
Nr 7  (106) AUDRU LEHT jUULi 2021

Beebid osavallakeskuses
19. juunil kogunesid Audru osaval-
lakeskuse saali juuli 2020 kuni mai 
2021 sündinud poisid ja tüdrukud. 
Pidulikule sündmusele olid kutsu-
tud: Dominic Tori ema Ly-Andra 
Pärnaste ja isa Janri Toriga; Robin 
Rätsep ema Reeli Rehe ja isa Kaarel 
Rätsepaga; Kerdo Karro Karron 
ema Hälis ja isa Veiko Karroniga; 
Rosanne Hütt ema Kristel Kohvi 
ja isa Joosep Hüttiga; Valter ja 
Eduard Aros ema Egle Toompalu 
ja isa Elmer Arosega; Aureelia Vah-
ter ema Reelika Raapi ja isa Janis 
Vahteriga; Tomi-Patrik Rea ema 
Galina ja isa Steve Reaga; Karl-
Fred Šukajev ema Anneli Kuusi ja 
isa Dimitri Šukajeviga; Heili Rand 
ema Katrin ja isa Henry Rannaga; 
Tobias Martson ema Triin Randväl-
jaga ja isa Tanel Martsoniga; Her-
man Pajus ema Silvia ja isa Erko 
Pajusega; Kirke Kendra Tärn ema 
Christy Kivise ja Margo Tärniga; 
Maria Juust ema Madli Lillo ja isa 
Mario Juustiga; Agnes Koljal ema 
Kaire Kiiviti ja isa Arli Koljaliga; 

Emily Hansson ema Kelly Ranne 
ja isa Remo Hanssoniga; Heda-Lii 
Tammepõld ema Kätlin Kivila ja 
isa Andero Tammepõlluga; Lars 
Varik ema Margaret Lankotsa ja isa 
Norman Varikuga; Kristof Köster 
ema Katrin ja isa Andres Kösteriga; 

Emma Liisa Halgma ema Reelika 
Laanemetsa ja isa Kaarel Halgmaga; 
Revon Thobias Matiisen ema Kris-
tin ja isa Kristo Matiiseniga; Liza-
bel Kukk ema Katrin Kartau ja isa 
Marek Kukkega; Elli Hanson ema 
Maali Perti ja isa Janary Hansoniga; 

Susannah Kronbergs ema Maia 
Kirillova ja isa Serge Kronbergsiga; 
Adriane Kuusemets ema Marianne 
Munsi ja isa Rauno Kuusemetsaga; 
Ramon Palu ema Elery Rehbergi ja 
isa Raido Paluga; Casper Marten 
ja Christopher Marten Anger ema 

Carol Kääri ja isa Marten Ange-
riga; Isabella Juhanson ema Deily 
Loosaare ja isa Raido Juhansoniga; 
Markus Birk ema Kertu Posti ja 
isa Mirko Birkiga; Kaileen Killing 
ema Kaisa Tõniste ja isa Keito Kil-
linguga.

Kokkutulnuile esinesid lastekait-
sespetsialist Sirje Järvet ja osaval-
lakogu esimees Jaanus Põldmaa. 
Jaanus Põldmaa ja infospetsialist-
registripidaja Maigi Reepalu andsid 
üle osavalla vapikujutisega hõbelu-
sika, õnnitluskaardi ja lilled. Piduli-
kust sündmusest osavõtjaile esinesid 
Audru Kooli õpilased Roosi Jääger, 
Mairon Scults ja Rasmus Savi õpe-
taja Tiia Tamme juhendamisel.

Kõigile sündmusest osalejaile 
pakuti arbuusi, viinamarju, võileibu, 
torti, kohvi, teed ja vett. 

Sündmusest tegi pildid Venda 
Vinni. Pildid on nähtavad Audru 
osavalla Facebookis.

Peep Tarre
Audru Lastekaitse Ühingu 

juhatuse esimees

Kuum võrkpall
Samal ajal, kui õues on 30 
kraadi sooja ja inimesed 
otsivad palavusele leeven-
dust mereveest või kondit-
sioneeridega ruumidest, 
kogunevad igal esmaspäe-
val ja kolmapäeval kell 
11.00 Audru Kooli staa-
dionile lõõskava päikese alla 
noored võrkpallihuvilised. 
Eesti Võrkpalli Liit käivitas 
projekti “Võrkpallisuvi 2021”, 
mille raames toimuvad üle 
Eesti lastele tasuta võrk-
pal l itrennid. Koostöös 
Eesti Võrkpalli Liidu, koha-
like omavalitsuste ja Swe-
dbankiga sündinud projekt 
on mõeldud nii algajatele 
kui ka edasijõudnud 9 kuni 
14-aastastele lastele, kellele 
võrkpallimäng juba meeldib 
või kes tahavad alaga tutvust 
teha. Pärnus toimuvad trennid 
just Audrus. Kohapeal orga-
niseerib tegevust Pärnumaa 
Spordiliidu tegevjuht Kaisa 
Kirikal. Noori treenib legen-
daarne võrkpallitreener Helju 
Sutt. Uurime treenerilt täpse-
malt, et mis toimub ja miks 
just Audrus.

