud muu-
sikakoolidesse, noorteorkestritesse, 
rahvamajadesse ja kultuurikeskus-
tesse, üldhariduskoolidesse, noorte-
keskustesse, muusikastuudiotesse 
ning samuti ka lasteaedadesse, et 

kokkupuude pillimänguga oleks 
võimalik juba võimalikult varasest 
east. 

Audru lasteaeda toetati 720 euro-
ga. Sügisel loodetakse alustada nii 
Vikerkaare kui Männituka majas 
kandleõppega. Lisaks projektitoetu-
sele sai lasteaed kannelde ostmiseks 
märgatavat tuge „ Hooandja“ por-
taali kaudu, kus oli võimalik toetada 

projekti „Võta kannel põlve peale“. 
Audru lasteaed tänab suuremaid 

toetajaid: Ene Täht, Jekaterina Põl-
dots, Sirle Leman, Piia Sepp, Kati 
Aasmaa, Airi Sipelgas, Heleen Kal-
laste, Hannes Lõhmus. 

Evi Vaher
Audru Lasteaia 
muusikaõpetaja

Kuidas Audru Lasteaia naised  
Valjalas käisid

Audru Lasteaia ja Valjala 
Lasteaia kõigil töötajatel 
oli võimalus käia vastas-
tikku uudistamas ja ko-
gemusi vahetamas. Pari-
mate praktikate jagamise 
kogemus sai võimalikuks 
tänu Valjala Lasteaia al-
gatusele. Valjala Lasteaia 
direktriss Marina Tamm 
kirjutas projekti „Parimate 
praktikate jagamine lap-
sest lähtuva õpikäsitluse 
rakendamisel“. Projekt 
sai rahastatud sihtasutus 
Innove programmi „Pä-
devad ja motiveeritud 
õpetajad ning haridus-
asutuste juhid“ tegevuse 
„Õpetajate ja koolijuhtide 
professionaalse arengu 
toetamine“ taotlusvooru 
kaudu, mille eesmärk on 
toetada ka alushariduse 
parimate praktikate jaga-
mise õpiüritusi. Projekti 
eesmärgiks oli toetada 
kogemuste, teadmiste ja 
arusaamade ühtlustamist 
selles, kuidas rakenda-
takse praktikas lapsest 
lähtuvat metoodikat teistes 
lasteaedades. Rõõmustav 
uudis oli, et oma projek-
ti kaaspartneriks valis ta 
just meie lasteaia. Valja-
la Lasteaia direktrissiga 
kohtusime Tallinnas, kus 
üheskoos läbisime kooli-
tuse „Väärtuspõhise ja õp-
pijakeskse haridusasutuse 
juhtimine“. Kaasatud oli 
kogu personal mõlemast 
Audru lasteaiast. Projek-
ti raames said mõlemate 
majade töötajaid näha 
üksteise avatud tegevu-
si. Ümarlaudades toimus 
tagasisidestamine lapsest 
lähtuvate meetodite ra-
kendamisest. Kaasatud oli 
kogu lasteaia personal, siis 
käidi külas üksteisel kor-

damööda. Valjala innukas 
ja lõbus kollektiiv võttis 
Audru Lasteaia töötajaid 
vastu kahel korral, aga 
meie lasteaed pakkus või-
malust näha tegevusi nii 
Männituka kui Vikerkaare 
majas. Kokad ja majandus-
juhatajad jagasid omavahel 
kogemusi toitlustamisest, 
tervisest ja rahvusest tule-
nevate erivajadustega laste 
vajadustega arvestamisest.

Õppereis Valjalasse 
oli meeleolukas ja meie 
töötajad märkasid palju 
huvitavat. Lasteaia õueala 
on suur, lapsevanemad on 
sinna meisterdanud tore-
dad puidust hobused, mille 
seljas ratsutada. Tagaaias 
oli peenar, millel kasvata-
ti maitsetaimi, mida kokk 
meelsasti toidutegemisel 
kasutab. Lasteaia ruumi-
de seinad olid maitsekalt 
kaunistatud, pilku püüdsid 
erinevad toredad stendid, 
mille aluspõhjaks kasutati 
rahvariide seeliku erine-
vate triipudega kangaid. 
Rühmaruumides panid 
meie töötajad tähele, et 
lapsed olid üheskoos meis-
terdanud erinevaid plaka-
teid nende teemade kohta, 
millest räägitud, uuritud 
ja mida vaadeldud. Saa-
di juurde põnevaid ideid 
rühmade ja saali kaunis-
tamiseks. Huvi pakku-
sid Arvumaa metoodika 
vahendid. Keldrisse oli 
kujundatud tore muinas-
jututuba pehmete kalt-
suvaipadega. Kogu maja 
õhkkond oli kodune ja 
soe. Tore oli kuulda mõ-
nusat saaremaa murrakut. 
Teistkordsel käigul oli juba 
näha, et üksteise käest saa-
dud ideed on käiku lastud. 
Valjala Lasteaed tähistas 

