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Novembrikuu esimesel pühapäeval 
oli viimase sügiskuu kohta ideaalne 
ilm nii jooksmiseks kui energiakõn-
niks. Pärna alleele koguneti juba 
12. korda. Eelmisel aastal jäi jooks 
kurja viiruse leviku tõttu vahele. 

Sel aastal silkas 200 m rajal 24 
mudilast. 400 meetri lastejooksul 
osales kokku 53 5-9 aastast last.

Põhijooksud toimusid 3 km ja 
10 km distantsidel. Juba kümne-
kilomeetrise põhijooksu stardipro-
tokolli sirvides võis arvata, et üks 
mees on teistest üle – siinseid väle-
jalgu oli tulnud pealinnast kollitama 
Aleksandr Kuleshov, kes hiljutise 
Tartu linnamaratoni kahe ja poole 
tunnise pingutuse järel jäi seal 
alla üksnes Roman Fostile ja Bert 
Tipile. (PP)

Kohe alguses vajutas Kuleshov 
gaasi põhja ja soolojooksu järel oli 

teine järjestikune Audru sildade 
jooksu üldvõit tema. Lõpujoonel 
mõõdeti 43-aastasele jooksuhundile 
ajaks 32.18. Võidumehele järgnesid 
pärnakad Ranno Erala (34.04) ja 
Martin Tarkpea (35.33). (PP)

Õrnema soo esindajatest oli 
esimesena finišis 14-aastane Pärnu 
Altiuse kergejõustiklane Kertrud 
Koni, kes sai kirja aja 43.37. Naiste 
arvestuses teenis hõbeda Annely 
Ahtma (43.57) ja pronksi Triin 
Mäger (44.51). (PP)

Kolmekilomeetrisel jooksul või-
dutsesid Rait Mänd (9.41) ja Anna 
Helene Rauk (12.38). (PP)

Kokku mõõdeti digitaalne aeg 
115 spordisõbrale: neist 50 jooksis 
kümme ja 49 kolm kilomeetrit, 
peale selle oli 16 kõndijatki. 

Täname kõiki toetajaid: Pärnu 
Linnavalitsus, Pärnumaa Spordiliit, 

AnuCraft, LUV Ilustuudio, Vana 
Kooli kohvik Lindil, Oü Lysi SL, 
perekond Viik.

Täname kõiki, kes aitasid üritust 
korraldada ja läbi viia: Pasunakoor 
Õnn Tuli Õuele, Pärnumaa noorte 
kokandusringide juhendajad ja 
noored, Punase Risti Pärnumaa 
Selts, Audru Kooli noorkotkad ja 
kodutütred, Mati Puust, Malle Tael, 
Anne Rebane, Merlin Tamm, Maigi 
Reepalu, Sirkka-Liisa Kivine, Kai 
Oraste, Andres Kalmer, Ago Een-
salu, Tanel Maiste, Jaak Israel, Priit 
Annus ja Vahur Mäe.

Ürituse korraldaja on Audru 
Kultuuri- ja Spordikeskus.

Märt Pilme
Pärnu Postimees

Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse 

direktor 

XII Audru sildade jooks on joostud

3 km meeste üldvõitjad Avo Taats, Rait Mänd, Aivar Jakobson

2 km naiste üldvõitjad 
Berit Bart, Anna-Helene Rauk, 

Maarja-Helena Veskimägi

10 km meeste üldvõitjad Ranno Erala, Aleksander Kuleshov, Martin 
Tarkpea

10 km naiste üldvõitjad Annely Ahtma, Kertrud Koni, Triin Mäger

400 m 7-9 a tüdrukud Gerrit-Maria Tomast, Regina Roomet, 
Hanna-Heleene Kass

400 m 7-9 a poisid Kevin Pärnpuu, Kaspar Eensalu, Romet 
Kaljur

400 m 5-6 a posid Albert Järvekülg, 
Kaspar Kirsimäe, pildilt puudub 
Harald Vespere

 400 m 5-6 a tüdrukud 
Mirt Roomet, Lenna 
Pentma, Lisete Tee

Mudilased Elisabeth Järvekülg, Keron Gurko, Meribel 
Kaaver
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Audru postkontor muutub 
postipunktiks

Alates 21.11.2022 korraldab 
Omniva Audru postkon-
tori ümber postipunktiks. 
Kliendid saavad postipunktis 
kasutada jätkuvalt kõiki pos-
titeenuseid, kuid muutuvad 
lahtiolekuajad.