Olen vana kooli inimene, 
lausub proua Sutt, ja kui 
pakuti lastele võimalust tasuta 
trennis käia, olin kohe nõus 
ka neid juhendama. See on 
ju nii üllas ettevõtmine. Päris 
Pärnu linn vist hästi ideega 
ei haakunud ja väga meeldiv 
oli, et Audru oli kohe nõus 

koha selleks ettevõtmiseks 
leidma. Lapsi on trennis küll 
igast kandist. On tore tõdeda, 
et võrkpall on noorte hulgas 
kasvavalt populaarne ja seda 
nii suve- kui talveperioodil, 
lisab treener.

Uurime ka noortelt, et mis 
neid kuumal suvel võrkpalli-
trenni toob:

Anete - kodus on igav;
Laura - võrkpall meeldib;
Triin - trennis käia on tore;

Johann Gregor - käin võrk-
pallitrennis ja tulin siia uusi 
kogemusi omandama;

Emili - kodus üksi ei saa 
ju võrkpalli mängida;

Karolina - ema soovitas;
Martha - võrkpall on minu 

unistus.
Treeningutega on kavas 

jätkata augusti lõpuni ja kes 
veel ühineda soovib, on igati 
oodatud.

Sirje Suurevälja

Audru osavalla elanikel oli 
taas võimalik esitada taotlusi 
erateedele kruusa toetuse 
saamiseks. Rõõmustav on 
see, et kruusatoetuse taotle-
jaid oli sel aastal erakordselt 
palju, mis näitab, et teede 
parendamine on meie elani-
kele oluline ja toetusmeede 
väga vajalik. Sel aastal saab 
toetust 48 taotlejat ja eralda-
tava kruusa kogus on 2203 
tonni, millega saab parenda-
tud üle 100 kilomeetri era-
teid. Hanke tulemusena osu-

tus soodsaimaks kruusa hind 
OÜ Nurme Teedeehituse 
Eassalu karjääris, kust on 
taotlejatel võimalik kruusa 
erateede parendamiseks 
saada. Kruusa väljavedu ja 
teele laotamine tuleb taot-
lejatel endil korraldada. 
Kruusa laadimine Eassalu 
karjääris tuleb eelnevalt 
kokku leppida OÜ Nurme 
Teedeehituse  logistika- ja 
müügijuhi Kristjan Kase-
metsaga (tel 502 9845, e-post 
kristjan@nurmeteedeehitus.

ee). OÜ Nurme Teedeehi-
tuselt on võimalik tellida 
ka kruusa vedu. Lisainfot 
erateede kruusa eraldamise 
kohta saab Vahur Koboltilt 
(tel 504 9564, vahur.k@
audru.ee). Kruusa veo ja 
laotamise kulud on taot-
lejate endi katta ning 
taotlejad peavad kruusa 
veo teostama hiljemalt 23. 
augustiks 2021. 

Priit Annus
Audru osavallakeskuse 

juhataja

Erateede kruusatoetuse saajad on selgunud

Taotleja Kruusa kogus t

Toivo Rannak 40
Toomas Juhalo 20
Andres Saar 60
Allan Jaaniste 30
Eduard Sutt 20
Ulli Kõrge-Ottender 50
Harald Lammas 20
Ranno Killing 30
Mihkel Suurevälja 20
Marge Massa 30
Janika Koskaru 100
Tervo Nõmm 100
Kai Käärid 32
Urmo Suurkuusk 20
Kaido Raik 80
Anneli Entson 100
Kätlin Mõttus 100
Anne Puusild 50
Urmas Linno 60
Jaan Tammik 80
Jaanus Philips 50
Ülle Vaino 35
Evi Klamas 20
Jüri Uudikas 40

