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Audru (osa-)vallapäevi peeti 24. korda
Osavallapäevade põhipäev ehk 
laupäev 1. august algas Audru-tee-
malise viktoriiniga, kus muuhulgas 
küsiti ka vallapäevade esmakordse 
toimumise aega. Viiest võistkon-
nast vaid üks, ühtlasi ka viktoriini 
võitjad teadsid, et esimesed val-
lapäevad toimusid 1996. aastal. 
2017. aastast kannavad need küll 
osavallapäevade nime, kuid nimi 
pole traditsiooni muutnud.

Vaatamata vihmale ähvardavale 
ilmale toimus osavallapäevade ava-
kontsert neljapäeval Kirsi talus, kus 
omakandi ansambel, Lavassaare 

Trio laiendatud koosseis ja Jüri 
Vlassov olid kohale meelitanud 
päris suurel hulgal publikut, kes 
tulid nautima mitte ainult muu-
sikat, vaid ka pererahva ja nende 
sõpruskonna valmistatud küpsetisi. 
Sellest andsid aimu juba kontserdi 
vaheajaks tühjaks ostetud koogi-
taldrikud. 

Reede õhtul kostitasid publikut 
Audru kirikus imeliste oreli- ja 
viiulihelidega Ines Maidre koos 
oma poja Ingmar Simson-Valtiniga. 
Tervikuna lõi kava helge ja pasto-
raalse meeleolu, milles ei puudunud 

ka särtsu ja sädelust. 
Laupäeva ennelõunal seadsid end 

sisse laadalised, kohvikud, muuseu-
miõuel avati vanatehnika näitus, 
lapsed said hullata skyjump`il ja 
karussellil. Põnevust pakkus Tea-
dusteatri Teeme Keemiat show, 
kus lapsed said ise katsetes osa-
leda – tekitada auru, kõrvulukus-
tavat pauku ja palju muud põnevat. 
Õuemuuseumi alal sai katsetada 
vanaaegseid tööriistu ja jälgida 
Kaitseliidu põnevat näidislahingut.

Kulminatsiooniks oli viiendat 
korda toimunud sääreväristajate 

Võidusõidu võitja Ain Randmaa ja ainuke 
naissõitja Gerda Tiido

Võidusõidu start

Meistri sõit – nr 79 Ain 
Tandmaa, teised sõitjad 
on nr 8 Uve Heinla ja 
nr 11 Margus Ervin

Helgi Roots ja pink

Kultuuritegija Teet Killing

Poisid ja mehed

Uue kooliaasta algus
Algamas on taas uus kooliaasta ja 
loodetavasti tuleb see kõige pare-
mas mõttes tavapärasem, kui oli 
eelmine. Kindlasti tõi ka möö-
dunud ebatavapärane kooliaasta 
endaga kaasa palju head ja seda 
just uute oskuste osas, kuna nii 
õpilased, kui õpetajad omandasid 
mitmeid e-õppevorme, mida vara-
semalt ei olnud põhjust kasutada. 
Usun, et need oskused tulevad 
kasuks ka tulevikus. 

Kooliaasta esimene päev on 
äärmiselt oluline ja meeldejääv 
päev, eriti just esimesse klassi 
astujatele, kelle jaoks algab uus 
eluetapp. Alates 1. septembrist 
saavad esimese klassi lapsed uue ja 
uhke ametinimetuse, sest nüüdsest 
ei ole Te enam lihtsalt lapsed või 
lasteaialapsed, vaid nüüd saavad 
Teist õpilased. Koolis Te näete ja 
kuulete palju uut, omandate väga 
palju uusi teadmisi ja tutvute uute 

sõpradega. Kui Te sellest kohe aru 
ei saa, siis täiskasvanuna mõistate 
kindlasti, et kooliaeg on üks huvi-
tavaim ja ilusaim aeg. Mul on väga 
hea meel, et esimesse klassi läheb 
meie koolides kokku 50 õpilast, 
mis näitab, et meie koolid on edu-
kad ning jätkusuutlikud. Usun, et 
see jätkub ka edaspidi, sest meie 
osavalla rahvaarv on tõusuteel 
ning seda just noorte perede arvelt. 