Postipunkt on avatud:
E, T, N ja R 9:00-11:00
K 16:00-18:00

Teenus kirjakandjaga tööle/
koju
Kõikidel ettevõtetel ja ini-
mestel on võimalik tellida 
teenuse osutamiseks kirja-
kandja tasuta koju või kon-
torisse.

Kirjakandjat saab tööle/
koju tellida meie kliendiinfo 
telefonilt 661 6616.

Tellimusi võtame vastu 
E-R kell 9-20 ja L-P 9-15.

Kirjakandja osutab järg-
misi teenuseid:

• kirisaadetise, postipaki, 
kullerpaki vastuvõtmine 
ja kättetoimetamine;

• rahakaartide kättetoime-
tamine;

• ajakirjade ja -lehtede tel-
limuste vormistamine;

• postimaksevahendite 
müük;

• maksete vahendus

Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müü-
gikohad leiab Omniva kodu-
lehelt: https://www.omniva.
ee/kaart#postmarkide_eda-
simuujad

Audru osavallakogu 26.10.2022 
koosoleku otsustest

Päevakord:
1. Valgeranna küla Valge-

ranna kämpingu detailplanee-
ringu visioon.

OTSUSTATI:
Toetada esitatud detailpla-

neeringu visiooni.
2. Pärnu Linnavalitsuse 

korralduse eelnõule „Arva-
muse andmine Nurme VI 
uuringuruumi geoloogilise 
uuringu loa taotlusele“ arva-
muse andmine.

OTSUSTATI:
Toetada esitatud eelnõud.
3. Jooksvad küsimused/

infominutid.
Küsimus lasteaedade 

kohamaksu kohta.
Priit Annus selgitas koha-

maksu tõusu külmutamist.

Järgmises osavallakogus 
on külalisteks Transpordi-
ameti esindajad, kus saab 
vastuseid Lemmetsa küla tur-
valise liiklemise küsimustes.

Kutsutud on piirkonna 
politseinik Signe Laasi koos 
noorsoopolitsei esindajaga.

Arutati punamonumen-
tide eemaldamist avalikust 
ruumist.

Küsimus oli koduste laste 
jõulupakkide jagamine, kas ja 
kuidas? Kas kasutada ettevõ-
tete toetust?

KIK projekti lisarahadega 
on võimalik järgmise aasta 
alguses välja vahetada umbes 
170 valgustit.

Arutati Ukraina sõjapõge-
nike abistamise üle.

Audru osavallakogu 28.09.2022 
koosoleku otsustest

Päevakord:
1. Omniva ülevaade pos-

titeenuse tulevikust Audru 
osavallas.

OTSUSTATI:
Omniva ettepanekuid toe-

tati ühehäälselt.
2. Tuulepargi kavandami-

sest Audru osavalda.
OTSUSTATI:
Toetada esitatud algatust.
3. Pärnu Linnavolikogu 

29.11.2018 määruse nr 54 
„Toimetulekutoetuse arves-
tamisel arvesse võetavate ala-
lise eluruumi alaliste kulude 
piirmäärade kehtestamine“ 
eelnõule arvamuse andmine.

OTSUSTATI:
Toetada esitatud eelnõud.
4. Pärnu Linnavolikogu 

määruse „Detailplaneerin-
gukohaste rajatiste väljaehi-
tamise ja väljaehitamisega 
seotud kulude kandmises 

kokkuleppimise kord“ eel-
nõule arvamuse andmine.