Taotleja Kruusa kogus t

Katrin Kraskov 28
Raimo Jaanus 45
Marika Vask 20
Maie Rozgatšova 100
Marco Tiron 30
Margus Peetsalu 40
Tiina Pärn 20
Märt Truu 20
Arvo Siig 20
Aivar Lainet 20
Mati Uustalu 20
August Kask 100
Tormi Raid 10
Rein Kõlamets 10
Raivo Hunt 30
Liia Tähtväli 20
Kalev Tammiku 60
Anneli Koppel 40
Ülo Paiso 100
Enn Viir 40
Sergei Skljar 50
Andres Kesküla 73
Krista Tent 20
Sven Savi 100
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Aruvälja lasteaias on kevad 
2021 rõõmuhõiskeid täis 
olnud. Keerulisest aastast 
hoolimata sai tuule tiibadesse 
üheksa Mesilaste rühma last. 
Et iseloomustada meie koo-
liminejaid, jagasid oma mõt-
teid kõik lasteaia rühmakaas-
lased. „Hea sõna mahub igale 
poole“ – läbi lapsesuu.

Mia Marie Maripuu - on 
tore ja sõbralik; hea ja aus 
mängukaaslane; väga  kena 
ja armas; Mia on äge plika, 
temaga on lahe mängida; 
Miaga on lõbus; Mia on hea 
tantsija, ta paindub väga hästi 
ja kui soovib, siis ta võib olla 
väga naljakas; heatahtlik, 
räägib palju naljajutte; hea 
näitleja ja sõber; ta on tark. 

Danila Danelyuk - abival-
mis ja ilus poiss; on naljamees 
ja tubli töömees; temaga on 
huvitav ja lõbus mängida; on 
äge sellepärast, et ta on nii 
lõbus; tal on toredad mõtted, 
eriti nukuringi meisterdus-
tes; on lahke ja jagab oma 
asju teistega; on sõbralik ja 
hea pusle kokkupanija; ta on 
juba suur poiss ja võib juba 
varsti autoga sõita; on hea 
joonistaja ja tubli talumees; 
kena, armas ja moeteadlik; 
sööb rahulikult.

Elissa-Mia Haav - kau-
nis, lahke ja tore; naeratab 
alati; abivalmis ja sõbralik, 
temaga on lõbus; hea män-
gukaaslane, võtab lahkesti 
mängu; temaga on põnev 
mängida; Elissaga on tore 
puslesid kokku panna, ta on 
rahulik; ta on loomulik, ilus 

ja tal on tedretähed – see on 
armas; temaga on alati tore, 
ta on lõbus ja hoolib teistest; 
on abivalmis ja oskab väik-
sematega toimetada.

Sten Mets - heatahtlik ja 
põnev mängukaaslane; abi-
valmis ja aitab, kellel on abi 
vaja; ilus poiss; vinge sõber; 
mulle meeldib, et ta nii pikk 
on; ilus, töökas ja abivalmis; 
ta on aus ja alati lahke; jagab 
teistega mänguasju; kiire ja 
sõbralik; on julge ja kaitseb 
väiksemaid; lahke, armas ja 
tal on ilus hääl, kui ta näitleb; 
oskab hästi teisi aidata.

Greete-Liis Viidas - ta 
on nunnu, väga ilus; hea 
mängukaaslane, temaga on 
põnev mängida; Greetega on 
lõbus, ta on väga ilus tüdruk; 
püüdlik, osav ja tark; ta on 
vinge plika ja lõbus mängu-
kaaslane; ta on väga kena ja 
tal on palju tujusid.

Kaur Tamm - Kaur on 
lahke ja võtab alati mängu; 
ta on  naljakas ja kogu aeg 
lõbus; Kaur oli tore naaber; 
temaga on põnev mängida; ta 
on ilus poiss; Kauriga on tore 
koos kiikuda ja juttu ajada; 
Kauril on lahe kodu ja temaga 
on hea jalkat mängida; nalja-
vend; ta on kiire ja osav; ta 
on naeru mesimumm; tugev 
ja hooliv mesilane; on juba 
nagu koolipoiss.

Elisabeth Andrea - ta on 
tore; on parim sõber; Elisa-
bethiga on tore kiikuda; ta on 
naljakas ja sõbralik; temaga 
on tore mängida, tal on palju 
häid mõtteid; oskab hästi 

väikseid lapsi hoida; Elisa-
beth on äge tüdruk ja jagab 
alati oma mänguasju; on hea 
mängukaaslane; lahke, nal-
jakas ja ilus; teeb häid nalju; 
oskab hästi näidelda; armas 
ja kaitseb väiksemaid.

