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Osavõtuks palume registreerida 18.-29. november 
Audru osavalla raamatukogudes või osavallakeskuses tuba nr 1.

Osavõtutasu 3€.
Bussigraafikut näeb selle kuulutuse kõrval ja www.audru.ee

Bussisõidu graafik kolmapäeval, 11. detsembril 2019 
eakate jõulupeole Jõõpre Rahvamajas

Buss I Papsaare (Kahva tee) 
- Audru - Jõõpre
11.00 Vikerkaare Lasteaia 
parkla (Kahva tee 2)
11.02 Ringraja (edaspidi bus-
sipeatus)
11.04 Papsaare 
11.06 Viadukti 
11.08 Audru (veski) 
11.10 Audru kiriku parkla
11.14 Kaske 
11.15 Rebasefarmi 
11.17 Vigri 
11.19 Karuslooma 
11.20 Põldeotsa 
11.22 Uruste
11.26 Audru kooli parkla

11.30 Malda 
11.35 Jõõpre rahvamaja

Buss II Lindi - Uruste - 
Audru kool - Jõõpre 
10.45 Lindi (vana) kooli peatus
11.00 Liu bussipeatus
11.03 Liu sadam
11.05 Ojako 
11.10 Kotimäe
11.12 Kirsimäe
11.15 Pulliveski
11.18 Lindi Rahvamaja
11.20 Tuule tee 
11.25 Uruste 
11.30 Jõõpre rahvamaja

Buss III Soeva - Ahaste - 
Malda - Jõõpre - Lavassaare 
- Jõõpre
11.00 Vanaõue
11.05 Kalevipoeg
11.08 Põhara 
11.10 Kärbu
11.12 Liiva 
11.15 Malda
11.20 Jõõpre rahvamaja
11.30 Lavassaare bussipeatus
11.33 Raudtee 
11.40 Kalmistu 
11.45 Jõõpre rahvamaja

Tagasisõit kõikidel bussidel 
Jõõpre rahvamaja juurest 

Stardib Pärnu Aasta teo konkurss
Pärnu linnavalitsus ja Pärnu 
Postimees kutsuvad üles esi-
tama Pärnu 2019. aasta teo 
kandidaate.

Aasta teo vääriline kandidaat 
võib olla mõni tänavu valminud 
objekt või mõni muu sel aastal 
teoks saanud füüsiline asi.

Aasta parim tegu võib ka olla 
sündmus, aktsioon või algatus, 
mis rõõmustas, äratas laiemat 
tähelepanu, aitas midagi pare-
maks muuta või jäi lihtsalt oma 

erakordsusega lõppeval aastal 
hästi meelde.

Lühidalt kirja pandud ette-
panekud, kus on välja toodud 
konkreetne tegu, mitte inimene 
või emotsioon üldiselt, tuleks 24. 
novembriks (kaasa arvatud) 
saata Pärnu Postimehe veebi-
keskkonda või lähetada e-posti 
aadressil arvamus@parnupos-
timees.ee .

Laekunud ettepanekutest 
valivad linnavalitsuse ja Pärnu 

Postimehe esindajad välja kuni 
15 tegu, mis pannakse Pärnu 
Postimehe paber- ja digivälja-
andes rahvahääletusele. Rahva-
hääletus toimub 2. detsembrist 
15. detsembrini.

Pärnu tänavune Aasta tegu 
tehakse teatavaks 18. detsembril.

Mullu valisid inimesed Aasta 
teoks Pärnu uue bussijaama.

Pärnu Postimees ja Pärnu 
linn korraldavad aasta teo kon-
kurssi alates 2006. aastast. (KH) 

Valguskiir perearstikriisis
Audru osavalla elanikele, kes 
olid Dr L. Napp’i nimistus 
ning mures omale uue perearsti 
leidmisega, on abikäe ulatanud 
Tõstamaa perearst Dr M. Ves-
kimägi. Toome siinkohal ära 
tema pöördumise.

Tervist, Audru osavalla 
Dr Liili Napp’i endised 
patsiendid!
Eesti maapiirkondi ja ka linnu 
kimbutab perearstide põud. Dr 
Liili Napp’i pensionile siirdu-
misega ei ole suudetud leida 
uut arsti, kes jätkaks tema tööd 
Audrus. Terviseameti korral-
datud korduvad konkursid uue 
arsti leidmiseks on luhtunud. 
Täname Dr Napp’i kauaaegse 
hea töö eest ja koostöös koha-
like elanike, naaberpiirkondade 
perearstide, omavalitsuse ja 
Terviseametiga püüame leida 
valusale probleemile mõistliku 
lahenduse. Augustist novemb-
rini nõustus perearsti ajutiselt 
asendama Pärnu perearst Dr 
Anu Niisuke. Alates 1. det-
sembrist pakub Terviseamet 
tööd minule. Nõustusin selle 
ettepanekuga. Viimastel kuu-
del olen kohtunud paljude Teie 
piirkonna patsientidega, meil 
on tekkinud hea koostöö. Mis 
eriti tähtis, tööläbirääkimised 
kogenud pereõe Kaire Nõm-
mega osutusid edukateks. Koh-
tumine inimestega Audru osa-
vallavalitsuse saalis 11.11.2019 
oli tulemuslik – arutasime kuju-
nenud olukorda ja võimalikke 
lahendusi. Nüüd julgen välja 
pakkuda järgneva.

Pereõde Kaire Nõmm on 
kogenud ja vastutustundlik 
õde, kes on läbinud ka ret-
septiõiguse koolituse. Kaire 
Nõmm on esimese kontakti 
meditsiinitöötaja, kes jätkab 
tööd Dr Liili Napp’i endistes 
ruumides. Kabineti hästi tun-
tud endine telefoninumber 
446 4190 õnnestub taastada. 
Esialgse plaani järgi on kabinet 
avatud järgmiselt: esmaspäev, 
teisipäev, kolmapäev ja reede 
kell 9.00-15.00 ja neljapäev 
kell 12.00-18.00. See ühildub 
tööaegadega Tõstamaa Ter-
visekeskuses, mis võimaldab 
vajadusel suhelda videokõnega 
perearstiga. Audru kabinetis on 
võimalik kohapeal teha põhi-
lised vereproovid: hemoglo-
biin, suhkur, põletikuproov 
(C reaktiivne valk e CRV) ja 
uriiniproov. Teised vereproo-
vid, nt kolesterool, maksa- ja 
neeruproovid, kilpnäärme, ees-