OTSUSTATI:
Toetada esitatud eelnõud.
5. Aasta õpetaja ja laste-

aiaõpetaja valimine.
OTSUSTATI:
Hääletuse tulemusena 

valiti Audru osavalla 2022. 
aasta õpetajaks Ülle Haa-
vasaar ja Audru osavalla 
2022. aasta lasteaiaõpetajaks 
Anneli Kala.

6. Jooksvad küsimused/
infominutid.

Priit Annus andis ülevaate 
Audru kiriku-Rebasefarmi 
kergliiklustee ehitusest.

Toimus arutelu Lem-
metsa küla teede valgustuse 
ja ohutuse osas, mille käigus 
otsustati kutsuda Transpor-
diametist esindaja järgmisse 
osavallakogusse esinema. Teede talvisest hooldusest

Ootame ettepanekuid 
Audru osavalla vapimärgi 

omistamiseks
Audru osavalla kõrgeimaks 
autasuks on vapimärk, mis 
antakse isikule, kes oma 
tegevusega on oluliselt kaasa 
aidanud osavalla arengule või 
elanike heaolule, saavutanud 
tähelepanuväärseid tulemusi 
või üldise tunnustuse kul-
tuuri, hariduse, majanduse, 
eestluse jmt edendamisel.

Ettepanekuid vapimärgi 
omistamiseks saab esitada 15. 
jaanuarini 2023. Kirjalikud 
ettepanekud palume saata 
osavallakeskusele aadressil: 
Pärna allee 7, 88301 Audru 

alevik, Pärnu linn või e-pos-
tile linnavalitsus@parnu.ee.

Ettepanekusse palume 
märkida: 1) kandidaadi ees- 
ja perekonnanimi; 2) põh-
jendus, mille eest tunnustust 
avaldatakse; 3) ettepaneku 
esitaja nimi, kontaktandmed, 
kuupäev ja allkiri.

Vapimärgi andmise otsus-
tab Audru osavallakogu ja 
vapimärk antakse üle Eesti 
Vabar i igi aastapäevale 
pühendatud pidulikul aktu-
sel. (KH)

Teede talvist hooldust Audru osavallas teostavad saabuval 
talvel järgmised ettevõtjad: 

I piirkond: Papsaare küla, Audru 
aleviku, Põldeotsa, Valgeranna 
ja Lemmetsa küla teed

Verston OÜ, kontakt 
Ervin Kruuse, 
mob 5645 4610

II piirkond: Soeva, Ahaste ja 
Aruvälja küla teed

FIE Jaanus Oja, 
mob 5627 0966

III piirkond: Kärbu, Põhara ja 
Liiva küla teed

kontakt Mati Anspal, 
mob 5430 0594

IV piirkond: Jõõpre küla 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, Kabriste, 
Saulepa, Lindi (kuni Aiandi 
teeni) ja Tuuraste küla teed

FIE Sven Ende, 
mob 5668 3451

VII piirkond: Lindi küla teed 
alates Aiandi teest, Marksa ja 
Liu küla teed

kontakt Mati Anspal, 
mob 5430 0594

VIII piirkond: Kihlepa küla 
teed (kuni Tõstamaa mnt-ni), 
Eassalu ja Soomra küla teed

OÜ Otsa Marja, 
kontakt Valdi Killing, 
mob 5650 7474

IX piirkond: Lavassaare 
aleviku teed, kõnniteed ja 
parklad 

kontakt Mati Anspal, 
mob 5430 0594

X piirkond: Audru osavalla 
kergliiklusteed

Verston OÜ, kontakt 
Ervin Kruuse, 
mob 5645 4610

Kõigis piirkondades teos-
tatakse lumetõrjet ka era-
teedel, mis viivad kasutusel 
oleva majapidamise õueni, 
lund ei lükata majapidamiste 
hoovides. 