Siim Ojala - põnev poiss; 
kiire jooksja; hea sõber, vigu-
rimees; ta on kena, kiire ja 
osav; temaga on kogu aeg 
huvitav; hea kullimängija; 
ta on julge ja tugev; temaga 
on vinge mängida; ta on judos 
väga hea; ta on hea mängu-
kaaslane ja hea venna; ta on 
väga kiire, talle meeldib tööd 
teha; sõbralik ja hea lollitaja; 
aitab väiksemaid ja on hea 
näitleja, abivalmis naljamees; 
lõbus ja naerab palju.

Kirke Tenel Ojala - hea, 
armas, ilus, nunnu; parim 
sõber, keda endale soovida; 
temaga on tore mängida, 
ta on väga kiire; ta on osav 
tüdruk; ta on lihtsalt nii hea 
sõber; ta on naljakas, sale, 
armas ja aus, tema naer on 
lihtsalt nakatav ja ta teeb 
seda palju; ta on väga lahke 
tüdruk; ta on alati lahke; on 
kiire jooksja, õpib hästi ja on 
korralik.

Rühmaõpetajad on sama 
meelt laste öelduga. Lapse 
suu ju ei valeta. Jääte meile 
meelde just sellistena. Rõõm-
sat kooliteed teile armsad 
sõbrad!

Kaia ja Kersti
Mesilaste rühma 

õpetajad

HÄÄD LENDU PILVE-
KESTELE!
Nii, nagu ei leia kunagi tae-
vast ühtegi sarnast pilve-
rünka, on ka iga Pilvekese 
rühma laps eriline, omanäo-
line, oma annete, soovide ja 
unistustega.

Maurice - Sinu suur tahe 
ja huvi pillimängu vastu viib 
kindlasti sihile ja loodan kord 
Sind mõnel laval kuulda 
saada.

Anete - Sinu ideed ja ette-
võtlikkus aitavad Su plaanid 
hoogsa kergusega ellu viia. 
Loodan kord Sinu loodud fir-
mast või kirjutatud raamatust 
kuulda.

Emilia - Sinul on palju 
andeid ja huvisid. Hea loo-
vus ja organiseerimisvõime. 
Oskad enda ümber kaaslasi 
koondada. Tulen rõõmuga 
kord Sinu korraldatud näitu-
sele, etendusele või mis tahes 
kultuurisündmusele.

Anette-Liis - Sinu empaa-
tia, hoolivus, tähelepanelik-
kus ja emalikkus on vajalikud 
omadused ka õpetajatöös. 
Loodan Sind kohata kunagi 
oma kolleegide hulgas.

Kaspar - Sinu julge ja 
õiglane meel annavad Sulle 
head eeldused kord õigustea-

dusi õppima minna. Sinuga 
on hea ja julge olla.

Marta - Sinu ergas meel, 
hea mälu, loovus, hoolivus 
ja tähelepanuvõime on sinu 
unistusel õpetajaks või ars-
tiks saada suureks abiks. 
Soovin kord Sinu tegemistest 
kindlasti osa saada.

Markus - Sinu teadmised 
ja fantaasialend lubavad Sul 
kindlasti kord heaks leiuta-
jaks saada. Kui kunagi mingit 
tehnikaabi vajan, tean, kelle 
käest abi saab.

Andželina - Sinuga on hea 
ja turvaline olla. Oled tähe-
lepanelik ja hoolitsev. Sinu 
hoole all külma ilmaga juba 

soojade saabaste või mütsita 
õue ei pääse. Leiad kindlasti 
kunagi töö, kus saad inimesi 
aidata.

Melissa-Marite - (puudub 
lõpetamise pildilt) - Sinuga 
on huvitav looduses liikuda, 
kuna märkad iga putukat 
või jälge. Sinust saaks hea 
loodusfotograaf. Leian kord 
raamatupoest kindlasti Sinu 
loodusfotodega raamatu.

Soovin meie pilvekestel
kõrget, kerget lendu.
Et raskustest te leida võiks
vaid värsket lennuindu.

Õpetaja Anneli Kala

Koolide ja lasteaedade lõpetajad 2021
Jõõpre Lasteaed

ÜHEL KENAL KEVADPÄEVAL
KASVASIN MA SUUREKS.
LASTEAED JÄI VÄIKSEKS MULLE,
LAHKUN NÜÜD TA JUUREST!
ON TUBLID MEIE TÜDRUKUD NING 
POISTE TÖÖDES NAKSU,

KÕIK KOOLI VÕIVAD MINNA KÜLL, 
SEST SELLEKS ON NEIL JAKSU.