näärme jm testid, võtab pere-
õde kohapeal, need saadetakse 
laboriautoga ära kolmapäeviti 
ja reedeti. Kabinetis on elekt-
rokardiograaf, aparaat südame 
uurimiseks, uuringu tulemust 
saab hinnata perearst ja teised 
arstid kaugtööna. Jätkub väike-
laste tervisekontroll ja vaktsi-
neerimine vastavalt riiklikele 
juhistele. Võimalikud on põhi-
lised protseduurid: haavade 
ravi, õmbluste eemaldamine, 
mädakollete ravi jm. Plaanime 
ühildada arvutisüsteemi, see 
võimaldab perearstiga paremat 
koostööd ja infovahetust, ret-
septide kinnitamist ning saate-
kirjade koostamist kitsama eri-
ala spetsialistide vastuvõtuks. 
Näiteks autojuhi tervisetõendi 
läbivaatuse teeb pereõde Audru 
kabinetis ja kui kõik on korras, 
kinnitab perearst tõendi. Kui 
vaja, pöördub patsient perearsti 
vastuvõtule Tõstamaale, siin on 
võimalikud mitmed uuringud: 
ultraheli uuring kõhukoopa 
elunditest ja veresoontest, 
kopsumahu uuring, vererõhu 
ja südametegevuse 24 tunni 
monitooring, koormustestid, 
kuulmise- ja kõrvauuringud, 
silmarõhu mõõtmine, täisvere-
proov, glükoosi ja piimasuhkru 
koormustestid jm. Uuringutule-
mused võimaldavad e-konsul-
tatsioone parimate keskustega, 
nii on võimalik päevade jooksul 
saada lahendused keerukama-
tele haigusjuhtudele, puudub 
vajadus oodata nädalaid või 
kuid tavajärjekordades. Pere-
arsti üheks tegevusvaldkonnaks 
on erinevad väikekirurgilised 
protseduurid: naha ja nahaalus-
koe healoomuliste kasvajate ja 
sünnimärkide eemaldamine, 
paisete avamine, liigeste süste-
ravi jm. Patsient võib pöörduda 
ka otse Tõstamaale, mõistlik 
on eelnev perearsti telefoni-
konsultatsioon tel 447 1940, 
see on võimalik igal tööpäeval 
kell 8.00-10.00, edasi vastab 
telefonile pereõde Tõstamaal. 
Vajadusel helistab perearst 
patsiendile tagasi. Telefon on 
automaatvastajaga, see võimal-
dab teadet jätta ööpäevaring-
selt, arusaadavalt tuleb teatele 
jätta ka oma nimi, kirjeldada 
probleemi võimalikult täpselt ja 
jätta ka kontakttelefon tagasi-
helistamiseks. Vastame teatele 
1-2 tööpäevaga. Hea suhtlus-
kanal on e-post terkes@hot.ee, 
selle kaudu saab registreerida 
vastuvõtule, esitada kordusret-
septisoove või küsida lihtsalt 

nõu. E-kirjade hulk on suur, 
osa vajavad kiiremat vastamist, 
kuid vastuse püüame anda 1-2 
tööpäevaga. Tõstamaa Ter-
visekeskuse töökoormus on 
suur, seetõttu kasutame eel-
nevat registreerimist, püüame 
igale patsiendile leida sobiva 
aja 1-2 päeva jooksul. Tõsta-
maa Tervisekeskuses hakkab 
peagi tööle 2 õde: üks tegeleb 
koheste vere- jt analüüside, 
uuringute ja protseduuridega, 
teise töö sisuks on krooniliste 
haigete tervisekontroll, analüü-
side võtmine ja pidev nõusta-
mine oma haigusega paremaks 
toimetulekuks. Tõstamaa Ter-
visekeskuse ruumides töötab 
teisipäeviti ja reedeti kell 10.00-
15.00 Ülejõe apteegi filiaal. Ja 
veel, Tõstamaa Tervisekeskuse 
tööpiirkonnaks on ka osa Lää-
neranna vallast, kogenud vels-
ker Ilme Lootsmann võtab 
vastu Varblas, kabineti telefon 
on 449 6625. Igal patsiendil on 
õigus valida endale uus perearst 
Pärnus või ka kaugemal.

Audru kabinet – pereõde 
Kaire Nõmm, tööajad: esmas-
päev, teisipäev, kolmapäev ja 
reede 9.00-15.00, neljapäev 
12.00-18.00. Telefon 446 4190.

Tõstamaa Tervisekeskus, 
Varbla mnt 24. Pereõde Urve 
Merila ja perearst Madis Ves-
kimägi. Tööajad: esmaspäev, 
teisipäev, kolmapäev ja reede 
8.00-16.00, neljapäev 8.00-
18.00. Arsti telefonikonsul-
tatsioon igal tööpäeval kell 
8.00-10.00, teistel aegadel vas-
tab pereõde. E-post terkes@
hot.ee. Vajalik on vastuvõtule 
eelnev registreerimine, seda 
saab teha helistades lauatele-
fonile ja e-kirja teel. Audru 
pereõde Kaire Nõmm saab ka 
patsiendi registreerida pere-
arsti vastuvõtule. Teisipäeviti 
ja reedeti töötab apteek kell 
10.00-15.00, telefon 443 2255, 
e-post info@ylejoeapteek.ee.

Varbla kabinet: velsker 
Ilme Lootsmann. Tööajad: 
esmaspäev, teisipäev, kol-
mapäev ja reede 9.00-15.00, 
neljapäev 14.00-18.00. Telefon 
449 6625.

Head patsiendid! Kujunenud 
olukord on keerukas kõigile. 
Meeskonnatööna pereõdede 
ja perearstiga püüame leida 
Teie tervisemuredele parimad 
lahendused. Väga oodatud on 
Teie tagaside ja ettepanekud.

Madis Veskimägi
perearst

Tõstamaa Tervisekeskus

Pärnu elanikud on oma kodukoha 
elukeskkonnaga rahul

Pärnu elanike seas sel kevadel 
läbi viidud küsitlusest ilmneb, et 
üldjoontes on keskuslinna ja osa-
valdade elanikud oma kodukandi 
elukeskkonnaga rahul.

Uuringust selgus näiteks, et 
linnaosade ja osavaldade lõikes 
on oma elukohaga kõige rohkem 
rahul Rannarajooni ja mõnevõrra 
vähem rahul Audru osavalla vas-
tajad. Samas tuleb arvestada, et 
vahe esimese ja viimase vahel 
on väga väike ning kokkuvõttes 
on nii keskuslinna eri linnaosade 
kui osavaldade elanikud oma 
kodukandi elu-oluga üle kesk-
mise rahul.

Enim ollakse rahul ühistrans-
pordi, avaliku ruumi, avalike 
teenuste ja eluasemega. Veidi 
vähem looduskeskkonna, tur-
valisuse, liikluskorralduse ja 
parkimise, vaba aja ja puhkamis-
võimaluste, kergliiklusteede ning 
heakorra teemadega.

Senisest rohkem peaks vasta-

nute arvates pöörama tähelepanu 
valdkondadele, mis puudutavad 
inimestevahelisi sotsiaalseid suh-
teid ja kuuluvustunnet, üleüldist 
kaasatust ja töötamisvõimalusi.

Teatud teemade puhul lähe-
vad linna- ja maapiirkonna vas-
tajate hinnangud lahku: näiteks 
tunnevad osavaldade inimesed, 
et linnast väljas ei ole kergliik-
lusteede võrgustik terviklik, 
mistõttu ei ole jalgrattaga liik-
lemine turvaline. Elanikud on 
rohkem rahul seal, kuhu on vii-
mase viie aasta jooksul uusi teid 
rajatud (nt Mai, Rannarajoon, 
Kesklinn, Eeslinn, Raeküla).

