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Killukesi argipäevast
Söögivahetund – poisid söö-
vad sööklas tunni ajast ja 
loodavad, et klassijuhataja ei 
kõnni uksest mööda. 
Inglise keel – „Alex, kui sa 
ei taha siin olla, siis uks on 
seal.“
Matemaatika– „Miks tahv-
lilapp kuiv on? Katsu samm 
tahvlist eespool olla.“
Keemia – „On nii või? Kuu-
muta veel, kuumuta veel!“
Füüsika – „Ufod! Päris jube!“

Sellised inimesed moodus-
tavad 12. klassi
Sten – tennis, Enn, Janek, 
Pähklimäe, Täpp ehk „Heal 
lapsel mitu nime“, rõõmus 
poiss, naerupall
Alex – krokodill, Tipp, tant-
sulõvi, miski ei ole võimatu, 

„Tark ei torma“
Taavi – hea näitleja, Naavi, 
õhtujuht, monteerija, aktiiv-
ne, „Veerevale kivile sammal 
ei kasva“
Margus – Rõõmupall, Bu-
merang, sõbralik, sportlane, 
„Magusam kui mesi, tuge-
vam kui lõvi“
Triin – õpilasesindus, orga-
niseerija, ehted/käsitöö, jul-
ge, „Jänes šampust ei joo“, 
Trinzu, rahvatantsija, Sudo-
ku, Avon
Merlin T – blondiin, rõõm-
sameelne, roosa, kraps, „Al-
gul ei saa vedama, pärast ei 
saa pidama“
Kristo – sportlane, salto, 
„Üks kõigi, kõik ühe eest“, 
õpetajate lemmik, ninjakilp-
konn, sokipöisel, ilus Saare 
poiss, kirjaoskamatu, ingla-

ne, Nurme
Marite – naerataja, „Kes 
tasa sõuab, see kaugele 
jõuab“, sõudja, vaikne, Su-
doku/ristsõna, Oriflame
Riina – kihv, Irina, pugeja, 
aktiivne, hea näitleja, tõe-
line Lydia Koidula, rumba, 
„Varajane lind leiab ikka us-
sikese“
Merilin M – ralliäss, väike 
Ege, Manna, Hämarik, „Kas 
suur reede on reedel?“, hea-
südamlik, blondiin, vastus 
ilma lahenduseta, matemaa-
tik, „Ei virgal puudu tööd 
ega laisal aega!“
Katri – Kaku, Katre, töö-
mees Jaan, esimene pool 
kuuvarjutusest, Koit, viiul 
(Vivaldi), roosad sussid, 
printsess, „Elu kõige suurem 
saladus on elu ise“

Audru Keskkooli 12. klass

I rida – Merilin Tamm, Riina Intsar, Marite Einland, Triin Aarn, Katre Teeveer, Merilin Mango, 
II rida – Margus Ervin, Kristo Koert, klassijuhataja Alar Külm, Taavi Luhamaa, Alex Mölder

Euroopa Liidu toiduabi
Euroopa Liit jagab kuuendat aastat toiduabi puudust kan-
natavatele isikutele. Abisaajate määramise aluseks on pe-
rekonnaliikmete sissetulek ja majanduslik toimetulek.

Toiduaineid – neljaviljahelbeid, makarone, jahu ja rapsi-
õli – jagatakse abisaajatele tasuta. 

Audru Vallavalitsus jagab Eesti Punase Risti volitusel 
sotsiaalabi korras toiduabi eelkõige toimetulekuraskustes 
üksi last (lapsi) kasvatavatele vanematele, lastega perede-
le, puuetega inimestele, üksi elavatele eakatele, töötutele, 
töötu pereliikme(te)ga peredele ja kõigile teistele, kellel ei 
jätku piisavalt vahendeid toimetulekuks. 

Toiduabi saab kätte vallamajast kuni 23. augustini 
esmas päeviti kella 8.00–16.00 ja neljapäeviti 14.00–
18.00 ni.

Alates 24. augustist saab toiduabi esmaspäevast kolma-
päevani kella 8.00–16.30 ja neljapäeviti kella 8.00–18.00. 
Nendel päevadel on lõuna kella 12.00–12.30.
Valla erinevates külades jagatakse toiduabi järgmistes 
kohtades:
Ridalepa vana kuivati parkla 6. augustil kell 10.30
Jõõpre Vanurite Kodu parkla 6. augustil kell 12.30
Jõõpre Vanurite Kodu parkla 1. augustil kell 11.00
Liu endise kaupluse juures 27. juulil kell 9.00
Lindi Lasteaed-Algkooli parklas 27. juulil kell 11.30
Ahaste endise sidejaoskonna hoone juures 27. juulil kell 
18.00
Meremetsas korvpallväljaku juures 31. juulil kell 19.00

Valla sotsiaaltöötajad külastavad puuetega inimesi, kel-
lel on liikumisega raskusi ja toovad toiduabi koju.