Vahvat kooliteed!
Teie õpetajad

Pildil vasakult Thor Lasn, Eric Niclas Grinkin, Arabella Gröön, Geron Saagim, Kärolin 
Mitri, Lennart Vainult

Aruvälja Lasteaed

Pildil olevad õpetajad vasakult on õp Evelin Ots, õp Kaia Vettik, õp Thea Kasuk, 
õppejuht Aili Eend, õp abi Anne Tsukker, õp abi Pille Kuusik, õp Ilda Yanemyagi, 
õp Kersti Killing-Jaago

Lindi Lasteaed

ME OLEME ÜHESKOOS 
KÄINUD... Nende luulerida-
dega alustasime lasteaia õues 
28. mail lõpupidu. Laulsime 
ja tantsisime, lugesime luu-
letusi. 

Teiega koos avastasime 
uusi paiku kodukandis ja 
kaugemal. Käisime Poku-
maal, Soomaal, Kurgjal, Val-
gerannas. Teiega oli huvitav 

matkata nii jalgsi kui ratas-
tega. Teile meeldis uurida, 
avastada enda ümber uut ja 
huvitavat – uurisite luupidega 
taimi, putukaid, märkasite 
muutusi looduses. Meisterda-
misel tuli välja teie loovus ja 
tahtmine teha. Tööd olid eri-
näolised ja isikupärased. Jutu 
kuulamine ja jutustamine 
meeldis teile. Sellest saite 

inspiratsiooni uuteks enda 
tehtud juttudeks ja lavastus-
teks. Koos tegime lasteaia 50. 
juubeliks lühifilmi lasteaia 
muistendist „Murueide soo-
visõnad“.

Parimad soovid kooliteele! 

Teie õpetajad Silvi Tatra, 
Anne Rebane ja 

Merlin Tamm

Esimene rida vasakult: Romet Räim, Elizabeth Rokk, Artur Noormets, Kirsika Oad, 
Lisette Intsar, Emilia Martson, Lisell Liivrand, Grettel Tatra, Mart Maiste, Lisandra 
Vaher, Lisette-Mirelle Tali. Teine rida vaskult: õp Anne Rebane, Mia Peetsalu, Laurete 
Tee, Renee Kask, Marten Himma, Johanna Paat, Jakob Niklus, Riko Kruusmaa, Rico 
Põldvere, Kevin Pärnpuu, õp Silvi Tatra ja õp Merlin Tamm

Audru Männituka lasteaed
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2020/2021 õppeaastal lõpetas Audru Kooli 26 
tublit noort inimest. Kristi Nõmme tunnustati 
kiituskirjaga. 5 õpilast said tunnustuse aine-
kiituskirjadega ning kahele õpilasele – Elery 
Aas ja Henri Mattias Hansen – anti üle Pärnu 
linna Noore Teaduri märgid uurimistööde 
konkursi heade tulemuste eest 2020 aastal.

Kandku unistused teid kõrgele!

Elus peab oskama imesid ihata,
rõõme tunda ja raskusi kanda,
nutta, armastada ja vihata,
petta saada ja andeks anda.
Elus peab oskama seista ja kukkuda,
tõusta ja uuesti edasi minna... 
   Virve Osila

Jõõpre Kool
Jõõpre Kooli lõpetas 2021. 
aastal 6 õpilast. Kooli 
mälestustesahtlisse jäävad 
nad väga kokkuhoidva ja 
sõbraliku klassina.

Siiski koolis käima pean.
Ikka targaks saada hea.
Lähen ülikooli ka.
Miljonäriks kindlalt saan.

Nii kirjutas üks selle 
klassi poiss oma unistusest 
juba 5. klassis. 

Aga nüüd, kui lõputun-
nistus on käes, tuleb oma 
reisimarsruut üle vaadata 
ja endale uus suund valida.

Soovin kõigile lõpetaja-
tele unistuste täitumist ja 
oma raja leidmist!

Klassijuhataja 
Ivi Sutt

Pildil (vasakult esimene rida) Anu Kurm (klassijuhataja 
1.-3. klass), Raneli Kast, Heddy
Kolt, Ivi Sutt (klassijuhataja 8.-9. klass); (vasakult teine 
rida) Miron Karula, Jan Markus Mäerand, Gisela Angela 
Aasa (klassijuhataja 4. klass), Adrian Kozlov, Ülle Varik 
(klassijuhataja 5.-7. klass), Romek Veltmann

Kristel Metsaru – Olid 
tagasihoidlik, rohkem oma-
ette tegutsev tüdruk. Võtsid 
oma tegemisteks alati aega, 
ei kiirustanud kunagi. Kui 
teistel oli kiire, siis Sinul oli 
aega küll.