Erateedel lumetõrje teos-
tamise tingimused: 

1. eratee servades olevad 
ohud (truubiotsad, suured 
kivid-takistused, ilupõõ-
sad-istikud jne), mis võiksid 
takistada tööd peavad olema 
tähistatud minimaalselt 1 m 
kõrguste ja soovitavalt helkur-

lindiga varustatud tähistega. 
2. eratee kohalt peavad 

olema eemaldatud puude 
oksad minimaalselt 3,5 
meetri kõrguselt ja 3 meetri 
laiuselt. 

Juhul kui eratee omanik 
ei soovi või tahab täpsustada 
lumetõrje teostamist temale 
kuuluval teel, palume võtta 
ühendust lumetõrje tööde 
tegijaga piirkonnas või teede-
spetsialisti Mati Anspaliga 
tel. 5430 0594, e-post mati.
anspal@parnu.ee.

Sügis toob postiteenustes 
muudatusi

E-kaubandusega koos on 
kasvanud pakkide saatmine 
pakiautomaatides ja vähe-
neb postipunktides kohapeal 
teenuste kasutamine. Audru 
osavalla ja Omniva esinda-
jate kohtumisel vaatasime üle 
valla postiteenuste korralduse 
ning leppisime kokku ajako-
hastamise. 

Jõõpres toob edaspidi pos-
titeenused personaalne kir-
jakandja
Vähese kohapeal teenuste 
kasutamise tõttu suletakse 
Jõõpre postipunkt 31. oktoob-
ril, kuid postiteenus ei kao 
kuhugi, vaid seda hakkab 
tooma koju või tööle perso-
naalne kirjakandja.

  
Postmarkide ja ümbrike 
edasimüüjate arv suureneb
Aktiivselt on pooleli läbirää-
kimised kohalike ettevõte-
tega postmarkide ja ümbrike 
müümiseks, et suurendada 
toodete valikut ja kättesaada-
vust. Postmarke, ümbrikke, 
postkaarte jt tooteid saab osta 
ka Omniva e-poest. 

Kuidas tellida personaalset 
kirjakandjat?
Soovid saata või saada pakki? 

Vajad postmarki, ümbrikku 
või pakendit? Tasuda arveid 
või saata kirja? Kutsu pos-
titeenusteks koju või tööle 
personaalne kirjakandja! 
See on tasuta, kui elad pos-
tiasutustest kaugemal kui 5 
km, lähemalt tulek maksab 5 
eurot. Kehtivad täpselt samad 
hinnad kui postiasutuses ja 
maksad ainult ostetavate pos-
titeenuste eest. Kirjakandja 
müüb postmarke, ümbrikke 
või paneb kliendi eest kirjad 
ja pakid teele. Samuti saab 
tasuda arveid, võtta vastu 
pakke ja kirju ning tellida 
ajalehti ja ajakirju.

Tellimiseks helista eraldi 
teenuse telefonil 6643 330 
või kirjuta www.omniva.ee/
era/abiinfo/kirjakandja_telli-
mine. Märgi soov ja aadress. 
Sinuga võetakse ühendust ja 
lepitakse kokku teenindamise 
aeg. Tellimust tullakse täitma 
üldjuhul juba järgmisel töö-
päeval, aga mitte hiljem kui 
kahe tööpäeva jooksul ajava-
hemikus kell 8-17.

Piret Heinmets
Omniva

postiasutuste kanali juht
piret.heinmets@omniva.ee

+372 516 8777
omniva.ee
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Briljandid ei tuhmu
11 last, 29 lapselast, 23 lap-
selapselast ja 60 kooselatud 
abieluaastat. Selline rikkus 
on ette näidata Audru ale-
viku vanapaaril, 83-aastasel 
Pavelil ja 82-aastasel Ainol. 
Kui ma perepea Pavel Gillile 
helistasin, kuuldus  mulle 
telefonitorust nii reibas ja 
nooruslik hääl, et esialgu ei 
uskunudki, et räägin vana-
härra endaga. Küsisingi, et 
kes ta on Paveli poeg või 
midagi. Päris piinlik oli. 
Aga meie vestlus kujunes 
ääretult meeldivaks ja soo-
jaks, millest mõned mõtted 
ka siinkohal ära toon.