Tahan veel kord tänada kõiki 
meie koolide ja lasteaedade juhte, 
õpetajaid ja ka teisi töötajaid, et Te 
eelmise keerulise õppeaasta vastu 
pidasite ja loodan, et suvepuhkus 
on Teie „akud“ taas täis laadinud, 
et uus õppeaasta saaks hea hooga 
alata.

Soovin kõigile sära silmadesse 
ja toredat algavat kooliaastat!

Priit Annus
Audru osavallakeskuse 

juhataja

noortele õpetamise eest. Eks tõi 
tema juhendatav Aruvälja noorte 
meeste rahvatantsurühm Hallid 
Sõnnid igale vaatajale naeratuse 
näole, sest ega sitkeid ja tantsi-
vaid noormehi saagi teise emot-
siooniga vaadata.

Üllatunud oli Audru Kooli 
kauaaegse õpetaja, Audru 
Muuseumi asutaja ja aktiivse 
kultuuritegija Helgi Rootsi 
nägu, kui lavale toodi Mati Suti, 
Jaan Holmi ja Harri Künnapase 
poolt valmistatud pink ja Audru 
osavallakeskuse juhataja Priit 
Annus hõikas välja, et „Helgi, 

see on nüüd Sinu“! Pingile on 
graveeritud: „Suure tänutundega 
õpetajale, Audru valla vapimärgi 
omanikule ning 2020. aasta J. V. 
Jannseni nimelise preemia lau-
reaadile Helgi Rootsile (1935) 
Audru ajaloo hoidmise ja kul-
tuuri edendamise eest“. Esialgu 
jääb pink Audru Muuseumisse, 
kuid peale Audru keskväljaku 
väljaehitamist leiab see endale 
avaliku koha Audru Muuseumi 
läheduses.

Laupäevane päev lõppes folk-
punk-rockbändi August Urr raju 
kontserdi ja hilisema tantsuma-

ratoniga ansambli Härra Kuu 
saatel. Plaate keerutas ja soovi-
lugusid mängis DJ Urmas Lass.

Pühapäevane hommik algas 
tublimate osavõtul sportlikult, 
sest Audru spordiväljakul toi-
mus järjekorras 12. Trennima-
raton. 

Täname korraldajaid ja abi-
lisi, kes panustasid ja aitasid 
kõiki sündmusi korraldada, mis 
Audru osavallapäevade raames 
toimusid!

Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja 

Spordikeskuse direktor

võidusõit, kus osales 20 sõitjat. See 
on alati nii vaatemänguline kui ka 
adrenaliini tekitav. Esmakordselt 
võttis sellest osa ka naissõitja – 
Gerda Tiido. Kõige kiirem oli sel 
aastal kindlalt Ain Randmaa, teise 
koha saavutas Joel Toome ning 
tema järel kolmandaks tuli Risto 
Küünrus.

Õhtupoolikul toimus Audru 
pargis uhke Audru osavalla rahva-
tantsukollektiivide kontsert „Oma 
ja hää“, peale mida anti üle Aasta 
Audru osavalla kultuuritegija 
preemia. Selle pälvis rahvatantsu-
juhendaja Teet Killing rahvatant-
sukultuuri traditsiooni tulihinge-
lise ja pühendunud hoidmise ning 
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Laagripäevad Jõõpre Koolis
3.-7. augustil 2020. aastal toimus 
juba traditsiooniks saanud vabahari-
duslaager lastele ja noortele vanuses 
7-19 aastat Jõõpre Koolis. Laagrilisi 
kogunes üle 100. Seekord tegeles 
noortega 17 rühmajuhti/kasvatajat, 
kelle hulgas oli nii noorsootöötajaid 
kui pedagooge. Suur tänu Jõõpre Kooli 
direktorile Mati Sutt’ile, kes juba teist 
aastat lubas kasutada kooli ruume 
ja õueala, et laager toimuda saaks. 
Laste ja kasvatajate suur kummardus 
rõõmsameelsetele kokkadele ja koris-
tajatele, kelleta laagrit teha olnuks 
võimatu! MTÜ Haridusselts Kultuu-
ripuudutus tänab oma meeskonda, 
lapsi ja nende vanemaid hea koostöö 
eest. Suur aitäh Pärnu Linnavalitsusele 
ning Rae vallale, kes toetasid laagri 
toimumist! 