Erinevalt hindasid maa- ja 
linnainimesed ka sotsiaalsete 
suhete ja kuuluvustunde tekki-
mise temaatikat. Maapiirkonna 
elanikud tunnevad kodukohaga 
suuremat sidet, suhtlevad naab-
ritega aktiivsemalt ja osalevad 
kogukondlikel sündmustel. 
Linnas on see suhtlus tagasi-

hoidlikum (passiivsuse poolest 
eristusid Ülejõe, Mai ja Rääma 
piirkonnad ehk linnaosad, kus on 
suurem kortermajade osakaal). 
Samuti on keskuslinnas rohkem 
kultuurisündmuseid, mida turis-
tide suure osakaalu tõttu kogu-
konnasündmuseks pidada ei saa.

Anonüümsele elektroonilise 
küsitlusele vastas perioodil 29. 
aprill - 10. juuni 2543 inimest, 
kes hindasid oma kodukoha 
kergliiklusteid, ühistransporti, 
liikluskorraldust, avalikku 
ruumi, looduskeskkonda, puh-
kevõimalusi, avalikke teenuseid, 
töötamis- ja elamisvõimalusi, 
sotsiaalseid suhteid, turvalisust 
ja kaasarääkimise võimalusi. 
Vastanud said ka nimetatud 
teemade kohta ettepanekuid teha.

Küsitluse lühiülevaate leiate 
pressiteatele lisatud manusest, 
pikk raport on kättesaadav Pärnu 
linna veebilehel. (KH)

kell 15.00.
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Mis naabrite juures uudist
Läti Vabariik tähistas 18. 
novembril iseseisvuspäeva. 
Selle tähtpäeva valguses esitame 
mõned küsimused meie sõprus-
valla – Grobina kooli direktris-
sile Laila Urbane’le, et pärida, 
mida uut on meie sõprade juures 
lähiajal toimunud. 

Grobinat on aastate lõikes 
külastanud mitmed Audru 
inimesed ja kollektiivid. Kui 
saabuksime tänasel päeval teie 
kanti, siis mida uut märkak-
sime?

Laila Urbane: Grobina lin-
namäe renoveerimistööd on 
lõpetatud. Nüüd saame laulda, 
tantsida ja puhata kohas, mis 
sobib sellisteks sündmusteks. 
Ka pealtvaatajate vajadused on 
rahuldatud. 

Rajatud on täiesti uus puidust 
rada Ālande jõe äärde. See on 3 
km pikk ning kohalike elanike 
ja linnakülaliste seas üks popu-
laarsemaid vaatamisväärsusi. 

Jätkub väikeste tänavate 
asfalteerimise projekt. Tore, et 
linn muutub elanike jaoks järjest 
korrastatumaks, puhtamaks ja 
mugavamaks. 

Grobina on saanud rikka-
maks ka veel ühe lastemängu-
väljaku võrra lossimäe lähedal. 

Rajatud on puhkekoht mere 
ääres koos terassiga. Trepp viib 
otse merre ja järgmisel suvel 

on plaanis sinna lisada ääretult 
innovaatilised nn päikesevoodid, 
milledel lamades need pöörlevad 
koos päikesega nii, et puhkajad 
saaksid maksimaalselt päikse-
kiiri püüda.

Kindlasti torkab silma ka 
muutunud koolihoone – teise 
korruse tasandil on klaasgalerii, 
mis ühendab endise põhikooli ja 
keskkooli hoonet.

Grobina on eriline koht ka 
seetõttu, et ühel ülesõidul on neli 
STOP-märki. See on tehtud nii, 
et see oleks ohutu ja autojuhid 
saaksid üksteisele silma vaadata. 
Oleme sellise lahenduse poolest 
Lätis ainsad.

Mida uut on vaimuvallas?
LU: Igal kuul saavad Grobina 

kodanikud oma postkastidesse 
ajalehe Grobina uudistega, aga 
nüüd on meil ka ajakiri Grobina 
kirjad. Esimene number trükiti 
ära maikuus Grobina linnafes-
tivali raames. Ajakiri hakkab 
ilmuma kord igal aastal. 

Koostamisel on raamat 
kohalikust hariduselust. Palju 
uut ongi seonduvalt meie hari-
duseluga.

Nii, räägime koolist.
LU: Asutatud on uus haridus-

asutus – Zenta Maurina nimeline 
Grobina piirkondlik keskkool. 
Selle kooli haridusprogrammid 
on tehtud kättesaadavaks kolmes 

kohas: Grobina, Bārta ja  Kap-
sēde. Koolis õpib 899 õpilast, 
keda õpetab 122 õpetajat, lisaks 
veel 45 töötajat.

Grobina vallas teenindab 
lapsi 5 koolibussi, mis viivad 
õpilasi kooli ja koju.

Meie koolil läheb hästi. Zenta 
Maurina nime omistamine meie 
koolile on suur austusavaldus 
ning suuresti oleme selle ära tee-
ninud tänu oma saavutustele – 
riigieksamite tulemustega oleme 
riigis esirinnas, ette näidata on 
esikohad vabariiklikel olüm-
piaadidel ja konkurssidel. Zenta 
Maurina on väga kuulus läti kir-
janik-esseist, kes elas viiendast 
eluaastast alates Grobinas, kus 
tema isa oli arst ning talle on 

pühendatud ka memoriaaltuba. 
Kooli on väisanud silmapaist-

vad külalised. Kui 1936. aastal 
külastas meie kooli president ja 
istutas selle sündmuse mälestu-
seks koolihoone juurde tamme, 
siis 2015. aastal see kordus – 
kooli külastas taas president 
ja istutas taas tamme. Viimati 
külastas meie kooli Kanada 
suursaadik.

Millisena näeb Grobina 
elanik tulevikku kodukohas?

LU: Kõik jätkub ja areneb 
ka pärast 101. riigi sünnipäeva. 
Soovin kogu Audru osavalla 
rahvale samuti töövõite, tervist 
ja palju päikeselisi päevi!

Sirje Suurevälja

Teede talvine hooldus 
Käesoleval talvel teostavad 
lumetõrjet Audru osavalla tee-
del  ja tänavatel järgmised ette-
võtjad: 

I piirkond: Soeva, Ahaste, 
Aruvälja küla teed – Jaanus Oja, 
kontakt mob 5627 0966. 

II piirkond: Kärbu, Põhara, 
Liiva küla teed ja Audru Kooli 
territoorium – Põhara Agro OÜ, 
kontakt Jaanus Põldmaa mob 
506 2246. 

III piirkond: Tiigi, Muti, 
Rebase elamupiirkonna teed 
ja tänavad ning Põldeotsa küla 
teed – Manitec OÜ, kontakt Jaan 
Miidu mob 5358 6570. 

IV piirkond: Jõõpre teed, 
kõnnitee ja parklad, Oara ja 
Malda küla teed – OÜ Mütsi 
Talu, kontakt Märt Jäärats mob 
5622 0917.

V piirkond: Ridalepa ja 
Saari küla teed – Põldeotsa OÜ, 
kontakt Danel Toomast mob. 
522 0315. 

VI piirkond: Kõima, Kab-
riste, Saulepa, Lindi (kuni 
Aiandi teeni) ja Tuuraste küla 
teed – Sven Ende, kontakt mob. 
5668 3451.

VII piirkond: Lindi küla 
teed (alates Aiandi teest Sarvi 
teeni) – Manitec OÜ, kontakt 
Jaan Miidu mob 5358 6570.