Peep Tarre, humanitaarnõunik, 447 5270

Eliis Otter lõpetas 
Koidula Gümnaasiumi 
kuldmedaliga
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Vallavalitsuse istungitelVALLAVANEMA VEERG

Vallapäevad
„Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt käib Läänemere 
kaldale ja Munamäe metsalt, murult käib lahke Soome 
lahele?“ küsis kunagi laulusalmis Mihkel Veske. Sarna-
selt võiks ju küsida ka paljudelt Audru valla elanikelt: 
kas tunned valda, mis algab Pärnu linna piiril olevast 
Audru jõe suudmest ja kulgeb üle 23 kilomeetri piki Pär-
nu lahe kallast veel mitu kilomeetrit teisele poole nn Liu 
nina Tõstamaa valla Kavaru külani. Või valda, mis algab 
linna piirist ja asetseb pea 30 kilomeetri ulatuses kahel 
pool Pärnu – Lihula maanteed? Või valda, kus on 25 küla 
ja alevik ning elab üle 5400 inimese? 

Kui ei, siis kõige sellega tutvuse tegemise alustami-
seks on parim aeg just Audru vallapäevadel. Vallapäevad 
toimuvad sellel aastal juba 16. korda. 90ndatel toimusid 
üritused ebaregulaarselt erinevate nimede all. Olid nii 
kihelkonna- kui kultuuripäevad. Alates 2000. aastast 
toimuvad vallapäevad regulaarselt igal aastal augusti-
kuu alguses. Kuna vald on nii pindalalt kui rahvaarvult 
suur, siis on ju vallapäevad see aeg ja koht, kus aru saada, 
mis elu kogu vallas elatakse. Tänaseks on valla üle 5400 
elanikuga rahvaarvust suurem osa ehk üle 3200 inimese 
koondunud elama teljele Audru alevik – Pärnu linn ning 
tihti ei teatagi, millega tegelevad ja mis elu elavad inime-
sed Jõõpre, Aruvälja, Kihlepa või Lindi kandis. Ja selle 
teabe hankimiseks ongi ju planeeritud ka meie vallasise-
sed ekskursioonid ja küllap saame üht-teist mällu talle-
tada ka mälumängu käigus, mille eesmärk ikka rohkem 
teadmiste ammutamine kui võistlus. 

Oleks vahva, kui pargikontserdile eelnevas rongkäi-
gus võtaksid üheskoos koha sisse nii meie tublid isete-
gevuskollektiivid kui ka asutused. Kaasa võiks võtta ka 
atribuutikat ja kollektiive tutvustavaid transparente. Ja 
siis saamegi üheskoos näidata ja vaadata, et mis nägu see 
meie vald on. Kindlasti kaasame rongkäiku ka oma küla-
lised – sõbrad Lätist ja Soomest. 

Samuti hoiame pöialt, et ilmataat meie pidu igati soo-
siks. Loodan, et vallakodanikel on ka põllutöödes neil 
päevil võimalik pisut pausi pidada ja enesele puhkust, 
pidu ja positiivseid ning lõõgastavaid hetki pakkuda. 

Samuti kutsun kõiki vallaelanikke üles oma puhkuse 
ajal külastama meie naabervaldadega ühistöös sündinud 
projektiga „Romantiline Rannatee“ (www.rannatee.ee) 
seotud imeilusaid paiku ja tegevusi ning osa võtma val-
lapäevade terve nädala vältavast programmist! 

Kohtumiseni vallapäevadel, mis toimuvad meie valla 
juubelisünnipäeva suvel!

Siim Suursild
Vallavanem

7. juuni
1. Väljastati kasutusluba TLlõiked OÜ`le Valgeranna külas 

Doberani rannamaja rekonstrueerimisele.
2. Anti kirjalik nõusolek Lindi külas Tiido-Tiiu kinnistul ka-

tusealuse ehitamiseks.
3. Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Lemmetsa kü-

las Ratta kinnistu abihoone püstitamiseks ja Lindi külas Sarna-
kõrtsi kinnistu lehtla ja kämpingumaja püstitamiseks ja saun-
kuuri II korruse ruumide majutusruumideks ehitamiseks.