Oliver Reest – Olid noor-
mees, kes kuulis seda, mida 
tahtis kuulda. Kui ei taha 
kuulda, siis ütlebki: „Ma 
ei kuule!“. Olid sageli väga 
kangekaelne, kuid seegi aitab 
elus eesmärke saavutada.

Eleriin Kunto – Olid 
lasteaias väiksematele män-
gukaaslastele nagu väike 
emme. Sulle meeldis nen-

dega toimetada, nendega 
mängida, suunata ja aidata. 
Õppetöös olid suhteliselt 
tujukas.

Romet Tammai – Olid 
vaikne, omaette hoidev 
noormees. Suhtlesid siis, kui 
leidsid, et midagi on öelda. 
Niisama loba ei ajanud. Olid 
laia silmaringiga – kui tei-
sed vastust ei tea, siis Romet 
ikka teab.

Kirtel Lindt – Olid väga 
teadmishimuline ja elavaloo-
muline neiu. Aina tulevad 
küsimused: Miks? Millal? 
Kuidas? Sageli kõlasid Sinu 
suust sõnad: „Millal me 

õppima hakkame?“
Stella Kasemaa – Oled 

saanud suureks neiuks, nii 
käitumiselt kui olemiselt. 
Olid hooliv ja abivalmis seal, 
kus vaja.

Loreena Zibtšuk – Olid 
abivalmis ja heatahtlik. Tihti 
ka tujukas ning kange ise-
loomuga. Kuid elus tulebki 
ennast vahel ka maksma 
panna. Rühmas olid nagu 
väike korrapidaja, teadsid 
reegleid ja manitsesid ka teisi 
nendest kinni pidama.

Kõik lõpetajad alustavad 
õppetööd Jõõpre Koolis. 

Ilusat kooliaega!

Lavassaare Lasteaed

Lindi Algkool

Kristelle Arnemann, Gerrit 
Maria Tomast, Marie Mar-
tinson, Karoliine Rahuorg, 
Kendra Eha, Grettel Kruu-
simaa, Helerin Pettai, Mir-
tel Soomann, Brianna Eha, 
Sebastian Jupaschevski, 
Kaspar Sikk, Villiam Värbu, 

Robert Rehe, Braien Pärna, 
Sebastian Kaunissaar, Riko 
Pikkur, Chris Merivälja, 
Revon Hermann, Ewert 
Rza-Kulijev, Ken-Martin 
Oopkaup, Marek Pillmaa, 
Kusti Pärn.

Läbi on saanud ühe raa-

matu reis, siin lood olid argi-
päevaselt soojad. 

Oli sõprust ja tarkuse 
kogumist – te ise olite päe-
vade loojad.

Õpetajad Anne Raid, 
Tiia Arnemann, 
Astrid Kaevand

Audru Vikerkaare lasteaed

2021. aastal lõpetas Lindi 
Lasteaed-Algkooli juba 100. 
lend – Ander Aasa, Keron 
Koplus, Greete Linkrus, 
Romilio Lõsov (puudub 
lõpupildilt), Georg Roose ja 
Lisete Toompalu. Klassiõpe-
taja Kadri Tamberg.

Jagan siin teiega laste endi 
poolt öeldut nende lõpuaktu-
sel.

Meie armsas Lindi koolis 
on lapsed teadmisi oman-
danud juba üle 100 aasta. 
1919-2007 tegutses Lindi 
kool praeguseks juba vanas 
koolimajas. Nüüd tegutseb 
seal kohvik ja seal on ka muu-
seumituba, kus saab vaadata 
pilte ja õppevahendeid endi-
sest kooliajast. 

Meie oleme käinud seal 
mitmel korral – kooli volbri-
õhtul, Lindi aasal Karumaja 
juures mängimas ja kiikumas, 
suvelaagris. Oleme osalenud 
vana koolimaja ümbruse 
koristustalgutel.

Siin – Lindi uues kooli-
majas, on kool tegutsenud 
juba 14 aastat. Meie oleme 
siin õppinud nüüd 4 aastat ja 
aeg on siit edasi minna uude 
kooli. Oleme Lindi kooli 100. 
lend!