Selgi korral oli lastel võimalus tege-
leda mitmete erinevate tegevustega: 

kunst ja disain, draama, meedia ja ava-
lik esinemine, loovmõtlemine, sport, 
läti keel, laulmine, tantsimine, loo-
dus, kokandus, araabia keel ja kultuur, 
suhtlemine. Laagrit võib taas nime-
tada rahvusvaheliseks, kuna selgi kor-
ral osalesid meil laulu- ja tantsuõpe-
tajad Läti Vabariigist. Seekord tuldi 
kolmekesi. Kogu laagri töö kavandas 
projektijuht Lauri Tolmats. Lastega 
tegelesid mitmed Audru osavalla ja 
Jõõpre Kooli õpetajad, aga ka kasva-
tajad ning noortejuhid mujalt Eestist. 
Suur aitäh laagri meeskonnale lastele 
rõõmu pakkumise ja kannatlikkuse 
eest!

Projektis osalevaid koole oli mit-
meid. Näiteks Kõmsi Lasteaed-Alg-
kool, Jõõpre Kool, Tallinna Õismäe 
Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, 
Abja Gümnaasium, Paide Gümnaa-
sium, Tartu Forseliuse Kool, Peetri 

Lasteaed-Põhikool, Jakob Westholmi 
Gümnaasium. Tänu koolidele info 
levis ja laagrisse tulid toredad ning 
teadlikud lapsed, kellega koos möö-
dusid laagripäevad väga kiiresti. Kuna 
sellel õppeaastal polnud kevadel tava-
pärast õppetööd koolides, siis kujunes 
laagrist hea ettevalmistus septembri-
kuus algavaks kooliaastaks. Laager 
lõppes välikontserdiga lastevanema-
tele. Sära silmades esitasid lapsed õpi-
tud laule ning tantse, tundsid rõõmu 
päikeselisest ilmast ja valminud kuns-
titöödest. Koduteele asudes avaldas nii 
mõnigi laps arvamust, et läheb autosse 
ainult juhul, kui järgmisel aastal taas 
just selles laagris osaleb. 

Loodame kohtuda järgmisel suvel!

Silvi Tolmats
Suvekool Audrus 2020 

laagriülem

Audru keskväljaku arhitektuurivõistluse võitis töö nimega „Köide“
Audru keskväljaku piirkonna 
ja selle mõjuala arhitektuu-
rivõistluse võitis töö nimega 
„Köide“, milles soovitatakse 
rajada Audru osavallakesku-
sest kuni kultuurikeskuseni 
13 meetri laiune lineaarväl-
jak.

Esikohale tulnud töö 
autori(te)ks on Ambient 
Design OÜ ja AV Disain 
OÜ (autorid Anne Vingisar, 
Annika Valkna, Üllar Ambos 
ja Peep Moorast).

Teiseks tuli võistlus-
töö märgusõnaga „Väli“, 
autori(te)ks Punktiir OÜ 
(autorid Eve Komp, Eva-Liisa 
Lepik, Liina-Liis Pihu, Lidia 
Zarudnaya) ning kolmandaks 
võistlustöö „Aeg ja ruum“ 
(Lootusprojekt OÜ, autorid 
Häli-Ann Tooms, Mari-Liis 
Männik). Lisaks antakse välja 
ergutusauhind, mille pälvis 
võistlustöö „Lõim“ (Lootus-
projekt OÜ, autorid Kersti 
Lootus, Mare Kõrgekuhi, 
Piret Müüripeal).

Esikohale tulnud töö auto-
reid premeerib Pärnu linna-
valitsus 7000 euroga, teise 
koha saanud töö autorid 
saavad 5000 ja kolmandale 
kohale tulnud töö esitajad 
2000 eurot. Ergutusauhinna 

preemia suuruseks on 1000 
eurot. 