Härra Pavel, tähistasite 
oma briljantpulmi. Kuhu 
küll see ilmatu suur pere 
kokku ära mahtus? Järel-
tulevat põlve mõõda ju või 
meetritega.

Pavel Gill: Olime perega 
oma kodus ja kõik mahtusid 
ära. Häid lambaid mahub ju 
palju ühte lauta.

Mis on olnud, see on 
möödas ja mis tuleb, seda 
me ei tea, aga kuidas möö-
dub teie tänane päev?

PG: Minu abikaasa vajab 
abi ja ma toidan teda nagu 
linnukest. 1974. aastal sai ta 
kangelasema tiitli, Arnold 
Rüütel andis autasu üle. Toi-
tis minu kaasake meie lin-
nupoegi, nüüd toidan mina 
teda. Praegu on ta küll Tar-
tus tütre juures, aga nii need 

päevad meil mööduvad.
Millised mured veel 

rinda rõhuvad peale vanu-
sega kaasaskäivate?

PG: Igapäevamuresid 
jätkub, aga jumala abiga 
ja sirge seljaga saame kõi-
gega hakkama.Olen ametilt 
keevitaja, 47 aastat töötasin 
laevaremondis, see karastas. 
Ja ei saa mainimata jätta, et 

ka palk oli hea. Aga hingelt 
olen ma pastor. Arvan, et 
oskan nii endale kui lähe-
dastele tröösti pakkuda. 
Püüan alati rahulik olla, 
julgustada ja motiveerida. 

Mis teile igapäevaselt 
rõõmu valmistab?

PG: Rõõmu loob kodu-
tunne. Aga me oleme siin 
ilmas rändurid. Iga uus 

päev on nagu uus elu. Ärkad 
hommikul ja jälle rõõmus-
tad elu üle. 

Aga kuidas algas teie 
pikk kooselu?

PG: Kokku saime oma 
abikaasaga Pärnus, olime 
ühe koguduse liikmed. Ja 
siis hakkas lapsi sündima ja 
neid muudkui tuli ja tuli…

Marika Gill: See on nii 
tore, et meie peres on esime-
sed neli last tütred, lapsena 
olid meil tüdrukute ja poiste 
toad. Nii me kasvasime, et 
varakult oli kodu korrashoid 
selge. Nõudepesemisgraafik 
oli köögikapi ukse küljes.
Olen väga tänulik vanema-
tele selle eest. Eriala poo-
lest läksin ema jälgedesse 
kunagi – õmblejaks. Ei 
unune kunagi ema õmmel-
dud kleidid. Lasteaia lõpuks 
näiteks. Isegi impregneeri-
tud mantlid õmbles. Ja isa 
käis meil lasteaias külgkor-
viga mootorrattaga järgi. 
Meil oli ja on tore pere!

Aitäh hr Pavelile veel 
kord soojade soovide eest 
meie intervjuu lõppedes. 
Need olid nii siirad ja arm-
sad. Soovime ka omalt poolt 
briljantsele paarile kauneid 
päevi ja tervist! Aitäh ka 
tütar Marikale abi eest loo 
valmimisel!

Sirje Suurevälja

Lasteaia juubel
Tahame Teiega jagada 
rõõmu, kallid lehelugejad.

Audru Lasteaed Viker-
kaare sai 5. novembril juba 
15 aastaseks. Pidustusi 
jagus rohkem kui nädalaks.