4. Nõustuti Lemmetsa külas asuva Veikko-Tooma tee kinnis-
tu tasuta üle võtmisega Audru valla omandisse. 

5. Maksti riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendami-
seks toetust 2-le taotlejale kogusummas 24 eurot.

6. Maksti seoses lapse kaheaastaseks saamisega 5-le vane-
male toetust á 64 eurot ja lapse üheaastaseks saamisega maksti 
toetust 3-le vanemale á 128 eurot.

7. Kinnitati valla eelarvest kultuuri- ja spordisündmuste pro-
jektitoetuse ning tegevustoetuse taotlemise ja aruande vormid.

8. Otsustati algatada vallahange „Meremetsa elamuala teede 
pindamine“.

9. Otsustati öelda üles alates 06.06.2012 töövõtuleping rii-
gihanke „Jõõpre lasteaia ehitamine, õueala haljastamine ning 
hooneväliste rajatiste ehitamine“ edukamaks pakkujaks tunnis-
tatud ühispakkujatele Facio Ehitus OÜ ja OÜ Elinord Ehitus, 
kuna töövõtja ei täitnud oma kohustusi.

10. Otsustati vallavalitsuse poolt volikogu istungile esitata-
vad otsuste ja määruste eelnõud. 

14. juuni
1. Väljastati kirjalik nõusolek Liiva külas Maarjakase kinnis-

tul puukuuri püstitamiseks.
2. Kinnitati projekteerimise lähtetingimused Malda külas 

Kaha kinnistul tootmishoone ehitamiseks.
3. Otsustati võtta vastu Lemmetsa külas Laane kinnistu osa-

line detailplaneering.
4. Nõustuti vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse and-

misega Saari külas Rätsepa maaüksuse, Lemmetsa külas Palmi 
maaüksuse, Lemmetsa külas Tilgariba maaüksuse, Lemmetsa 

külas Sangapõllu maaüksuse ja Saari külas Saarimõisa maaük-
suse osas. 

5. Maksti riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahen-
dite ülejäägi arvelt sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendami-
seks toetust 2-le taotlejale kogusummas 217,76 eurot.

6. Anti Port Arturi kinkekaart Audru Keskkooli, Jõõpre Põ-
hikooli ja Sauga Põhikooli 4-le edukale 9. klassi lõpetajale.

7. Otsustati korraldada vallahanked „Audru valla koolide 5. 
klasside õpilastele sülearvutite ostmine“ ja „Avaliku veoteenu-
se osutamine Audru vallas“.

20. juuni
1. Väljastati kasutusluba Eassalu külas Oja-Madise maaük-

suse liitumisele elektrivõrguga.
2. Maksti riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahen-

dite ülejäägi arvelt sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendami-
seks toetust 1-le taotlejale summas 35 eurot.

3. Nõustuti eestkostetava vara kasutamisega.
4. Maksti lapsevanemale sotsiaaltoetust 64 eurot seoses lapse 

osalemisega rahvusvahelistel võistlustel Ukrainas. 
5. Jõõpre Rahvamaja jaanipäevapeo piletihinnaks kehtestati 

täiskasvanutele 2 eurot ja lastele vanuses 7-18 aastat 0,50 eurot 
ning alla 7aastastele tasuta.

6. Otsustati anda kingitusena Port Arturi kinkekaardid kogu-
summas 698 eurot väljaspool Audru valda õppivale 61-le edu-
kale õpilasele.

7. Nõustuti Soomra külas asuva Kalmu maaüksuse jätmisega 
riigi omandisse, maatulundusmaa 100%.

8. Muudeti vallavalitsuse 25.04.2011 korraldust nr 107 läh-
tuvalt vallavolikogu 14.06.2012 otsusest nr 27, millega muudeti 
Lemmetsa külas asuvat Eha detailplaneeringut. 

9. Maksti seoses ema surmaga matusetoetust 100 eurot. 
10. Määrati juunikuu toimetulekutoetus summas 3864,18 eu-

rot, sealhulgas toimetulekutoetuse ülejäägi arvelt 238,67 eurot.
11. Vallavanem Siim Suursild lubati puhkusele 02.-04.07, 

09.-25.07 ja 06.-15.08.2012.
12. Edukamaks pakkumuseks vallahankel „Meremetsa ela-

muala teede pidamine“ tunnistati OÜ Üle pakkumus hinnaga 
19710 eurot (hind sisaldab käibemaksu).