Võidutöö „Köide“ seab 
eesmärgiks luua Audru ale-
viku südamesse kesktelg, mis 
ühendaks hooned lineaarse 
väljaku abil. Esimeses etapis 
seoks piklik väljak osavalla-
keskuse, raamatukogu-muu-
seumi ja kultuurikeskuse, 
tulevikus oleks võimalik 
väljakut pikendada mõisa 
peahoone ja õuemuuseumini. 
„Väljak võib saada põhjuseks, 
miks seni kasutuseta hooned 
taas funktsiooni leiavad,“ kir-
jutatakse võidutöös.

Töös pakutakse ka välja, 

et osavallakeskuse juures 
võiks olla skatepark, lipu-
väljak koos talvise kuusega 
ja bussiootepaviljon, silla 
juures ovaalne, jõeluha kohale 
tõusev ringpromenaad, raa-
matukogu-muuseumi juures 
õuesõppeklass, näituseala ja 
kõrreliste väliraamatukogu, 
mõisa kunagise õunaaia asu-
kohal õuna- ja kirsipuude kul-
tuuraed ning kultuurikeskuse 
juures lastele mõeldud ala, 
kultuurikeskuse tegevus-
ruumi laiendus ja paviljon. 
Puhkevõimalusi avardavad 
puude varjus paiknevad 
betoonist pingid, mis on osa-

liselt kaetud termotöödeldud 
puiduga.

Võitnud ideekavandi 
autori(te) hinnangul saab 
lineaarteljel korraldada eri-
nevaid üritusi ja kasutada 
seda välikohvikute alana. 
Keskosa ja osavallakeskuse 
esine võimaldavad suuremaid 
kogunemisi, raamatukogu ja 

kultuurikeskuse ümbrus gru-
pikogunemisi. Lipuväljakule 
saaks talvel kuuse kõrvale 
rajada uisuväljaku, suvel on 
populaarsemateks kohtadeks 
silla lähedal asuv vaateplat-
vorm ja veesõiduvahendite 
laenutus.

Konkursile laekunud võist-
lustöid hindas žürii eesotsas 

Audru osavallakeskuse juha-
taja Priit Annusega. Žürii 
hinnangul ühendab võidu-
töös välja pakutud lineaarne 
lahendus Audru avalikke 
funktsioone kõige paremini. 
Annuse sõnul oli žürii otsus 
üksmeelne. 

„Väga häid ja leidlikke 
mõtteid ning lahendusi pakuti 
välja kõigis töödes, kuid 
otsustamisel sai kõigi žürii 
liikmete arvates määravaks 
võitjaks tulnud töös pakutud 
tugev idee siduda olemas-
olevad hooned ühel joonel 
kulgeva väljakuga. Võidutöö 
realiseerumisel muutub ale-
viku süda inimsõbralikuks, 
luuakse kvaliteetne avalik 
ruum ja Audrul saab olema 
uues asukohas kulgev peatä-
nav,“ märkis Annus. 

Ideekonkursi võitjaga 
sõlmitakse teenuste hanke-
leping, projekt loodetakse 
valmis saada järgmise aasta 
esimesel poolel.

Audru keskväljaku piir-
konna ja selle mõjuala arhi-
tektuurivõistlust korraldas 
Pärnu linnavalitsus Eesti 
Arhitektide Liidu kureeritava 
arhitektuuriprogrammi „Hea 
avalik ruum“ raames. (KH)

Arhitektuurivõistluse võitjad

Keskväljak

Linnavalitsus palub kuld- ja 
briljant pulmapaaridest  

teada anda
Pärnu linnavalitsus palub Pärnu 
linnas ja tema osavaldades 
elavatel abielupaaridel, kellel 
tänavu on täitunud või täitumas 
50. või 60. abieluaasta ja kes 
soovivad oktoobris pidulikule 
vastuvõtule tulla, endast kuni 
6. septembrini teada anda.