Meie esimene kool jääb 
meile alatiseks meelde! See 
on mõnus väike kool, kus on 
olnud hea ja rahulik õppida. 
Meil on siin olnud toredad ja 
abivalmis õpetajad, kes aita-
sid meid alati, kui oli vaja. 
Tore on olnud, et väljasõitu-
dele saab minna koos kõigi 
kooli õpilastega.

Osalesime erinevates huvi-
ringides: jalgpallis, kokandu-
ses, kodunduses, robootikas, 
kunstiringis, näiteringis ja 
merebioloogia ringis. Peale 
tunde hoolitsesid meie eest 
pikapäevarühma õpetajad. 
Tore oli veel peale koolipäeva 
lustida Noortetoas. Meelde 

jääb meie väike tore raama-
tukogu. Seal rääkis lahke ja 
rõõmsameelne Tiiu Tammer 
meile põnevaid lugusid ja 
luges ette raamatuid.

Meil oli oma klassiga alati 
lõbus ja oleme saanud hea-
deks sõpradeks. 

Armsad lõpetajad! 
Igaüks teist on eriline! 

Hoidke seda, mis teis on ja 
otsige julgelt seda, mida veel 
ei tunne ega tea! Soovin teile 
õpitahet, püsivust ja sõbra-
likku meelt! Hoidke ikka 
kokku!

Teie esimene õpetaja 
Kadri

Audru Kool

4. rida vasakult: Sten Sepp, Andre Alamaa, Aksel Hambidge, Henri Mattias Hansen, Anti 
Paugus, Riko Mattias Pelisaar, Kenneth Kukk. 3. rida vasakult: Kristofer Rein, Kristi 
Nõmm, Kren Vihast, Siim Silver Seos, Marko Martinson, Ottomar Zahharov, Kristjan 
Talts, Kadri-Liis Tohv. 2. rida: Lisandra Peetsalu, Karoliina Eskor, klassijuhatajad Ene 
Moppel, Evi Klamas, Karin Sikkal. 1. rida: Astrela Angela Linder, Laura Kurkul, Merje 
Toova, Ingrid Pilme, Elery Aas, Marielle Kannel, Eliise Semjonova, Sandra Põldman, 
Evelin Mets. Foto: Danel Rinaldo

Õpetajad ja teised: Urve Tõrva, Tatjana Tõrva, Merike Paavel, Sirje Ojala, Liis Luuk, 
Liina Matthiesen, Monika Voolaid, pildilt puudub Marili Kaunissaar
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5303 2429. 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: Liis Künnapas, 
Sirje Suurevälja, Peep Tarre, Priit Annus. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

Tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
KARL NUGIS  02.06.2021
BRENET KESKüLA  26.05.2021
RINELLE AVAMERE  25.05.2021
RONJA AVAMERE  25.05.2021
LENA TÕNISOJA  02.06.2021
REVON AOMERE  12.05.2021
LOVISA MöLDER  15.06.2021
ALEKSANDRA ELIZABETH 
TSVETKOVA  26.06.2021
ANDRO GUFF  21.06.2021
KERON METSAÄÄR  06.07.2021
MERETE KALDAS  10.07.2021

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub pühapäeval 
15.08.2021 kell 10.00 Jumalaema uinumise püha liturgia.
Info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg 5384 1350
 Helju Holm 5196 8992

KIRIKUTEATED

MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD

Audru Männituka lasteaed pakub tööd 
majahoidjale. 

Kandideerimiseks saata CV e-posti aadressile 
lasteaed@audru.ee või aadressil 

Nooruse tee 2, Audru, Pärnumaa 88301.
info tel: +372 510 1041

Ettevõte: 
BIOLAN BALTIC Oü
Juhataja: Rainer Rebane
Töölisi: 36
Aadress: Kasvuturba, 87001, 
Lavassaare, Pärnu
Koduleht: www.biolan.ee
Tegevused, toodang: Biolani 
tootmine jaguneb kahe tehase 
vahel – Lavassaare turbate-
hases toodetakse kasvutur-
basegusid ja substraate, mis 
vajalikud taimede kasvata-
miseks ja Seljal Tori vallas 
toodetakse grillsütt.
Säästva arengu elustiil – see 
on suurimaks Biolani põhi-
väärtuseks.
Siin luuakse, toodetakse ja 
turustatakse tooteid, mille 
kasutamine vähendab ini-
mese igapäevaelust tulenevat 
keskkonnakoormust.
Toodame erinevatele turgu-
dele ja esindame ning tagame 
kvaliteedi, müüme Biolani, 
Novarbo ning Grillisti kau-
bamärgi all. Samuti müüme 
kogu Biolan Grupis valmis-
tatud tooteid – orgaanilisi 
väetisi, keskkonnatooteid 
(käimlad ,  kompost r id , 
veepuhastussüsteemid).
Tootmises kasutame puh-