sellel perioodil oma 40. 
juubelit ja kaunistas sel-
leks puhuks oma maja 
koridori seina lasteaia lõ-
petanud lendude piltidega 
– see jäi neile meelde Aud-
ru Männituka lasteaiast. 
Meie Vikerkaare lasteaia 
Kollane rühm aga kasu-
tas oma teatrilavastuse 
ettevalmistamisel Valjalas 
nähtut. Lapsed joonistasid 
ise teatrikava, tegid panga, 
kus neil oli omavalmista-
tud raha ning teatripublik 
sai pangast tellerite käest 
mänguraha võtta ja kava 
osta. 

Usun, et mõlema las-
teaia õpetajad planeeri-
vad oma töid ja tegemisi 
ikka lapsest lähtuvalt. Last 
kaasatakse tegevuste ka-
vandamisse, siis ta tunneb 
rõõmu tegutsemisest ning 
talle antakse võimalus 
teha erinevaid valikuid ja 
neid ka hiljem analüüsida. 
Mõistame, et laps on meie 
partner, kelle huvidega 
arvestame, keda kuula-
me ja usaldame. Loome 
lapse ümber keskkonna, 
mis ärgitab teda uurima, 
avastama ja mängima.

Enne tagasisõitu mand-
rile külastasime veel Val-
jala kirikut, Kuressaare 
keskaja elamuskeskust 
Archebald ja Muhu saa-
rel asuvat Koplimäe talu. 
Loomulikult osteti kaasa 
Muhu saarelt sooja lei-
ba, millel lasti bussis hea 
maitsta. Lõpetuseks tahak-
sin öelda nii nagu saarla-
sed: KENA KÖIK! Suur 
tänu Valjala Lasteaiale, 
kes meid projekti kaasas.

Ühised reisimuljed 
pani kirja õppeala-

juhataja 
Ene Peterson

Punnvõrride võidusõidu võitjad

Pärnu linna parim huvitegevuses osaleja 
õpib Audru koolis

Günther Andreas Vaaro 
õpib Audru Kooli 5. klas-
sis. Ta on väga mitmekülg-
sete huvidega noormees, 
keda on hiljuti pärjatud 
erinevate auhindadega. 
Günther Andreas on ta-
sakaalukas ja vaoshoitud, 
kuid samas ka vahetu ja 
julge esineja. Ta oskab võt-
ta vastutust ning on hin-
natud kaaslane õppetöös 
ja väljasõitudel. Temast 
peavad lugu nii eakaasla-
sed kui täiskasvanud. 

Õppetöös on ta lõpe-
tanud kõik õppeaastad 
kiituskirjaga, osa võtnud 
matemaatika- ja inglise 
keele olümpiaadidest, 
Nuputa võistlusest, infor-
maatikaviktoriinist Kobras 
ja matemaatikavõistlusest 
Känguru. Eelmisel õppe-
aastal toimunud leiutaja-
te konkursil “Eesti otsib 
leiutajat!” valiti Günther 
Andreas 40 parima õpi-
lase hulka, kellest valmis 
videoklipp.

Lisaks väga headele 
õpitulemustele ja eesku-
julikule käitumisele jõuab 
Günther Andreas tegeleda 
kunsti, muusika, näitlemi-
se ja maadlemisega ning 
kuulub organisatsiooni 
Noored Kotkad ridadesse.

Alates 2. klassist õpib 
Günther Andreas Audru 
Kooli kunstiosakonnas 
joonistamist ning muusi-
kaosakonnas klassikalist 

kitarri. Ta on pilliharjuta-
misega hoolas ning juba 
teist aastat järjest võttis 
osa Lääne-Pärnu Kitarri-
festivalist. Sel õppeaastal 
saavutas ta oma vanuse-
rühmas II koha.

Näiteringis on Günther 
Andreas osalenud 1. klas-
sist alates. Igal aastal on 
trupiga osa võetud maa-
kondlikust kooliteatrite 
festivalist ning saavutatud 
häid tulemusi (juhendaja 
Kaire Leetsar). Sellel aas-
tal saavutati I koht ehk lau-
reaaditiitel festivalil Väike 
Lava, Pärnu miniteatrite 
päeval, Pärnumaa kooli-
teatrite festivalil ja Vaba-
riiklikul kooliteatrite fes-
tivalil. Lisaks tunnustati 
Günther Andreast parima 
näitleja tiitliga festivalil 
Väike Lava ja vabariikli-
kul kooliteatrite festivalil.