Pärnumaa tuuleenergeetika teemaplaneeringu ja selle 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik 
väljapanek toimub 14. juunist kuni 9. augustini 2012 Aud-
ru vallamajas tuba 11 tööaegadel. 

Avalikuks väljapanekuks esitatud planeeringulahenduses 
on fikseeritud tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõt-
ted, elektrituulikute rajamiseks sobilikud maa-alad (arendus-
piirkonnad), elektri ülekandeliinide põhimõttelised asuko-
had ja planeeringu elluviimise võimalused, sh ettepanekud 
kompensatsiooni-mehhanismideks kohalikule kogukonnale. 
Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad Pär-
nu Maavalitsuse www.parnu.maavalitsus.ee ning Audru valla 
www.audru.ee veebilehtedelt. Kogu avaliku väljapaneku kes-
tel on igaühel õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ning vas-
tuväiteid Pärnu Maavalitsuse postiaadressile Akadeemia tn 2, 
80088, Pärnu või elektronpostiga aadressile mv@mv.parnu.ee. 

Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hin-
damise aruande avalik arutelu toimub 18. septembril 2012 kell 
14 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis (Akadeemia 2, Pärnu). 

Teemaplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Pär-
nu Maavalitsus (kontaktisikud Tiiu Pärn, tel 447 9761 ja Raine 
Viitas, tel 447 9762), planeeringu kehtestab maavanem. Pla-
neeringu koostamise konsultant ja keskkonnamõju strateegili-
se hindamise läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 
8, 51004, Tartu, hendrikson@hendrikson.ee, tel 740 9800).

Audru Vallavalitsuse kontaktisik planeeringu avalikus-
tamisel on Priit Annus, telefon 447 2789, priit.a@audru.ee.

Audru Vallavalitsus premeeris tublisid õpilasi 
kinkekaartidega

Audru Vallavalitsus premee-
ris väljaspool valda õppivaid 
3.-12. klasside tublisid õpila-
si, kelle 2011/2012 õppeaasta 
keskmine hinne oli 4,5 või 
kõrgem Port Arturi kinke-
kaardiga. 2011/2012 õppe-
aastal õppisid nii kõrgetele 
keskmistele hinnetele: Berit 
Penu, Liisa Usta, Tormi Ta-
sane, Laura Usta, Heleriin 
Laur, Peeter Vettik, Taavi 
Raudkivi, Anni Tamberg, 
Helerin Otsla, Kristi Maiste, 
Kädi Peterson, Helena Udso, 
Grete Karita Tomast, Kailiis 
Reinart, Kristel Andresen, 
Jaanus Piigert, Richard Voo-
gel, Merilin Priidik, Kristel 
Gustavson, Markus Kärp, 
Getter Maripuu, Marie Tom-
son, Pilleriin-Victoria Paap, 
Kristiina Marliis Tasane, 
Walter Herold Veedla, Mar-
ta-Lisette Pikma, Annema-
ri Tatra, Karli Udso, Grete 
Post, Joonas-Sander Tamm, 
Markus-Oliver Tamm, Dia-
na Vendelin, Merili Põllu, 
Markus Talts, Kätlin Ild, 
Elisabeth Teinburg, Kristiina 
Vene, Martin Raid, Lisanna 
Annus, Laura Teemägi, Bir-
git Padul, Laura Laiv, And-
rea Annus, Lisett Laurimäe, 
Helina Heinsaar, Triin Veli, 
Henrik Tomson, Heli-Katri 
Marttila, Jonne Pärnat, Hei-
ko Tamm, Triine Tomson, 
Hanna Vask, Maria Sutt, 
Maarja Auksmann, Elli-Ma-
ri Lelle-Haav, Liina Raja, 
Pauliine Mäesalu, Teele 
Jõerand, Anett Padul, Maris 
Mandre, Tarmo Põllu, Taisi 
Telve, Õie Pärn. Aineolüm-
piaadidel ja -konkurssidel 
edukalt esinenud valla koo-
lide õpilasi premeeriti Port 
Arturi kinkekaardiga. Tublid 
õpilased Audru Keskkoo-
list: Karina Laagus, Merilin 
Reepalu, Taavi Kunto, Carl 