VIII piirkond: Liu ja Marksa 
küla teed (kuni Sarvi teeni) – 
Manitec OÜ, kontakt Jaan Miidu 
mob 5358 6570.

IX piirkond: Eassalu, Soomra 
ja Kihlepa küla teed (kuni Tõs-
tamaa mnt-ni) – Otsa-Marja 
OÜ, kontakt Valdi Killing mob 
5650 7474. 

X piirkond: Papsaare, Valge-
ranna ning osaliselt Lemmetsa 
küla teed ja tänavad – AS White 
Beach Development, kontakt 
Vahur Tamm mob 503 6321. 

XI piirkond: Audru aleviku 
teed, tänavad ning osaliselt 

Lemmetsa küla teed – Põhara 
Agro OÜ, kontakt Jaanus Põld-
maa mob 506 2246.

XII piirkond: Nurme, Tilga, 
Kiltre tee, Elutee, Põllu, Elise, 
Käreda, Kadaka, Tiido, Dobe-
rani tee ja Valgeranna allee – 
Nurme Teedeehitus OÜ, kon-
takt Kristjan Kasemets mob 
502 9845.

XIII piirkond: Papsaare 
küla, Audru aleviku kõnniteed 
ja parklad – Nurme Teedeehitus 
OÜ, kontakt Kristjan Kasemets 
mob 502 9845. 

XIV piirkond: Lavassaare 
aleviku teed, tänavad, kõnni-
teed ja parklad – Eesti Teed 
AS, kontakt Ervin Kruuse mob 
5645 4610. 

Lumetõrjet teostatakse ka 
erateedel, mis viivad Audru 
osavallas kasutusel oleva maja-
pidamise õueni (mitte hoovides). 

Erateedel lumetõrje teosta-
mise tingimused: 

1. eratee servades olevad 
ohud (truubiotsad, suured kivid-
takistused, ilupõõsad-istikud 
jne), mis võiksid takistada tööd, 
peavad olema tähistatud mini-
maalselt 1 m kõrguste ja soovi-
tavalt helkurlindiga varustatud 
tähistega. 

2. eratee kohalt peavad olema 
eemaldatud puude oksad mini-
maalselt 3,5 meetri kõrguselt ja 
3 meetri laiuselt. 

NB! Töövõtjal on lepingu-
line õigus loobuda eratee hool-
dusest kui eratee ei vasta eel-
pool nimetatud tingimustele. 

Juhul, kui eratee omanik ei 
soovi või tahab täpsustada lume-
tõrje teostamist temale kuulu-
val teel, palume võtta ühendust 
lumetõrje tööde tegijaga piir-
konnas või Pärnu Haldustee-
nuste OÜ haldusjuhi  Vahur 
Kobolt´iga mob 504 9564; 
e-mail vahur.k@audru.ee.

Väärt näpunäiteid
Kuidas muuta vannituba 
lihtsate vahendite abil eakale 
mugavaks?
Vanuse ja tervisliku seisundi 
muutudes võib kodus liikumine 
ning igapäevatoimetustega hak-
kamasaamine eakale mõnevõrra 
keeruliseks kujuneda. Invaru 
abivahendikeskus jagab nõu, 
kuidas saab vannitoa lihtsate 
vahendite abil eakale mugavaks 
muuta.

Nii abivajajad kui ka nende 
lähedased otsivad igapäevaselt 
abivahendikeskustest nõu, kui-
das koduseid toiminguid liht-
samini korda saata. “Sageli on 
siin põhjuseks tervisliku seisundi 
muutumine või ka lihtsalt vanus, 
mis ei võimalda teatud toimin-
guid enam nii lihtsalt teostada,” 
märgib Invaru abivahendikes-
kuse klienditeeninduse juht 
Kadri Tiido. 

Tema sõnul ei pea kodused 
ümberkorraldused aga alati kee-
rulised ning kallid olema ja vahel 
piisab vaid mõnest nutikast uuen-
dusest, mis igapäevaelu kordades 
lihtsamaks muudab.

Lihtsad vahendid, mis ei 
nõua ümberehitusi 
“Üheks populaarseimaks abi-
vahendiks, mida koduste tin-
gimuste ümberkorraldamiseks 
kasutatakse, on näiteks potikõr-
gendus. Tegemist on kasuliku 
vahendiga liigeseprobleemidega 
inimestele, mis muudab madala 
WC-poti kõrgemaks ning aitab 
lihtsamini potile istuda ja sealt 
püsti tõusta,” selgitab Tiido, kelle 
sõnul tõstab abivahend WC-poti 
kõrgust keskmiselt umbes 10 cm. 

“Soovi korral saab valida ka käe-
tugedega variandi, mis toetab 
veelgi potilt tõusmist või sinna 
istumist.”

Potikõrgendused on üldju-
hul universaalsed ja sobivad 
enamikele tavalistele pottidele 
ning Tiido sõnul saab neid pai-
galdada olemasoleva poti prill-
laua kinnitusaukudesse kaasas 
olevate kinnitusvahendite abil, 
mis ei nõua akutrelli ega muid 
keerukamaid töövahendeid. 
“Potikõrgendus on nagu tava-
line prill-laud, ainult et laiem ja 
kõrgem. Küll aga tasuks kind-
lasti mõõta eelnevalt ära prill-
laua kinnitusaukude vahemaa 
ja veenduda, et poti loputuskast 
ei segaks potikõrgenduse paigal-
damist,” soovitab Tiido.

Teine lihtne, kuid olulist 
mugavust pakkuv kodune abiva-
hend on vanniiste või vannilaud, 
mis ei nõua Tiido sõnul samuti 
ehituslikke ümberkorraldusi. 
“Enne sobiva vahendi valimist 
tasuks kindlasti selgeks teha 
abivajaja vajadused. Juhul, kui 
vanni sisse istumine ja välja 

saamine on keerukas või lausa 
võimatu, kuna jalg enam nii 
kõrgele ei tõuse ja vannipõhi 
on libe, oleks mõistlik valida 
vanniga samal tasapinnal asuv 
vannilaud. Vannilaua peale istu-
des on võimalik ka jalad käte abil 
mugavalt vanni tõsta. Kui aga 
vanni astumine on lihtsam, võib 
kasutada vanni äärtele toetuvat 
vanniistet, mis võimaldab vanni 
veidi sügavamale sisse istuda,” 
selgitab Tiido. ”Nii vanniiste kui 
ka vannilaud on vahendid, mille 
kasutamiseks pole vaja vannitoas 
ümberkorraldusi teha, sest neid 
saab mugavalt vanni servadele 
kinnitada. Küll aga muudavad 
need abivahendid pesemistoi-
mingud oluliselt mugavamaks ja 
turvalisemaks,” märgib Tiido. Ta 
lisab, et soovi korral saab valida 
ka seljatoega vannitooli, mis 
pesemisel veelgi rohkem kind-
lust juurde annab.