Avaürituseks toimus 3. 
novembril lasteaia direktori 
poolt korraldatud pidulik 
vastuvõtt personalile, kus 
tänati kõiki töötajaid ja 
anti tänukirjad neile, kes 
on Vikerkaares töötanud 
lasteaia avamisest alates. 
Tervitusi tulid üle andma 
ka hoolekogu esindajad, 
kes kinkisid igale töötajale 
kauni lilleõie ning võima-
luse turgutada oma keha ja 
vaimu pilatese treeningu 
näol. Kirsiks tordil oli oma 
küla mehe Ivo Orava vürt-
sikas kontsert.

Sünnipäeva tähistamine 
jätkus suurejooneliselt kogu 
järgmise nädala. Esmaspäe-
val kogunes

lasteaiapere saali pika 
pidulikult kaetud laua taha. 
Lapsi olid rõõmustama tul-
nud vahvad tegelased Audru 
Männituka lasteaiast, kes 
esitasid meeleoluka näite-
mängu sünnipäevast. See-
järel nauditi kõikide rüh-
made toredaid etteasteid ja 
maitsvat kooki. Tavapäraselt 
tuuakse sünnipäevalapsele 
kingitusi, seekord jagas 

juubilar neid ise. Arenda-
vad mängud kuluvad lastele 
alati marjaks ära. Ülejäänud 
nädal oli jagatud vikerkaare 
värvide järgi, vastavalt 
sellele ka riietuti. Alustas 
Punane rühm ja saalis oli 
disko-teisipäev. Tantsiti nii 
vanemate kui ka uuemate 
lugude järgi. Ja mis pidu 
see ilma pauguta on? Igale 
rühmale anti õhupall, see 
tuli katki teha ja ette lugeda 
pallist leitud ilus soov sün-
nipäevalapsele.

Katsete-kolmapäeval oli 
Kollane rühm ette valmis-

tanud ridamisi huvitavaid 
katseid. Proovida saime näi-
teks värvilistest kommidest 
vikerkaare tegemist ja sala-
kirja kirjutamist ning selle 
kaotamist. Ilutulestikku 
asendas Coca-cola vulkaan.

Näidendi-neljapäeval 
tuli Sinise rühma poolt esi-
tamisele spetsiaalselt meie 
lasteaia sünnipäevaks kir-
jutatud lugu „Elu viker-
kaare all“. Etenduse lõpus 
tantsisid Rohelise ja Sinise 
rühma lapsed koos tantsu 
„Õunake“.

Reede kujunes Oranži 

rühma eestvedamisel ring-
mängupäevaks. Lastele õpe-
tati erinevaid juba

unustuse hõlma vajunud 
mänge. Oli palju elevust ja 
loodetavasti mängitakse 
neid mänge ka edaspidi.

Selleks korraks on suu-
red pidustused lõppenud. 
Täname lapsi, vanemaid ja 
kolleege, kes aitasid kaasa 
sünnipäevanädala õnnestu-
misele! Suur tänu osavallale 
magusa suutäie eest!

Eve Elmers-Noormets
Ene Jaanimägi

Audru koolide etlejad pakkusid 
toredaid luuleelamusi

Igal sügisel enne piirkondlikku 
ja vabariiklikku etluskonkurssi 
toimub Audru koolide luule-
päev „Koidulauliku valgel”.  
Nõnda ka nüüd – 19. novemb-
ril täitus Jõõpre rahvamaja nii 
luule kui  elevusega. Sel aastal 
oli osavõtjaid 44 õpilast. On 
hea meel, et huvi luuleluge-
mise ja esitamise vastu pole 
raugenud. Traditsiooniliselt 
esitavad 5.-9. klasside õpilased 
ühe luuletuse Lydia Koidula
loomingust ning ühe valitud 
kaasautorilt. Selleaastane 
kaasautor oli Kersti Merilaas.

1.-4. klassi õpilased esitasid 
aga Henno Käo loomingut.