Kuldpulmapaarid on abi-
elu registreerinud 1970., bril-
jantpulmapaarid 1960. aastal. 
Oktoobris korraldab linnavalit-
sus nendele piduliku vastuvõtu.

Avaldusvorm vastuvõtule 
registreerumiseks on kätte-
saadav linna veebilehel www.
parnu.ee, osavallakeskuses ja 
linnavalitsuse infolauas. Kirju-
tada võib ka vabas vormis, ent 
kindlasti on vaja kirja panna 

abielupaari ees- ja perekonna-
nimed, abielu registreerimise 
kuupäev, postiaadress ja kon-
takttelefon. 

Avaldus tuleb saata Pärnu 
linnavalitsusele aadressil 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
linn, Pärnu linn või e-kirja aad-
ressil linnavalitsus@parnu.ee. 
Registreeruda võib ka kohapeal 
või helistades:

- Pärnu linnavalitsuse info-
laud (Suur-Sepa 16, 444 8200)

- Audru osavallakeskus 
(Pärna allee 7, 444 8171)

Linnavalitsus ja osavallakes-
kused on avatud esmaspäevast 
neljapäevani kell 8.00-17.00 ja 
reedeti kell 8.00-16.00.
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ROBERT – reibas, rüütellik, 
rikkalikes raamatutarkustes 
rööpleja. Rutakas-rahulik 
rahmeldaja rannaroostikus. 
Robert on poiss, kes on väga 
uudishimulik ja edasipüüd-
lik. Ta tahab kõike teada ja 
ise kogeda. Kui usaldasime 
mingi ülesande Robertile 
võisime kindlad olla, et 
see on hästi ja korrektselt 
tehtud. Robert oskab nalja 
teha. Mõned tema toredad 
ütlemised on muutunud meil 
lasteaias juba klassikaks. 
Soovime sulle, et sa kunagi 
ei kaotaks võimet nalja teha. 
Selle andega muudad sa maa-
ilma kõigile rõõmsamaks.

RISTJAN – rahutu rõõ-
murull reipas raamistikus. 
Rabeleb rohkes reaalsuses 
riivamata reisikaaslasi. Rist-
jan on väga aus, teistest hoo-
liv, rõõmsameelne energia-
pomm. Tal on lai silmaring ja 

ta teab maailma asjadest juba 
nii mõndagi, eriti loodusest. 
Ristjaniga oli alati tore ves-
telda ja ka koos filosofeerida. 
Ristjan – soovime, et sul nii-
pea ei kaoks mängulust, et 
oleksid jätkuvalt oma män-
gudes leidlik ja loov. 

ARTHUR – aus, asjalik 
asjataja avastamas aardeid 
avamerel – avamaal. Arthur 
oli meile tore kaaslane. Art-
hur on hästi võiduhimuline ja 
see omadus aitas tal õppida. 

Arthur on asjalik ja väga hea 
joonistamisoskusega. Art-
huri joonistatud karu Matu 
kaunistas meie lasteaia 25. 
sünnipäeva kutset. Tal on 
oskus äsja nähtud multika-
tegelasi super hästi järele 
joonistada. Ootame huviga 
sinu pilte sellest ajast, kui 
oled juba kuulus kunstnik.

Õpetajad 
Kersti Killing-Jaago ja 

Kaia Vettik

Koolide ja lasteaedade lõpetajad 2020
Lavassaare LasteaedLindi Lasteaed

Jõõpre Lasteaed

Aruvälja Lasteaed

Jõõpre Kool

Jõõpre lasteaia maskott Jõmmu saatis teele vahvad tulevased koolilapsed: Tarmo 
Mairold Vahteri, Gregor Iljini, Kristofer Luhaääre, Lenna Lehtsaare, Gerbel Popi, Oskar 
Kääri, Kuldar Kääri, Aleksander Lasna

Jõõpre kooli lõpetajad 2020 
(pildil vasakult paremale)

Meeri Marlene Kivimäe 
– hakkaja, organiseerija ja 
leidlik lahenduste otsija.  