Kui aga eakal puudub vann ja 
selle asemel on hoopis dušinurk, 
võib pesemise muuta mugava-
maks spetsiaalse dušipingi või 
-tooli abil. “Dušipink on mõel-
dud kasutamiseks pesemistoi-
mingute ajal ning selle kummi-
otsikutega jalad hoiavad pingi 
stabiilselt kohapeal. Samuti 
saab pingi kõrgust sobivaks 
reguleerida,” selgitab Tiido ja 
paneb südamele, et pesemistoi-
mingute lihtsustamiseks tuleks 
kasutada vaid vannitoas kasuta-
miseks mõeldud abivahendeid. 
“Tavaline ratastool või tugiraam 
ei sobi kindlasti niisketes tingi-
mustes kasutamiseks, sest see 
võib abivahendit kahjustada ja 
tekitada roostetust.”

Lähedaste abi suuremate 
ümberkorraldustega
Pesemistoiminguid, WC-potilt 
püstitõusmist, aga ka kitsast 
uksepiidast ilma abivahen-
dita vannituppa liikumist saab 
muuta oluliselt turvalisemaks 
ja mugavamaks käetugede abil, 
mida saab Tiido sõnul sobivasse 
kohta kinnitada. “On olemas nii 
kroomist kui ka valgeid käetuge-
sid ning nende pikkus on samuti 
erinev - alates 30 kuni 80 cm-ni. 
Nii on võimalik leida iga vanni-
toa või WC jaoks sobilik pikkus, 
mis toetaks eakat ja pakuks sta-
biilsust eeskätt nii vanni astumi-
sel kui ka vannist tõusmisel, aga 
ka pesemise ja tualetitoimingute 
ajal,” selgitab Tiido.

Kuna käetugede paigalda-
mine vannitoa seintesse nõuab 
akutrelli, paneb Tiido eakate 
lähedastele südamele, et need 
oma pereliikmetele ümberkor-
raldustes abiks oleksid. “Oluline 
on leida võimalused, kuidas ka 
vanemas eas täisväärtuslikku 
elu elada ja enda hügieenitoi-
mingutega iseseisvalt hakkama 
saada. Hirm tasakaalu kaotuse 
või ebamugavuse ees ei tohiks 
muuta igapäevatoiminguid 
keeruliseks ja ebameeldivaks,” 
märgib ta ja julgustab pöörduma 
abivahendikeskuse teenindajate 
poole, kes aitavad välja selgitada 
parimad lahendused eaka kodu 
mugavamaks muutmisel.

Lisainfo:
Invaru abivahendikeskus

meedia@invaru.ee
526 2227

Hukkunud hülged ja metsloomad
Meri uhub kevadest kuni sügi-
seni Valgeranda hukkunud hül-
geid, mis on iga-aastane prob-
leem. Soovime jagada infot, et 
teaksite, mida teha, kui märkate 
hukkunud hüljest Valgeranna 
liival. Valgeranna liivane ala ei 
kuulu tervenisti Pärnu linnale, 
vaid osa Valgeranna liivasest 
ribast kuulub erakinnistutele 
ja riigile. Seetõttu ei saa hülge 
koristuse kohustust panna ainult 
omavalitsuse ülesandeks. Audru 
osavalla heakorraeeskirja § 3 
punkt 2 ütleb järgnevat: Kin-
nistu ja ehitise reostamisel või 
risustamisel on reostaja või 
risustaja kohustatud selle vii-

vitamata puhastama. Kui tege-
likku reostajat või risustajat ei 
ole võimalik kindlaks teha, peab 
ala koristama kinnistu omanik. 
Omavalitsus on vahelüli surnud 
hülge kohta teadete edasi andmi-
sel ja koristuse organiseerimisel.

Kuhu teada anda, kui mär-
kate Valgerannas surnud hül-
jest?

On väga oluline, et hukkunud 
hüljest märgates annaksite teada 
hülge võimalikult täpse asukoha, 
mis muudab lihtsamaks teate 
edasi andmise õigele maaomani-
kule. Juhul, kui hukkunud hüljes 
on Pärnu linna alal, saame kor-
raldada koristuse ise. Teavitada 

tuleks Audru osavallakeskuse 
keskkonna- ja heakorraspet-
sialisti telefonil 444 8177 või 
e-postil elen.kuningas@parnu.
ee või infospetsialisti telefonil 
444 8171 või e-postil maigi.ree-
palu@parnu.ee. Veel on võima-
lik hukkunud hülge leiust teavi-
tada rakendusega Anna teada.

Haige metsloom asulas või 
hukkunud metsloom teel

Kui märkate, et haige mets-
loom (näiteks kärntõves rebane) 
on sattunud asulasse, siis soo-
vitame kiiresti teavitada Audru 
osavallakeskust või kohalikke 
jahimehi. 

Kui märkad teel hukkunud 

looma siis käituge järgnevalt:
Maanteel hukkunud suuru-

luk (hunt, karu, ilves, metssiga, 
punahirv, põder või metskits) 
– helistage Keskkonnainspekt-
siooni telefonile 1313.

Maanteel (riigiteel) hukku-
nud muu loom – helistage Maan-
teeinfo telefonile 1510.

Kohalikul teel ning tänaval 
(linnas, alevis või alevikus) 
hukkunud loom – teatage Audru 
osavallakeskusele.

Elen Kuningas
keskkonna- ja 

heakorraspetsialist
444 8177

elen.kuningas@parnu.ee

Teata tänavavalgustuse riketest
Kui olete märganud osavalla 
territooriumil tänavavalgustuse 
riket, siis andke palun sellest 

teada meie elektrikule Peeter 
Viik’ile e-kirjaga peeter.v@
audru.ee või telefonil 444 8171.

Audru osavalla puuetega inimestel on võimalik osa võtta
Puuetega inimeste tähistamise sündmusest 

pühapäeval, 1. detsembril algusega kell 14 
Pärnu kontserdimajas.

Piletid (á 1 €) on saadaval osavallakeskuse 
sotsiaalkonsultandi Katrin Kalda käest, 

tuba 4, Pärna allee 7. Tel 444 8176
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Ajaratta lood

Mida kirjutas Postimees 
(Pärnu: 1905-1930) 90 aastat 
tagasi novembrikuus Audru 
kohta. 

Sarlak Audrus.
6 klassiline algkool suleti.

Möödunud nädala algul hai-
gestusid paljud Audru VI klas-
silise algkooli õpilased sarlakki. 
Et haiguse edaspidist levinemist 
ärahoida, suleti kohaliku jsk. arsti 
korraldusel ajutiselt koolitegevus.

(12. nov. 1929)

Sarlakihaigus Audrus.
Üheks nädalaks suletud õppe-

töö reas koolides.

Audru kihelkonnas asuvates 
algkoolides on lahtipuhkenud vii-
masel ajal sarlaki haigus. Kõige 
pealt võttis haigus alguse Võlla 
valla „Kihlepa“ 6kl. algkoolis, 
kus haigestusid mitmed kooliõpi-
lased. Õppetöö katkestati üheks 

nädalaks.
Kihlepa koolile järgnesid 

Audru valla „Lindi“ 6 kl. alg-
kool, kus haigeks jäid 4 õpilast, 
nendest kolm ühest perekonnast. 
Õppetöö pandi jaoskonna arsti 
Dr. M. Josepi poolt seisma üheks 
nädalaks.

Kolmandamana haigestusid 
Võlla valla „Soeva“ 5 kl. koolis 
mõned õpilased. Jaoskonna ter-
vishoiu arsti kohale kutsumisel 
leiti sarlaki haiguse kahtlastena 
veel teisi õpilasi ja kool suleti 
jällegi üheks nädalaks.