Kaitseliidu noorkot-
kaste organisatsiooni 
kuulumine annab võima-
luse ennast proovile panna 
erinevatel võistlustel. Selle 
õppeaasta Valgamaa võist-
lusel Väle Jänes, saavutati 
meeskondlikult III koht.

Kooliväliselt võtab 
Günther Andreas osa 
maadlusklubi LEO tree-
ningutest. 2017 aasta lõpus 
toimunud Pärnumaa lahtis-
tel meistrivõistlustel võist-
les ta vanuserühmas 2007 
ja nooremad kaalukategoo-
rias kuni 65 kg saavutades 
I koha ning 2002 ja noore-
mad kaalukategoorias kuni 
63 kg saavutades II koha.

Palju õnne Günther 
Andreasele Pärnu linna 
huvitegevuse parima õpi-
lase tiitli puhul!

Audru Kool
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Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
ANdER HEINLA  28.03.2018
CHRIS SuVISTE 27.04.2018
TEIRoN LõHMuS 06.05.2018
RASMuS LEPP 09.04.2018
KERILI KuLdKEPP  05.04.2018
MIHKEL KIRIKAL 17.05.2018
SANdER NuGIS 10.05.2018
MIKK LIMbERK 18.05.2018
EMMELIINE ARIAdNE 
ARINGo 02.05.2018
KETHLIN PIHu 29.05.2018
RAHEL RAMoT 28.05.2018
SILVER VAINo 06.06.2018

Perepäev Valgeranna 
Seikluspargis

Veeda vahva päev Valgeran-
nas!

Hakkajale ja seiklust armas-
tavale perele on seiklusradade 
pilet 17. juunil 20% soodsam.

Valgeranna Seikluspargis on 
kokku üle 100 seiklusmängu ja 
8 kiiret õhusõitu, mille hulgast 
nii lapsed kui ka täiskasvanud 
sobiliku kõrguse ja raskusastme 
valida saavad.

Sel suvel ootavad avastamist 
6 kõrgrada, sealhulgas ka „Jul-
gete rada“ ning närvikõdi saab 
kogeda vabalangemise hüppel, 
mis sooritatakse 10 m kõrguselt. 

Pere pisemaid, 2–8aastaseid mu-
dilasi, üllatab lastepark madalate 
kiikede ja rippsildadega. Mida 
veel Valgerannas teha? Pane 
enda osavus proovile aardeja-
his, mängi terviserajal discgolfi, 
naudi golfirestorani maitsvaid 
toite, merd ja päikest.

20% soodustus kehtib, kui 
rajale läheb vähemalt kolm pere-
liiget, seal hulgas üks täiskasva-
nu. Aardejahi palume eelnevalt 
broneerida. 

Õhus on seiklust! 
www.valgerannaseiklus-

park.ee

Klassikatähed Audru kirikus
Reedel, 27. juulil kl.19 annavad 
Audru kirikus kontserdi klas-
sikatähed Henri Zibo ja Mikk 
Langeproon. Kontserdil kõlavad 
akordionipalad erinevatelt auto-
ritelt nagu Arvo Pärt, Raimond 
Valgre ja Oscar Pane. Esineja-
te sõnul tekitab esitusele tulev 
muusika paljudes mälestusi, sa-
mal ajal mängitakse ka lugusid, 
mis võivad kuulajale olla täiesti 
tundmatud. Nendest kujuneb 
meeleolukas sümbioos, millest 
keegi ei saa elamuseta väljuda.

Kontserdi pilet maksab eel-
müügist 7€ ja enne kontserti 
kohapeal 10€. Piletite eelmüük 
Audru kirikus lahtioleku aega-
del laupäeviti ja pühapäeviti kl. 
11–17. (KH)

Henri Zibo (1996) alustas 
akordioniõpinguid 10-aastaselt 
Haapsalu Muusikakoolis (õp. 
Sirje Roogla), lõpetades muusi-
kakooli kiitusega. Õpingud jät-
kusid 2012–2015 Tallinna Muu-
sikakeskkoolis (õp. Aivi Tilk) 
ning alates 2015. aasta sügisest 
Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
mias (õp.Tiina Välja).H.Zibo on 
pälvinud Loode-Eesti regiooni 
akordionistide konkursil III koha 
(2008, 2010) ja I koha (2012); 
VII ja VIII vabariiklikul noor-
te akordionistide konkursil I 
koha; telekonkursil Klassika-
tähed 2014 II koha ning Lätis, 
Daugavpilsis toimunud kon-
kursil “Naujene 2016” saavutas 
II koha. 2017. aastal toimunud 
Vilniuse rahvusvahelisel akor-
dionistide konkursil saavutas H. 
Zibo kõige vanemate mängijate 
kategoorias 10. koha. On solee-
rinud Tallinna Kammerorkestri, 
Eesti Kaitseväeorkestri ja Eesti 
Riikliku Sümfooniaorkestri ees 
ning osalenud meistrikursustel 
erinevate akordionitippude 
juures (Mika Väyrynen, Mat-
ti Rantanen, Geir Draugsvoll, 
Mikko Luoma, Claudia Buder 
ja Andreas Borregaard). H.Zibo 
on teinud koostööd mitmete 
eesti muusikute ja heliloojate-
ga: Mihkel Poll, Meelis Vind, 
Johan Randvere, Mart Sander, 
Marcel Johannes ja Katariina 