Pille-Riin Jaaniste – rahu-
lik ja kohusetundlik, tema 
peale võib alati loota, sest 
kõik saab õigeaegselt tehtud.

Hendrik Sepper – väga 
taiplik, eriti reaalainetes, 
huvitub teadusest, saab aru 
ka peenemast huumorist.

Mia Pransmann – huvita-
vate loominguliste mõtetega, 
mida oskab nii juttudesse kui 
luulesse panna.

Karolin Mets – saab kõi-
gega suurepäraselt hakkama, 
nutikas ja töökas neiu, lõpetas 
kiitusega.

Simo Tarre – kõige vaik-
sem ja rahulikum mees maa-
ilmas, kelle suurim sõber on 
arvuti.

Melyssa Kees – näitelaval 

väga loomulik, hea luulelu-
geja, huvi kunsti vastu aval-
dus igas õppeaines.

Anne-Mai Mõttus – vabalt 
suhtleja nii elus kui näitelaval, 
oskab musta valgeks rääkida.

klassijuhataja Helle Kirsi
Kadri Särg – sõbralik, 

jutukas ja abivalmis neiu.
Kaileen Kasemaa – taga-

sihoidlik, maitsekas ja püüd-
lik.

Helle Kirsi

Lindi Lasteaed-Algkooli 
Vikerkaarerühma lõpetasid 
2020 kevadel: Peeter Kusti, 
Gretheliis, Laur, Tuule, Tris-
tan, Kirtel, Andero, Keron. 

Mis iga ukse taga on – nüüd 
tean,
kuid kõige kaunimaks üht 
mälestust ma pean,
kui olin esimesel lasteaiateel
ja seisin lasteaia ukse ees.

Kiiresti on koosveedetud 
aastad lennanud! Nende aas-
tate jooksul on saanud meist 
kõigist suured sõbrad. Igaüks 
teist on pugenud meie hinge 

ja mõtetesse – kes oma küsi-
mustega, kes kallistuste ja 
naljadega, kes lõputult pik-
kade vestluste ja heasoovlik-
kusega.

Kallid lapsed, teist on 
tänaseks kasvanud kooliee-
likud, kellel on tahet kooli 
minna. Te kõik olete väga 
tublid ja kooliks valmis – 
loete, arvutate, olete tublid 
esinejad ja väga aktiivsed 
lapsed. Igaühel teist on oma 
nägu ja olemus, piisavalt 
oskust märgata ja kokku 
hoida ning olla loovad. Ilm-
selt on teis mõneski peidus 

tulevane sportlane, näitleja, 
kunstnik, kokk või autojuht. 
Kuid meile jääte meelde kui 
rõõmsameelsed ja naerusui-
sed, liikuvad ja sportlikud 
lapsed.

Nüüdseks on mängud 
mängitud, tähed ja numbrid 
selgeks õpitud – ei midagi 
muud kui lasteaed, HEAD 
TEED!

Põnevat ja teadmisteroh-
ket kooliteed!

Soovivad õpetajad
Eve Naudi

Anu Vahter
Kärt Jürgens

Lavassaare Lasteaia lõpupidu 
toimus neljapäeval, 30. mail 
kolmele noormehele, kes on 
ennast näidanud väga heast 
küljest. Vaatamata olnud 
olukorrale, said nad õpeta-
jate poolt antud korraldus-
tega väga hästi hakkama 
ning kodused ülesanded hästi 
täidetud! Tänud õpetajate ja 
vanemate koostööle!

Lasteaia lõpetasid ja alus-
tavad 1. septembril kooliteed 
Jõõpre Koolis:

Sebastian Kasemaa – 
oled natuke häbelik ja meeldi-
valt tagasihoidlik noormees, 
kuid kindlasti oskad enda eest 
seista ja saad koolis kõigega 
hakkama.

Ragnar Hiiemäe – on 
energiline ja särtsakas noor-
mees. Aitas alati seal, kus 
vaja. Oled hakkaja ja tubli 

tegutseja, saad koolis kind-
lasti hakkama!