Peale selle on koolitöö samal 
põhjusel suletud Audru kihel-
konna lähemas naabruses asuvas 
Sauga valla Ridalepa algkoolis.

(15. nov. 1929)

Võlla õpetaja närvihaiges-
tunud.

Koolile asetäitja juhataja saa-
detud.

Läinud nädalal jäi närvi-
haigeks Võlla valla „Soomra“ 
algkoli juhataja prl. J. Tomin-
gas, mille tagajärjel lahkus 
koolitöölt. Ka läinud  õppeaasta 
lõpul kannatas prl. J. Tomingas 
selle haiguse all ja viibis Tartus 
ravitsemisel pikemat aega. Ase-
täitjaks koolijuhatajaks on maa 
koolivalitsuse prl. „Soomra“ 
koolile saadetud tagavara õpe-
taja prl. Berg.

(15. nov. 1929)

Lumi rikkus hulk telefoni-
liine.

Linna telefoniühendusest oli 
rikutud 10 %

Eelmisel ööl ja eile päeval 
sadanud pehme, kleepuv ja 
raske lumi sünnitas palju kahju 
telefoniliinidele, purustades tele-
fonitraate ja katkestades ühen-
dusi. Nii oli lume läbi sünnitatud 
rikete järeldusel kaugeliinidest 

katkestatud ühendus kahel Tal-
linna liinil ja Vändra Lihula ja 
Tõstamaa liinil.

Eelmisel kolmel liinil suudeti 
ühendus eile uuesti korda seada, 
kuna Tõstamaa ja Lihula liini-
del parandatakse rikked täna. 
Kohapealses telefonivõrgus oli 
rikutud tervelt 54 ühendust, s. 
o. 10% kogu ühenduste arvust. 
Kuna eile pandi pearõhku kauge-
ühenduste jaluleseadmisele, siis 
suudeti kohalikkudest ühendus-
test parandada õhtuks 18. Kõigi 
ülejäänud rikete parandamisega 
loodetakse õhtuks 18. Kõigi 
ülejäänud rikete parandamisega 
loodetakse jõuda lõpule tänase 
päeva jooksul.

(19. nov. 1929)
Tolleaegne kirjaviis muut-

mata.
Vanu lehti luges 

Tiiu Jalakas 
Audru muuseumist

Koostöönädal Audru Koolis
Audru Koolis toimus 28. 
oktoobrist kuni 1. novembrini 
rahvusvahelise Nordplus Junior 
projekti „Let̀ s do and grow for 
ourselves“ esimene koostöönä-
dal. Külas olid õpilased ja õpe-
tajad Carnikava koolist Lätist ja 
Silute Vainutase gümnaasiumist 
Leedust. Kokku osales projektis 
60 õpilast. Projekti eesmärk oli 
suurendada õpilaste teadmisi 
ettevõtlusest.

Nädal oli täis põnevaid ette-
võtmisi, mis olid seotud ette-
võtlusega. Õpilased külastasid 
Taltech Mektory Tallinnas, kus 
tutvusid majaga ja said rohkem 
teada ettevõtlusest. Pärastlõu-
nal kuulasid õpilased vanalinna 

ekskursioonil legende 
Tallinnast.

Ühel päeval külas-
tati ka Tartu Ettevõt-
lusküla ja SPARK 
Markerlabi. Ettevõt-
luskülas said õpilased 
osa töötoast “Ette-
võtlik kodanik” ja 
SPARK Markerlabis 
tuli ühel grupil ehi-
tada spagettidest sild, 
mis kannaks mängu-
autot ning teine grupp pidi ehi-
tama munale maandumiskapsli, 
et muna kõrgelt laskudes terveks 
jääks.

Õpilased proovisid ka ise 
välja mõelda teenust või too-

det, mida võiks tulevikus vaja 
minna. Toodetena valmistati 
Bluetooth tõlkepliiats, Holo-
gramm projektor, tool, mis ei 
kuku ümber ja teleporteerimis-
masin. 

Kokkuvõttes oli nädal põnev 
ja õpetlik, mis arendas eelkõige 
meeskonnatööd ja suhtlusoskust 
ning kõike seda inglise keeles. 

Sirje Jaago

Audru Koolis toimus esimene 
osavalla noorte kunstipäev

Kunstipäeval olid külas Audru 
osavallakoolide esindused 
Jõõpre ja Lindi koolist, et ühiselt 
teha ja vaadelda kunsti. Kokku 
osales projektis 60 õpilast.

Kunstipäeva idee sai alguse 
Audru Kooli renoveeritud ruu-
mide ja sinna ostetud sisustuse 
tutvustamiseks. Audru Kool, 
kus on ühildatud põhikool ja 
huvikool, on eestvedaja for-
maalse ja mitteformaalse hari-
duse koostöö vahel. Mõlema 
naaberkooli õpilased on kasu-
tamas ka Audru Kooli huvi-
hariduse võimalusi, osaledes 
nii pakutavas pilliõppes kui ka 

kunstitundides. 
Toimunud töötubades integ-

reeriti arvutiga tehtut ja käsi-
tööna valminud kunsti. Ühe 
suure tõuke selleks sai Eesti 
Noorsootöö Keskuse projekti 
Varaait toel ostetud interak-
tiivne tahvel, mis avardas kooli 
võimalusi tegeleda kunstiga läbi 
tänapäevaste võimaluste. 

Ühiselt pandi proovile ka 
oma teadmised viktoriinil, kus 
küsimused olid seotud kultuu-
riga. Päev õnnestus suurepära-
selt ning leiti, et sellist kohtumist 
tasuks korrata. 

Kunstipäev kunstiklassis

Vanast sai uus
Audru Koolis valmisid oktoob-
ris viimased renoveerimata 
klassiruumid, mida kutsume 
meie maja vanaks osaks, sest 
see valmis 1939. aastal. Just 
samal aastal ka meie esialgne 
koolimaja valmis. Paremad 
võimalused sai renoveerimise 
käigus kunstiklass, mis on 
kasutusel põhikooli tundide 
jaoks hommikupoolikul ning 
pärastlõunal algavad seal huvi-
kooli tunnid. Samuti on antud 
klassis ka Eesti Noorsootöö 
Keskuse programmi Varaida 
toel ostetud nutitahvel, mis või-
maldab kunsti veelgi paremini 
tutvustada ning siduda see inter-

aktiivsete võimalustega. Samuti 
valmisid vanas osas ruumid, mis 
vajalikud pilliõppe õpetamiseks. 
Täna on Audru Koolis võimalik 
õppida pillidest klaverit, flööti, 
akordionit, kitarri, saksofoni. 
Valmis ka meie jaoks nime 
saanud väikene saal, kus pilli-
õppe õpilased saavad esimesed 
kogemused esineda väikesear-
vulisele publikule. Tänusõnad 
ehitajale ja toetajatele jagati alles 
novembri keskel, sest ruumide 
sisustamine võttis veel natukene 
lisaaega. Meie vanast osast sai  
nüüd meie hoone uusim osa! 
Aitäh kõigile toetajatele! 