Etlejaid kuulas ja andis 
heatahtlikku tagasisidet žürii, 
kuhu kuulusid 

Pärnu Muuseumi juhataja 
Aet Maatee, Endla teatri näit-
leja Fatme Helge Leevald, 
kultuurikorraldaja Merle 
Jantson ja Tori valla kultuuri-
juht ja luuletaja Ants Välimäe. 

Tublid olid kõik etlejad, 
kuid žürii tõstis esile need, kes 
julge, ladusa ja selge lugemi-
sega eriti silma paistsid. 

Audru etluskonkursi 
„Koidulauliku valgel” 2022. 
a tulemused:

1.-2. klass (osalejaid 15)
I koht Gerrit Marie Too-

mast, õp Sirje Mölder (Audru 
Kool)

II koht Siim Ojala, õp Ülle 
Vares (Jõõpre Kool)

III koht Alice Kuld, õp 
Sirje Mölder (Audru kool)

Eripreemiad
Nora Philips, õp Anu Kurm 

(Jõõpre Kool)
Remo Rand, õp Anu Kurm 

(Jõõpre Kool)
3.-4. klass (osalejaid 16)
I koht Lenna Lehtsaar, õp 

Sülvi Kaljurand (Jõõpre Kool)
II koht Gretheliis Kingo, 

õp Kaire Kiivit (Lindi LAAK)
III koht Rasmus Savi, õp 

Kaire Leetsar (Audru Kool)
Eripreemia Kiur Saarman, 

õp Silvi Tolmats (Audru Kool) 
5.-7. klass (osalejaid 9)
I koht Laureen Teesalu, õp 

Helle Kirsi (Jõõpre kool)
II koht Arianna Vaet, õp 

Pille Raudla-Loode (Audru 
kool)

III koht Leneli Lasn, õp 
Helle Kirsi (Jõõpre Kool)

8.-9. klass (3 osalejat)
I koht Lisete Linke, õp Pille 

Raudla-Loode (Audru Kool)
II ja III koht jäid välja and-

mata
Kiitus kõikidele väga tubli-

dele etluskonkursil osalejatele, 
nende õpetajatele ja abilistele, 
kes konkurssi korraldada aita-
sid! 

Helle Kirsi

Vaimse tervise töötuba 
Audru Koolis

Rahvusvahelist vaimse tervise 
kuud tähistatakse igal aastal 
oktoobris. Selle ideeks on 
pöörata suuremat tähelepanu 
meie vaimsele heaolule ning 
tänavune oli suunatud eeskätt 
tundetarkusele. Ka Eestis on 
arendamisel mitmesuguseid 
uusi programme ja ühte neist, 
nooremale koolieale suunatut, 
testisime 1. novembril piloot-
projektina Audru Koolis.

5.a klass koos klassiju-
hataja Ene Moppeliga võttis 
meid väga sõbralikult vastu. 
Arutlesime koos lastega äre-
vuse, hirmu, stressi, üksinduse 

ja teiste teemade üle. Ühtlasi 
proovisime leida lahendusi, 
kuidas oma tunnetega pare-
mini toime tulla ning milliseid 
praktilisi harjutusi saab selleks 
kasutada.

Oli äärmiselt tore, et õpila-
sed nii hästi kaasa mõtlesid, 
jagades meiega oma tundeid 
ning arvamusi. Aitäh teile 
usalduse ja väärtusliku koge-
muse eest!