taid, kontrollitud tooraineid 
ja materjale, samuti kasu-
tame jätkusuutliku arengu 
ja ringlusse võetud tooraine 
väärtusi, püüame kavandada 
ja toota rohkem ökoloogilise 
elu tooteid.
Meie aiamaa, kasvuhoone 
ja ökoloogilise elu tooted on 
kvaliteetsed ning neid on loo-
duslikkuse ja vastupidavuse 
poolest märgatud.
Loome tarbijatele pidevalt 
uusi tooteid ja lahendusi, mis 
võimaldavad igaühel hõlp-
sasti osaleda loodusvarade 
taaskasutuses ja mõjutada 
keskkonnakoormust.
Toodangut turustame n-ö 
hobitoodete osas Baltimaades 
ja professionaalsetele taime-
kasvatajatele kokku 64 maale 
üle maailma.
Ettevõtte sünd: Ettevõte on 
asutatud 1996. aastal, toot-
mistegevust alustati 1998. 
a. Biolani söetehas asutati 
1998. Esimese toodanguni 
jõuti 1999. aastal.
Ettetulnud raskused: Kind-
lasti valmistas algaastail ras-
kusi müüa turvast kilekotis. 
Täna ei pea keegi enam ime-
likuks osta turbakott toidu-

poest kaasa. Klientide usal-
dusväärsus tuli võita ja saada 
kvaliteet stabiilseks. Kõik see 
on nõudnud õiget arusaama, 
suhtumist, aega. Samuti tuli 
grillsöe tootmises 2007-2009 
kriisiaastatel alla neelata 
mõru pill, kui müük langes 
50%. Toimus müügisuun-
dade ümberjagamine seniste 
klientide ärakukkumise tõttu. 
Edulugu: Suurim edulugu on 
meie töötajad. Tänu pühen-
dumisele on võimalik raskusi 
võita ja ettevõtet edasi aren-
dada. Tänu sellele valmivad 
tooted, mida ei pea häbe-
nema. Viimase viie aastaga 
oleme kasvanud kaks korda – 
seda nii mahtudes kui käibes. 
See nõuab pidevaid uuendusi 
ja arendusi vastu võtmaks jär-
jest kasvavaid mahte.
Tulevikuplaanid: Klientide 
jätkuvale taimekasvatuslem-
busele lootes, mis on viimasel 
pandeemia-ajal eriti kasva-
nud, püüame pakkuda piisa-
vates kogustes kvaliteetseid 
tooteid.

Küsis Sirje Suurevälja, 
vastas Rainer Rebane

VORMSI   
28.–29.08.2021

Nädalavahetus Eesti suuruselt neljandal saarel tähendab puutumatut 
loodust, osasaamist rannarootslaste elulaadist, maailma suurimat 
rõngasristide kogu jne.
Reisikava:
Laupäev, 28. august
Väljasõit Pärnust Endla teatri esisest parklast kell 8.00, Audru kiriku platsilt 
kell 8.30.
Praam Rohukülast Vormsile väljub kell 10.15.
Umbes 5-tunnine saaretiir kogenud giidi Ilmari juhatusel annab põhjaliku 
ülevaate kohalike elust-olust.
Majutume saare keskuses Elle-Malle külalistemajas.
Jääb vaba aega omapäi jalutamiseks ja looduse nautimiseks.
Õhtul väike grill.

Pühapäev, 29. august
Pärast hommikusööki jätkame tutvumist saarega. Üle saab vaadatud ka 
Vormsi muuseumi ekspositsioon.
Praam Svibyst tagasi mandrile väljub kell 13.05.
Pärnus oleme orienteeruvalt kell 16.00.
Hind: 120 eurot / inimene

Hind sisaldab:
•	 bussitransporti;
•	 giiditeenust;
•	 majutust koos hommikusöögiga;
•	 ekskursioone Vormsil;
•	 õhtusöögimaterjali;
•	 käibemaksu.

Hind ei sisalda:
•	 praami ülesõite 3,20e/1 suund (pensionärile 1,60e/1 suund)

Info ja registreerimine hiljemalt 19.08.2020 Aivo Jugala tel 
+372 5665 5693 ja +372 518 9441 (Kalvin Eisenschmidt)
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi sõltuvalt meist 
mitteolenevatest põhjustest.