Peep Eenraid

Gümnaasiumide juhid kinnitasid sisseastumiskatsete ajakava
Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu 
Koidula Gümnaasiumi ja Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaa-
siumi direktorid panid paika 
2020/2021 õppeaasta uute õpi-
laste vastuvõtmise ajakava.

Ühisgümnaasiumis toimuvad 
sisseastumiskatsed tuleval aas-
tal 23.-27. märtsini, Sütevakas 
28.-30. märtsini ja Koidulas 20. 
märtsist 3. aprillini.

Sisseastumiskatsete ajata-

mine annab õpilastele võimaluse 
kandideerida soovi korral kõiki-
desse Pärnu gümnaasiumidesse. 

Koolijuhid leppisid ka kokku, 
et gümnaasiumidel ei ole õigust 
nõuda sisseastumiskatsed edu-
kalt sooritanud või katseteta 
(olümpiaaditulemuste, stipen-
diumi või kutse alusel) õppima 
oodatud õpilastelt kinnitust 
õppima asumise kohta enne 1. 
maid 2020. See tähendab, et õpi-

lane, kes on edukalt sooritanud 
sisseastumiskatsed või kellele 
pakutakse gümnaasiumikohta 
katseteväliselt (edu olümpiaa-
didel, stipendium, kutse) saab 
olulise otsuse ja valiku lange-
tamiseks vajalikku järelemõtle-
mise aega kuni 1. maini.

Nimetatud kuupäevani garan-
teerib gümnaasium õpilasele 
pakutud koha 2020/2021 õppe-
aasta 10. klassis.

Kui sisseastuja ei ole 1. maiks 
valitud gümnaasiumi oma otsu-
sest teavitanud, saab gümnaa-
sium vabaks jäänud koha täita 
paremusjärjestuses järgmise 
kandidaadiga.

Lisainformatsioon:
Katrin Markii

Pärnu linnavalitsuse 
haridusnõunik

525 8550
katrin.markii@parnu.ee 
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5621 1253. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Peep Tarre. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

Jõulukuu Audru Püha Risti kirikus:
01.12 kell  12.00 Esimese advendi teenistus
 Teenib hooldajaõpetaja Tõnu Taremaa
08.12 kell  12.00 Teise advendi teenistus
15.12 kell  12.00 Kolmanda advendi teenistus
22.12 kell  12.00 Neljanda advendi teenistus
24.12 kell  17.30 kirikutornis pasunakoor “Õnn tuli õuele”
 18.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
 Teenib külalisena õp Tiina Janno, kaastegev koguduse  
 naisansambel “Vahtraõied”
25.12 kell  12.00 Esimese jõulupüha teenistus
29.12 kell  12.00 aastalõpu teenistus
31.12 kell  23.30 aastavahetuse vigiilia sõna ja lauluga

Tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
MELISENdE RANd  31.07.2019
EMILy AfANASJEV 12.10.2019
JENNA SüLLA 04.10.2019
KIRKE-LISETE LAINELA 26.09.2019
LENE RAHU 14.09.2019
MARTA BANNIKoVA 09.09.2019
ToMI SALU 08.09.2019
TEIRoN SAAdJäRV 13.10.2019
MIHKEL TäRN 11.10.2019
JooSEP KIRSIPUU 27.09.2019
oLIVIA VISNAPUU 10.10.2019
HANNA UdUSALU 03.10.2019
HENdRIK HEINLA 03.10.2019
ALEKS GoLoLoB 25.09.2019

KIRIKUTEATED

Pärnu kesklinnas avatakse 
innovaatiline noortekeskus

Pärnu kesklinnas on kavas 
avada innovaatiline noorte-
keskus ja juba otsustas linna-
valitsus keskust kavandavale 
mittetulundusühingule HUUB 
Akadeemia 5 asuvad 267,9 m2 
suurused ruumid viieks aastaks 
tasuta kasutada anda.

Keskuse tegevust toetatakse 
linna eelarvest, nii 2020. kui 
2021. aastaks on selleks planeeri-
tud 65 000 eurot. Noortekeskuse 
loomist innovaatilise noorsoo-
töö mudelina toetab riiklikest ja 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendi-
test ka Eesti Noorsootöö Keskus.

Keskus erineb senistest noor-
tekeskustest sisu poolest, inno-
vaatilisus seisneb metoodikates 
ja töömudelis, mida uues kesku-
ses kasutatakse. Keskusest saab 
unikaalne kompetentsikeskus 
tänu tugivõrgustikule ja noorelt 
noorele põhimõttel toimivale 

mentorlusele, mille abil noorte 
koostööoskused ja ettevõtlikkus 
arenevad.

Uues noortekeskuses on 
kavas korraldada muusika pro-
duktsiooni ning fotograafia ja 
videograafia töötubasid, kus 
saadakse kokku uusi teadmisi ja 
tagasisidet andva professionaa-
liga. Plaanis on noorte artistide 
kontsert, noori motiveerivate 
videoklippide tootmine koostöös 
Endla teatri noortestuudioga, 
ideede genereerimise üritus, 
strateegiliste lauamängude 
õhtud, ettevõtjatega kohtumi-
sed jpm.

Noortekeskuse sihtgrupiks on 
gümnaasiumi-, kolledži- ja ette-
võtlikumad põhikooli lõpuklas-
side õpilased. Tegemist on avatud 
noortekeskusega, kuhu sissepääs 
on noortele tasuta. (KH)

IN MEMORIAM 

Sirje Osipov 
(07.06.1937 – 11.11.2019)

Lahkus kauaaegne rahvatantsu- ja folk-
looriõpetaja Sirje Osipov.

Sirje oli seotud Audruga 1983. aas-
tast, mil ta tuli siia juhendama sega-
rahvatantsurühma. Peagi lisandusid 
segarühmale naisrühm, memmede rühm 
ning tantsijate lapsed. Ta oli Eesti Folk-
looriseltsi liige selle asutamisest alates ning loomulikult tõi 
ta folkloori juurde ka kõik oma rühmad. Sirje oli folklooripi-
dude „Pärnumaa Pirand“ ja „Audru Andevakk“ algataja. Tema 
eestvedamisel alanud väikelaste folklooripidu „Karjapoiss on 
kuningas“ toimub Audru Lasteaias käesoleva ajani.

2000. aastal omistati Sirjele Audru Valla Vapimärk, samal 
aastal ka C. R. Jakobsoni populaarseima kultuuri- ja haridus-
tegelasepreemia. Tunnustusi on ta pälvinud läbi oma elutee 
mitmeid. Oma teenete eest folklooriliikumise edendamisel 
on ta olnud kutsutute seas ka Vabariigi Presidendi vastuvõtul.

Oma tantsudes jäävad Sind meenutama Hoiuspuu endised 
ja praegused tantsijad ning Audru valla tantsuõpetajad.

X Audru sildade jooks oli taas rahvarohke
Kõigepealt suured tänud kõiki-
dele, kes osalesid, aitasid korral-
dada, läbi viia ja toetasid ühel 
või teisel moel juubelihõngulist 
Audru sildade jooksu. 

Aitäh kooraldustiimile Marju 
Maiste, Mati Puust, Priit Annus, 
Kaisa Kirikal, Lilian Kurgu, 
Merike Gnezdov, Maigi Ree-
palu, Malle Tael, Merlin Tamm, 
Anne Rebane, Peeter Viik, Jaak 
Israel.