Maria Kits, Marten Kuningas, 
Marek Sadam, Artjom Savits-
ki, Tauno Aints ja maestro Arvo 
Pärt.

Mikk Langeproon (1995) 
alustas akordioniõpinguid 8-aas-
taselt Tallinna Muusikakoolis 
(õp. I. Jõeleht ja K. Laas). 2011. 
aastal astus Mikk G. Otsa nim. 
Tallinna Muusikakooli klassi-
kalise akordioni erialale Tiina 
Välja klassi, mille lõpetas kii-
tusega ning talle omistati Ot-
sakooli hõbemärk. Paralleelselt 
lõpetas ta ka Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumi kuldmedaliga. 
2017. aasta lõpetas Mikk baka-
laureuse õpingud Helsingis Si-
beliuse akadeemias Prof. Matti 
Rantanen’i  käe all. 2017-2018 
õppeaastal täiendas Mikk end 
ERASMUS-programmi raames 
Austrias, Grazi Muusikaülikoo-
lis (prof. Janne Rättyä).

Mikk Langeproon on kordu-
valt saanud auhinnatud kohti va-
bariiklikel akordionikonkursitel. 
Lisaks võitis ta 2014. aastal Eesti 
Noorte Akordionistide konkur-
sil vanema vanusegrupi. Mikk 
on esindanud Eestit edukalt ka 
rahvusvahelisel tasandil, muu-
hulgas saavutas ta 2013. aas-
tal mainekal Rahvusvahelisel 
Vilniuse akordionikonkursil 
II koha. Solistitegevuse kõrval 
on Mikk Langeproon tegev ka 
mitme ansambli koosseisus. Kõi-
gele lisaks on ta valitud Tallinna 
Muusikakooli parimaks instru-
mentalistiks 2011. aastal  ning 
kolmel aastal järjest (2012–2014) 
G. Otsa nim. Tallinna Muu-
sikakooli akordioniosakonna 
silmapaistvaimaks õpilaseks. 
2013. aastal võitis ta Maxima 
Tulevikutalendi tiitli muusika, 
kunsti ja kultuuri valdkonnas ja 
2016. aastal pälvis Mikk Viimsi 
vallas tiitli „Aasta muusik 2016“. 
Märkimist väärib ka 2014. aastal 
konkursi Round Table eripree-
mia, konkursi „Noor Helilooja 
2017“ finaalikoht ning edukas 
esinemine telekonkursil „Klassi-
katähed 2016“. Mikk on andnud 
kontserte erinevates riikides, 
raadios, televisioonis ja olnud 
ka akordionikonkursside žürii-
liikmeks. 

SPoRT
Edu sangpommi tõstmises

Sangpommi tõstmine on spor-
diala ja treeningviis, kus tõste-
takse sangpommi. Nii lihtne see 
ongi. Tõstad ja võidad. Vähemalt 
tundub see nii Audru sitkete 
sangpommitõstjate kontekstis. 
Oleme võitudega sel spordialal 
nii ära hellitatud, et unustame 
saavutustest kuuldes vahel mõel-
da, et kui palju pühendumust ja 
treeningtunde sellega kaasneb 
ja ei keskendu alati piisavalt 
märkamaks, kui silmapaistvaid 
võistlusi võidetakse.

Sangpommi Euroopa meist-
rivõistlustel Ungaris 10.–13. 
maini täiskasvanutele ja vete-
ranidele olid meie atleedid taas 
kohal ja jälle oldi üliedukad.

Valdi Killing – I ja II koht
Pille Kuusik – II koht
Aire Intsaar – III koht
olev Vendelin – 4. koht
Palju õnne võitjatele ja jaksu 

selle meie kandis populaarse 
spordiala propageerimisel ja 
arendamisel!

Sirje Suurevälja

Audru 
SPordihoone 
on suvel avatud:
Juuni: 
e-r 15.00-21.30

Juuli: suletud

August: 
e-r 15.00-21.30 

Saun avatud: 
e-n 18.00-21.00,  
r 15.00-21.00