Tõnismann, Karina Kanar-
bik, Annely Villiste, Riina 
Intsar, Mihkel Poom, Kris-
to Koert, Raner Järv, Janeli 
Juhalo, Heleri Sepp, Kerttu 
Rämson, Ingrid Heinsaar, 
Marii Õismets, Siim Vah-
kel, Alex Mölder. Heade tu-
lemustega spordivõistlustel, 
muusika-, kunsti- ja muudel 
konkurssidel esinenud õpi-
lased said kingituseks 300 
g shokolaaditahvli. Audru 
Keskkooli tublid sportlased, 
lauljad olid: Hanna Ma-
rit Korn, Katrin Altmann, 
Gelli Lainet, Kristo Sepp, 
Marite Einland, Rait Väiko, 
Siim Tammearu, Sven Gnez-
dov, Märt Tammearu, Liis 
Juhalo, Laura Prii, Helena 
Jaaniste, Kristo Koert, Ras-
mus Leinassar, Jaan Endrik 
Kirsi, Karl Mumme, Matti-
as Umal, Reido Nurk, Tanel 
Vaikjärv, Markkus Saarts, 
Casper-Gregory-Tanner Lin-
nu, Andre Geith Ott, Henri 
Saunanen, Hans Robin Peli-
saar, Margus Põldvee, Egert-
Ervin Messek, Arley Kästik, 
Marko Nurk, Aleks Laagus, 
Aron Teearu, Merili Heinla, 

Otto Randväli, Gert Laaso, 
Martin Uibopuu, Mairo Uus-
talu, Jarmo Tiik, Janek Tiik, 
Raido Aarn, Heleri Sepp, 
Laura Seos, Janeli Juhalo, 
Merilin Jõnts, Kerttu Räm-
son, Johanna Pirs, Laura-
Riina Altmart, Katre Aasa-
leht, Maris Päev, Ken Matrix 
Kirst, Kaidi Seos, Maris 
Link, Karoliina Arro.

Tublid ainetundjad 
Jõõpre Põhikoolist: Elis 
Pill, Marek Veltmann, Han-
na-Liisa Holm, Katarina 
Vainult. Tublid sporditegi-
jad ja lauljad: Lisett Sang, 
Johhanna Elisabeth Jäärats, 
Vanessa Vihm, Tairi Mõt-
tus, Kairi Mõttus, Jakob 
Jääger, Sten Teesalu, Anvar 
Sepp, Karmo Hallik, Taaniel 
Saarnik, Marek Veltmann, 
Emilie Kirsi, Ranel Lasn, 
Jan Karol Juhkam, Clyde 
Avamere, Markus Martin-
son, Juri Malinovski, Jan 
Markkus Salk, Valdur Lub-
ja, Ako-Robi Maido, Kardo 
Pruul, Henry Holm, Claudya 
Treimanis, Rander-Kristyan 
Raid, Kätriin Grünthal, He-
len Pill, Karmen Mets, Me-

lanie-Anett Toomast, Cristi-
an Marini, Marten Vainult, 
Maik Tamm, Kelly Tomson, 
Elis Pill, Karina-Louisa 
Puht, Reine-Allika Tsepkin, 
Markus Gottlieb Põlluste, 
Karolin Mets, Ethel Pill, 
Simo Tarre, Grete Grün-
thal, Hanna-Liisa Holm, Liis 
Ojala, Martin Nõmm, Remi-
Andero Õunapuu, Oskar 
Tilk, Laureen Reinhold, He-
lina Valgur, Liina Laurimäe, 
Aliina Taats, Joosep Nilp, 
Maarja-Liis Lubja, Stenver 
Gentalen, Markus Teesalu, 
Ahti Kurm, Theodor Paal 
Põlluste, Piret Mäe, Silver 
Avamere. Tublid sportlased 
Aruvälja Lasteaed-Algkoo-
list: Ats Põldmaa, Sander 
Šapkin, Vladimir Danelyuk, 
Merit Tarkus, Merje Nõu-
mees, Agur Moppel, Alar 
Vendelin, Timo Maipuu.

Õpilased, kes ei saanud 
vastuvõtule tulla, saavad 
oma kinkekaardid kätte val-
lamajast, raamatupidamise 
toast.

Peep Tarre
Humanitaarnõunik

Tublide õpilaste vastuvõtt vallamaja saalis

Lindi Lasteaed-Algkool 
otsib oma meeskonda

ÕpetAjAABi ametikoha 
suurusega 1,0 kohta

Kandideerimiseks saata avaldus, cv ning haridust 
tõendavate dokumentide koopiad 7. augustiks 2012 
aadressil: Lindi Lasteaed-Algkool, Lindi küla, Audru 
vald 88302, Pärnumaa
Märksõna: KONKURSS
Info tel. 5569 7597
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I rida – Kristi Auner, Karina Laagus, klassijuhtaja Reelika Rüütli, Annika Aia, Chatriin 
Leibur, II rida – Nele-Anette Taggo, Mario Merila, Džordan Mikele, Josep Mihkels, Andres 
Raja, Gabriel Einland

Audru Keskkooli 9. klass

Meie klass
Meie klassis õppis 11 õpi-

last. Tavaline hommik algas 
Gabrieli hilinemisega. Selle 
üle tegid nalja loomulikult 
meie naljahambad Nele, San-
der, Josep, Annika ja Kristi.