Aitäh abi eest Kai Oraste 
ning tublid Audru kooli kodu-
tütred ja noorkotkad.

Aitäh jooksjate turvalisuse 
tagamise eest Signe Laasi, Kaija 
Lensment ning Andres Kalmer.

Suured tänud kõikidele toe-
tajatele: Lõvi Catering, Tamme 
Talu Ürdiaed, White Beach Golf, 
Estonia Activespa, Lõosilama 
Talu, Helle Kirsi, Pärnumaa 
Spordiliit, Pärnu Lahe Partner-
luskogu, Audru osavallakeskus 
ja Pärnu Linnavalitsus.

Aitäh Pasunakoor Õnn Tuli 
Õuele, Punane Rist, Rein Hol-
tsmann, Marek Sild ja tema 
abilised.

Kümnendal Audru sildade 
jooksul osales 304 jooksjat ja 
kõndijat. Tulemuste protokolli-
dega on võimalik tutvuda http://
sport.karksi.ee/x-audru-sildade-
jooks.html 

Väljavõtmata loosirat ta 
auhinnad ootavad omanikke 
Audr u osaval lakesk uses. 
ALAR VENDELIN, KRIS-
TEN KANARBIK, MARET 
PIRSI, LISANDRA MÄE, 
KAIRI LUMBERG, EDUARD 
VIRKUS, palun võtke ühendust 
telefonil 5804 0443 ja lepime 
kokku, kuidas te oma auhinna 
kätte saate.

9,8 km ÜLDVÕITJAD
Mehed: 1. Timmo Jeret, 2. 

Martin Tarkpea, 3. Jaanus Mäe
Naised: 1. Anu Piiroja, 2. 

Klarika Kuusk, 3. Mirtti Ver-
bitskas

3 km ÜLDVÕITJAD
Mehed: 1. Franco Reinhold, 

2. Mehis Mäe, 3. Siim-Sander 
Pihu

Naised: 1. Lisett Alt, 2. 
Maarja-Helena Veskimägi 3. 
Keith Tammela

TULEMUSEd
9,8 km jooks
TC
1. Laura-Liis Kaljur 0:54:30,0
2. Liis-Marie Kaljur 0:59:18,6
3. Maria Kaljur 1:00:14,5
N 
1. Marjaliisa Umb 0:43:45,4
2. Krista Puks 0:43:53,8
3. Elnora Arik 0:46:05,8
NV I 
1. Anu Piiroja 0:37:07,3

2. Mirtti Verbitskas 0:41:25,1
3. Kätlin Maiste 0:43:39,6
NV II 
1. Klarika Kuusk 0:40:55,3
2. Riina Rahuoja 0:47:23,1
3. Katrin Kalda 0:52:35,3
PC 
1. Markus Kaljur 0:46:46,7
2. Gregori Kuusik 0:47:20,7
3. Johann Gregor Allas 1:07:23,0
PA 
1. Ranel Kuusik 0:43:05,1
2. Märten Saaliste 0:47:54,5
3. Kristen Kanarbik 0:49:09,6
M 
1. Timmo Jeret 0:32:08,6
2. Martin Tarkpea 0:34:49,9
3. Jaanus Mäe 0:35:20,6
MV I 
1. Mario Maddison 0:37:35,2
2. Martin Linke 0:38:10,2
3. Andres Kasemets 0:38:45,1

MV II 
1. Maido Kaljur 0:40:36,2
2. Olev Mitt 0:41:27,8
3. Arnold Laasu 0:41:57,6

3 km jooks 
TC 
1. Maarja-Helena Veskimägi 
0:12:39,0
2. Eerika Sarapuu 0:13:15,4
3. Paula Kütt 0:13:46,6
TA 
1. Lisett Alt 0:11:28,9
2. Kreete Karits 0:13:24,3
3. Meeri Marlene Kivimäe 
0:15:19,7
N 
1. Piret Bart 0:13:13,4
2. Tatjana Krõlova 0:14:18,5
3. Piia Liisa Künnapas 0:15:36,3
NV I 
1. Keith Tammela 0:12:39,4

2. Irina Tarkpea 0:14:05,4
3. Kairi Lumberg 0:14:33,3
NV II 
1. Irja Bernard 0:14:22,5
2. Olga Kaareste 0:16:37,9
3. Mairi Õismets 0:19:41,2
PC 
1. Kasper Tate 0:12:00,2
2. Karl-Eerik Sarapuu 0:12:40,7
3. Sebastian Saar 0:12:44,8
PA 
1. Ravo Puusepp 0:10:31,1
2. Ott Nõmm 0:10:42,5
3. Jakob Läänemets 0:12:37,1
M 
1. Franko Reinhold 0:09:39,9
2. Mehis Mäe 0:09:56,2
3. Siim-Sander Pihu 0:10:17,3
MV I 
1. Aivar Jakobson 0:11:15,9
2. Jaan Aiaots 0:13:07,0
3. Marek Jääger 0:13:29,5
MV II 
1. Ats Kütt 0:13:49,7
2. Viktor Lääts 0:13:51,5
3. Eduard Virkus 0:17:18,5
Energiakõnd 9,8km 
N 
1. Sille Sülla 1:20:51,5
2. Riina Laussoo 1:20:51,9
3. Liis Vaher 1:20:52,2
M 
1. Väino Hallikmägi 1:22:34,9
2. Enn Rand 1:22:35,2
3. Oleg Šapkin 1:29:01,3
Energiakõnd 3km 
N 
1. Marju Niibo 0:22:51,2
2. Kristina Vesilind 0:23:01,7
3. Pille-Riin Jaaniste 0:25:33,5
M 
 Kregor Kallaste 
1. Karl-Kristohver Klaassepp 
0:25:32,5
2. Miron Karula 0:25:48,8
3. Aivar Pärna 0:26:00,3
Lastejooks 400m 
T 5-6 
1. Aliise Brunfeldt 0:01:57,2
2. Merily Põldots 0:02:02,9
3. Marianne Saaliste 0:02:13,6
T 7-9 
1. Maria Kaljur 0:01:24,8
2. Lisete Jüriado 0:01:26,0
3. Janeliis Lünekund 0:01:27,8
P 5-6 
1. Andreas Eensalu 0:01:41,6
2. Tauri Tambet 0:01:42,1
3. Rasmus Tamm 0:01:43,7
P 7-9 
1. Reijo Mäeorg 0:01:19,1
2. Joonas Otsla 0:01:20,9
3. Andreas Aas 0:01:22,0
Tillujooks 200m 
1. Romet Kaljur 0:00:36,1
2. Robin Kaljur 0:00:38,7
3. Karoliina Huberg 0:00:39,8

Järgmine ehk XI Audru sil-
dade jooks toimub 2020. aasta 
novembrikuu esimesel pühapäe-
val ehk 1. novembril.

Jekaterina Põldots

Meeste 9,8 km üldvõitjad vasakult: Martin Tarkpea, 
Timmo Jeret, Jaanus Mäe

Naiste 9,8 km üldvõitjad vasakult: Mirtti Verbitskas, 
Anu Piiroja, Klarika Kuusk 

Tillujookust osavõtjad