Kevin-Markus Lille – on 
väga seltskondlik ja abivalmis 
noormees. Tihtipeale jätkus 
sul ülemeelikust. Said kõigiga 
hästi läbi.

Poistega tegelesid läbi 

mitme aasta õpetajad Sirje 
Ojala, Liis Luuk, Liina 
Mathiisen ja Monika Voo-
laid.

Ilusat kooliaega!
Maie Kalbus

Jõõpre Kooli Lavassaare 
Lasteaia õppejuht

1. septembril:
9.00 staadionil 
 2.-8. klassid
11.00 aulas 
 1. ja 9. klassid

    

Õppeaasta 
avaaktused 
audru koolis:
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Lindi Lasteaed-Algkooli 4. 
klassi lõpetasid 2019/2020. 
õppeaastal 99. lennuna 9 õpi-
last.

Üheksa eriliselt erinevat 
nii naerus kui nuuksetes, 
kuid igal hetkel valmis jagama 
kaaslasega seda, mis endale 
just selgeks sai.

Head Johannes, Marten, 
Roderik, Jolanta, Hanna 
Loore, Heijamari, Rauno, 
Erasmus ja Kert!

 
Õpi tegema siis kui ei taha
ja leppima siis kui ei saa.
Õpi nägema siis kui on pime
ja kuulma ning kuulama ka.
Õpi naerma siis kui on valus
ja uskuma siis kui ei tea.
Õpi andma kui keegi ei palu
ja minema siis kui ei pea.

Õpi jätkama valitud radu
ja vabanda kui sa teed vea.
Õpi olema nii et on rahu
ja elama nii et on hea.

Kandku teie unistuste tiivad 
teid kaugele, kuid toogu juured 
teid ikka kodukohta tagasi!

Klassijuhataja 
Sülvi Kaljurand

Tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
ARMIN KURM 03.07.2020
ARMAND VAIKLA 10.07.2020
FRANK LINKMANN 13.07.2020
ARSENY ŠULGA 15.07.2020
LOUIS MARCUS LIIVARU 22.07.2020
AUREELIA VAHTER 15.07.2020
MARTA PEETSALU 27.07.2020
MARTEN SEILMAA 21.06.2020
ELLI TOHV 19.06.2020
ROSANNE HüTT 13.08.2020

Ajaratta lood

Tugevad juured
Audru osavallapäevade tehni-
kapäev on toonud alati kokku 
palju huvilisi, eriti aga sääre-
väristajate võidusõit. Näitu-
sele on toodud põnevaid sõi-
dukeid. Alati on olnud kohal 
Rein Kruusalu oma kartau-
toga. Uurisin Reinult, mil-
lal on Audru meestel selline 
tehnikahuvi tekkinud. Selgus 
järgmist:

1964. aastal otsustasid kolm 
Põldeotsa küla tehnikameest 
hakata ehitama kartautot. 
Tollal asus seal masin-trakto-
rijaam – MTJ. Esimesed meist-
rimehed ja eestvedajad olid 
Heldur Kruusalu, Ivo Limm 
ja Vasili Šiškarjov. Auto mon-
teeriti kokku nii-öelda põlve 
otsas – käepäraste vahendite 
ja siit-sealt hangitud osadega. 
Kuid valmis ta sai.

1964. aastal võeti juba osa 
ka võistlustest Sauga kolm-
nurgas ja Põltsamaa Kunin-
gamäel. Tulemused innusta-
sid jätkama ja lisandus uusi 
huvilisi, näiteks Heino Oksaar. 
Võistlustel hakati saavutama 

ka märkimisväärseid tulemusi: 
1970. aastal saavutas Jüri 
Kruusalu ENSV koolinoorte 
meistrivõistlustel I koha. 1972. 
aastal lõid kampa Aivar Limm 
ja Rein Kruusalu, kes hakkasid 
sõitma juba Tallinna Autore-
mondi Katsetehase kartidega. 
1973. aastal saavutas Rein 
Kruusalu ENSV koolinoorte 
meistrivõistlustel taas I koha. 
1975. ja 1976. aastal saavutas 
Aivar Limm ENSV noorte 

meistrivõistlustel ka I koha. 
Võistlused ja võidud jätkusid.