Tund algas, lisaks õpiku-
tele kraamisid poisid lauale 
ka oma „vidinad“ ehk nuti-
telefonid, kus sai mängida 
mänge, mis seotud kaartide-
ga.

Tunni lõppedes vaatas 
iludus Nele üle oma meigi 
ning veetis enamuse ajast 
peegli ees. Kui vahetund oli 
natukengi pikem, siis veetsi-
me selle oma klassijuhataja 
kabinetis. Vahel me muidugi 
venitasime selle vahetunni 
ise pikemaks. 

Kõige vaiksem inimene, 
kes ilmas on, on meie klas-

si poiss Andres, aga tarkuse 
koha pealt võiks nimetada 
Karinat. Kui on vaja kons-
pekti, siis tasuks temaga läbi 
rääkida. Kui me just klassi-
juhataja kabinetis ei olnud, 
siis vahetunnis istusime ja 
ajasime juttu 8. klassiga. Va-
hel me isegi „ei kuulnud“,  
kui kell helises. 

Meie klassi poisid on nagu 
noored Mac Gaiverid. Anna 
neile pastakas ja nad teevad 
sellest Ferrari. Plastikpu-
delist ja kummikinnastest 
annab teha suurepärast las-
kemoona, millega tulistada 
klassi kella. 5. klassis õnnes-
tus neil isegi koolis korgid 
läbi lasta (kaks korda järjest), 
kasutades selleks sirklit.

Geograafia tund oli Mario 
lemmik, sest seal anti talle 
lõpuks ometi võimalus oma 

arvamust avaldada. Gabriel 
ja Andres võisid vahetpida-
mata rääkida võrridest. An-
nika ja Chatriin teadsid, et 
söögivahetunnist tuleb mak-
simum võtta ja mäluda tuleb 
aeglaselt, seega olid nad alati 
viimased, kes sealt tulid. Kui 
kuulsid klassiukse tagant it-
sitamist, siis teadsid, et Nele 
ja Kristi. Vaatamata suurele 
lobale oli kõige sõbralikum 
Mario. Josepi lemmikaeg oli 
vahetund ja tüdrukute kiusa-
mine. Karina veetis enamuse 
ajast õppides. Sander ajas 
mesijuttu 8. klassi neiuga. 
Kui Dzordan kooli jõudis, 
siis üritas ta oma tegemata 
tegemisi ära teha. 

Meil oli vahva klass, kel-
le kohta kehtib iidne Eesti 
vanasõna: „Vaga vesi, sügav 
põhi!“

Jõõpre Põhikooli 9. klassi lõpetajad

Jõõpre Põhikooli 75. lennus 
õppis 13 õpilast.

Enamik õpilastest olid 
väga kunstilembesed, paljud 
neist lõpetasid Audru Huvi-
alakeskuse kunstiosakonna ja 
muusikaosakonna.

Klassikollektiiv oli kok-
kuhoidev, sõbralik ja üksteise 
suhtes heatahtlik.

ELIS – klassi priimus, kes 
lõpetas kiitusega. Lisaks edu-
kusele õppetöös oli aktiivne 
ka klassi- ja kooliväliselt. Päl-
vis tiitli „Aktiivne Pärnumaa 
noor 2012“.
HANNA-LIISA – lõpetas 
hinnetega 4 ja 5. Väga kohu-
setundlik, töökas, sõbralik ja 
heatahtlik.
Klassi parim joonistaja ja kä-
sitöötegija, samuti muusika-
huviline.
KARINA-LOUISA – väga 
andekas ja võimekas aktiivse 
ning seltsiva loomuga tüdruk, 
kellel on huvi muusika ja fo-
tograafia vastu. Kui lisada 1dl 

töökust ja valjem äratuskell, 
siis teeks kindlasti imesid.
REINE-ALLIKA – äärmiselt 
viisakas, sõbralik ja alati vas-
tutulelik. Õppetöös püüdlik 
ning oma peret ja venda Rei-
got hoidev ja toetav. Õpilas-
omavalitsuse aktiivne liige.
SANDRA – tagasihoidlik, 
kuid sõbralik ja heatahtlik 
õpilane.
ELINA – pani rõhku kunstile 
ja hobustele ning kui õigeks 
ajaks kohale jõudis, sai hak-
kama kõigega. 
LIINA – omandas väga head 
kunstioskused, kuid mate-
maatikaga ei saanud sina-
sõbraks. Iseloomult seltsiv ja 
sõbralik.
KRISTI – sõbralik ja sportlik 
tüdruk, kes on palju rohke-
maks võimeline, kui tulemu-
sed näitasid. Raskusi valmis-
tas rehkendamine.
MARKUS – tööõpetuses lah-
tiste kätega poiss, iseloomult 
seltsiv, sõbralik ja rõõmsa-
meelne. Märkas ikka öelda, et 

õpetajal on ilusad kingad.
LAURI – naerusuine ja lõbus 
kaaslane, kes suutis vahel ka 
tunnis tuju üleval hoida.
AIVO – tagasihoidlik, kuid 
tõsine ja töökas töömees.
TAAVI – oma võimete koha-
selt õppiv klassikaaslane, kes 
oma heatahtlikkusega ei tei-
nud kärbselegi liiga.
REIGO – iseseisev, seltsiv ja 
heasüdamlik noormees, ai-
nult vene keele vastu oli huvi 
kesine.

 Kokkuvõttes oli kirjelda-
tud seltskond üks ütlemata 
tore klassikollektiiv, kus va-
heldusid suured teod ja tege-
matajätmised ning kõik, mis 
ühes klassis olla saab. Kui 
Reine küsis, et õpetaja, kas 
olete uhke meie üle, siis kind-
lasti vastan: “Jah, olen küll!“

Suured tänud teile kõigile 
koosveedetud meeldejäävate 
aastate eest!

Ivi Sutt
Klassijuhataja 

Esimene rida (vasakult): Reine-Allika Tsepkin, Karina-Louisa Puht, Kristi Ott, klassiju-
hataja Ivi Sutt, Sandra Jäärats, Liina Ainsar, Elina Kuldmaa, Elis Pill, Hanna-Liisa Holm.
Teine rida (vasakult): Aivo Puusild, Lauri Holm, Markus-Gottlieb Põlluste, Reigo Tsepkin, 
Taavi Mäe

Aruvälja lasteaia lõpetajad

Armsad sõbrad, sõnad head 
täna kõigil huulil. 
Varsti lähete te siit, 
tiivad täis on tuuli. 
 
Ott on poiss, kes kõike uurib, 
nina raamatusse puurib. 
Võõrad pole numbrid-tähed, 
asjalikult kooli läheb. 
 
Andre – ta on muhe mees, 
naljad varrukate sees. 
Puistab neid ta igal ajal, 
tuju püsib tema najal. 

Adrian on häbelik, 
aga ülisõbralik. 
Ei ta põlga tüdrukuid 
ja võtab mängu nooremaid. 
 
Kristi – meie ainus preili 
algul vaikne tundus veidi. 
Nüüd poistele teeb tuule alla 
ja naeru rühmaruumi kallab. 
 
Kallid sõbrad, jääte meelde. 
Täna saadame teid teele. 
Algus uus teid ootab ees, 
olge tublid sellel teel.

Aruvälja kooli lõpetajad

Kord kohtasin üht ratast teel 
ja juurde veeres teine veel. 
Üks ratas ringi sibas, 
kõik rajad läbi kribas. 
Vahel nina ära lõi, 
vahel suisa kraavis käis. 
Teine ratas seisis teel 
ja ütles: „Ma ei taha veel!“ 
Kuid ootamatult mulle ka 
ta hakkas vaikselt liikuma. 
Eelistas ta tasast pinda, 
liikus aeglaselt, kuid kindlalt. 
Juhtus ka, ei elu muuda, 

rattad sõitsid eri suunda. 
Siis pidime vaid ootama, 
et „ilm“ see hakkaks muutuma. 
Nüüd öelda võin, et kindlalt me 
need neli aastat sõitsime. 
 
Kui Elina ja Aleks lähevad uude kooli, 
peab uus õpetaja teadma parooli, 
kuis laste usaldust võita 
ja rõõmsalt edasi sõita.

Merike Meidra
Õpetaja Eneli Ojaste

Õpetaja
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t TEATED tÕnnitleme 
vastsündinuid!