Augustis, 2020. aastal toi-
mus Lätis Madonas Läti kar-
tingu 60. aastapäeva tähista-
mine. Toimus ka retro-kartide 
demonstratsioonsõit, millest 
võtsid osa meie kardifännid 
Rein Kruusalu ja Aivar Limm.

Audru kardisõidu ajalugu 
jätkub.

Helgi Roots
Audru Muuseum

Audru mehed Madonas

Olete kõik oodatud 
Serli Ilustuudiosse, 
Lõvi tee 7.

Vajad litsenseeritud 
korstnapühkijat?

Venno 555 38682 
avmconsultoy@gmail.com

See õppeaasta oli tähele-
panuväärselt mitmekesine 
meile kõigile. Põhikooli 
lõpetajatele oli õppeaasta 
eriline selle poolest, et 
sooritama ei pidanud lõpu-
eksameid. Teistmoodi pidi 
esitama õppeülesandeid, et 
saada võimalikult hea lõpu-
tunnistus. Olukorrast tulene-
valt jäid ära üritused ja lühi-
keseks jäi sõpradega koos 
olemise aeg. Ka lõpuaktuse 
asemel saime kokku lühike-
seks ajaks, et anda üle lõpu-
tunnistused ning pered said 
kodudes vaadata salvestatud 
tervitusi.

Tänavuste lõpetajate 
seas oli kooli kiituskirjaga 
lõpetanud Andra Küber. 
Kümme õpilast lõpetasid 
põhikooli ainult hinnetega 
«4» ja «5». Jakob Läänemets 
osales väga edukalt kee-
mia, füüsika, matemaatika 
olümpiaadidel ning mitme-
tel ainevõistlustel. Auhinna-
listele kohtadele võrkpallis 
jõudis naiskond, kuhu kuu-
lusid Kertu Killing, Laura 
Orasmäe, Andra Küber, 
Laura Kallas, Karolin Vil-
jak, Janely Kruuk, Kris-
tel-Meriliis Vahtra. Tublid 
noorkotkad Jakob Lääne-

mets, Rihard Rokk, Mehis 
Vanamölder, Alvar Kästik 
esindasid kooli mitmetel 
võistlustel.

Kõik lõpetajad saavad 
olla enda üle uhked, et suut-
sid edukalt läbida ühe olulise 
etapi oma elus.

Põhikooli võib kokku 
võtta Prantsuse näitekirja-
nik Moliere sõnadega: “Kui 
meeldiv on teada, et said 
midagi teada!”.

Teadmised ja oskused on 
ilusa elu aluseks.

Klassijuhataja 
Kersti Põllu

Audru Kool

9.a klass. 1. rida vasakult: Kristel-Meriliis Vahtra, Karmen Kalda, Darija Kasesaar, 
Melyna Sinimägi, Andra Küber, Laura Orasmäe, Kertu Killing, Kärol Pass, Delia 
Kuldsaar, Hellen Raab-Riismaa, klassijuhataja Kersti Põllu. 2. rida vasakult: Jakob 
Läänemets, Trevor Tänav, Andre Feldmann, Reio Vendelin, Raido Aas, Kristjan Han-
sen, Kaspar Veskimägi, Raido Lepik. Pildilt puudub Kevin Koppe

9.b klass. 1. rida vasakult: Elisbet Hanna Põrk, Margot Leinasaar, Karolin Viljak, 
Laura Kallas, Janely Kruuk, klassijuhataja Kersti Põllu. 2. rida vasakult: Leo 
Jamštšinski, Noel Rünk, Patrick Ojakäär, Alvar Kästik, Mehis Vanamölder, Rihard 
Rokk, Hindrek Saunanen. Pildilt puudub Handero Heinastu

Lindi Kool

Audrus on avatud uus ilusalong!

Vaata rohkem infot 
Facebookist “Serli 
Ilustuudio” või kirjuta, 
helista telefonil 
+372 514 7057

Kaunite kohtumisteni!