Kristjan 
Chad Karpin  
21.05.2012  
Papsaare
Robin Arukase  
28.05.2012 Põldeotsa
Rene Raku  
15.06.2012 Ahaste
Roko Johan Pelisaar  
24.06.2012 Audru
Birgit Pugri  
25.06.2012 Lemmetsa
Greete Gustasson  
02.07.2012 Lindi
Janely Erikson  
05.07.2012 Malda
Nelely Kurg  
06.07.2012 Aruvälja
Mia-Lorena Teessar  
10.07.2012 Papsaare 

Audru Apteek on puhkuseks 
suletud 

20.-31. august 2012.

Audru Männituka lasteaed võtab 
augustikuust tööle 

MAjAhoidjA 
(sobib ka pensionärile)
Info  telefonil 510 1041 

või e-posti aadressil  
audrulasteaed@hot.ee 

Perekond Kõimas otsib 1,7a tütrele 
lApsehoidjAt. 

Lapsehoid kolmel korda nädalas 
lapse kodus. Töö algus varajastel 

hommikutundidel. 
Hind kokkuleppel. 

Huvilistel palume saata 
enda tutvustus ja kontaktid e-mailile: 

marsmammu@homemail.com

Lindi kooli lõpetajad

Lindi kool saatis sel kevadel 
teele kolm rõõmsat noort. 
Oma lõpukõnes iseloomus-
tasid nad üksteist järgnevalt.

Marite on üks tore ja lah-
ke tüdruk, kes alati aitab teisi 
kui saab. Talle meeldib kõige 
rohkem lugeda ja joonista-
da. Ta on üks kahest neljan-
da klassi õpilasest, kellele 
ei meeldi joosta. Kuid talle 
meeldib kõndida ja õues olla. 
Marite on hea ja tark tüdruk, 
kes on alati vahva ja õnnelik.

Arnold Leonhard on väga 
sõbralik ja hea poiss. Ta ei 
tee oma sõpradele mitte ku-
nagi haiget. Ta ei räägi sala-
dusi välja. Arnoldile meeldi-
vad matemaatika ja muusika. 
Arnold laulab väga kenasti ja 
peale selle käib ta veel õpeta-
ja Anne juures pilli õppimas. 
Ta õpib kohe kolme pilli. Ja 
kui pidu tuleb, siis Arnold 
alati esineb. 

Kolmas lõpetaja sel aastal 
on Arvi. Tema lemmiktund 

on kehaline kasvatus. Tal-
le meeldib joosta, hüpata ja 
palli mängida. 

Õnnitlen teid kõiki kolme 
Lindi kooli lõpetamise pu-
hul! Olite toredad ja vahvad 
lapsed. 

Õnnitlused ka laste suu-
repärastele kaasaaitajatele ja 
abimeestele – emadele, isa-
dele, vanaemadele ja vana-
isadele. 

Aitäh!

Pildil Eliise Semjonova, Mari-Liis Ollino, Andreo Lehis, Nelly Tenson, Mihkel Tammer, 
Markus Oja, Kristel Teor

Merje Toova, Emma Kalme, Elisabeth Annus, Astrela Angela Linder, Laura Kurkul, Kad-
ri-Liis Tohv, Marielle Kannel, Ingrid Pilme, Elena Klink, Kren Vihast, Sten Sepp, Riko 
Mattias Pelisaar, Anti Paugus, Siim Silver Seos, Kristofer Rein. Õpetajad: Kati Vaarak, 
Maryel Loorents, Vaike Jurn

Jan-Markus Silm, kes tahab tulevikus rekkajuhiks saada; Robert Tate – tulevane rallisõit-
ja; Miron Karula, kelle arvates kopajuhi amet igati tulus töö ja Eleri Karu unistab koka 
ametist. Jõudu ja rõõmu neile sellel teel!

Lindi lasteaia lõpetajad

Audru Männituka lasteaia 43. lend 

Jõõpre Jõmmu lõpetajad

Aksel Hambidge, Tristan Loob, Saskia Valdmaa, Janelle Sala, Elery aas, Lars Mattias 
Lanno, Aare Nukk, Emil Alexander Mõttus, Marko Martinson, Rait Tiitus, Laur Saks, Mar-
kus Kaupmees, Henri Mattias Hansen, Tarvi Tasane, Aaron Laurimäe, Henri Noormets, 
Kristjan Talts, Henry Nurm. Õpetajad:  Reedi Käämer, Elvi Orav, Triinu Lepp, Tiia Arne-
mann

Audru Vikerkaare lasteaia 5. lend