Kristi Kuusmik-Orav
Signe Aasmaa

TLÜ Haapsalu Kolledži
tervisejuhi eriala 2. kursuse 

tudengid

Žürii liikmed 
vasakult Fatme 
Helge Leevald, 
Aet Maatee, 
Merle Jantson, 
Ants Välimäe. 
1.-2. klassi 
arvestuse 
parimad 
vasakult Alice 
Kuld, Siim 
Ojala, Gerrit 
Marie Toomast, 
Remo Rand, 
Nora Philips
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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

Õnnitleme 
vastsündinuid!
MIA KATHERINE PILLER 09.11.2022
JETELIIS PIHELPUU 16.09.2022
CHRISLIN KEILY LEAS 13.09.2022
MARLEEN LUHTOJA 09.10.2022
TOM RAUTITS 16.09.2022
EKKE KARL KURVET 01.10.2022
JOOSEP TÕNIS KASK 04.11.2022
KAIRI JAAKSON 03.11.2022

KIRIKUTEATED

Uruste Issanda Taevaminemise kirikus toimub 
24.12.2022 kell 12.00 Issanda Lihassesündimise Püha teenistus.
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub 
24.12.2022 kell 14.00 Issanda Lihassesündimise Püha teenistus.
Olete kõik oodatud ja ootame rohket osavõttu.
Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg 5384 1350, 

Helju Holm 5196 8992

MTÜ Audru Spordiselts

Eva Lepiku maalinäituse „Piiludes päikese poole” 
avamine Audru raamatukogus

Ühel ilusal sügispäeval 
astus raamatukokku kohalik 
kunstnik Eva Lepik, kes küsis 
minult, kas ma oleksin huvi-
tatud tema maalide eksponee-
rimisest raamatukogus. Loo-
mulikult olin rõõmuga nõus 
ning 18. novembril avasimegi 
näituse ja nautisime kellaviie-
teed viieteistkümne kunstihu-
vilisega. Õhtu möödus väga 
meeleolukalt ning mõnusalt 
spontaanses ja vabas õhk-
konnas.  Kohaletulnud olid 
väga rahul, et valisid just 
sellise viisi oma reede õhtu 
veetmiseks.

Näitusele valis kohalik 
kunstnik oma tööde hulgast 
peamiselt mereteemalised 
maalid, mis moodustavad 
harmoonilise koosluse. Neid 
maale seob omavahel tervi-
kuks päike, mis on kas paras-
jagu tõusmas, loojumas või 
sootuks pilvede tagant kuma-
mas. Kõik maalid on esma-
kordselt näitusel, seega oleme 
väga uhked, et just Audru raa-
matukogu saab neid teoseid 
esimesena eksponeerida.

Tegelikult on selle konk-
reetse näituse tegemise mõte 
Eva Lepikul juba mitmeid 
aastaid meeles mõlkunud ja 

raamatukokku sobivad need 
otse looduses valminud maa-
lid ehk vabaõhumaalid tema 
hinnangul just oma ekspres-

siivse ja intensiivse väljen-
duse tõttu nagu valatult.

Eva Lepik on teadlikult 
maalimisega tegelenud ja 
kursustel käinud juba üle 
20 aasta, aga tegelikult saab 
tema kunstihuvi alguse juba 
lapsepõlvest. Tema põhili-
seks õpetajaks läbi aastate 
on olnud tunnustatud Eesti 
maalikunstnik ja maaliõpe-
taja Anne Parmasto, kelle 
kursustel on Eva osalenud 
Eestimaa erinevais paigus, 
aga ka Lapimaal, Ahvena-
maal, Norras, Portugalis ja 
Prantsusmaal Burgundias.

Suur tänu sulle Eva Lepik, 
et sinu maalidelt peegelduv 
päike soojendab nüüd mõnda 
aega ka meie raamatukogu 
lugejaid!

Näitus jääb avatuks jaa-
nuari lõpuni ning seda saab 
külastada raamatukogu lah-
tiolekuaegadel T-N 12-18.00 
ja R 9-15.00

Olete südamest oodatud!

Marilis Edvand 
raamatukogust

Õnnitleme legendaarseid 
Audru treenereid

Valdi Killing 17.11 65

Mati Puust 19.11 75

Muuseumi kalender tuleb taas
Selle aasta kalendri teemaks 
on “Audru siit ja sealt” ehk 
näitame seekord kalendris 
pilte Audrust, mis asuvad 
teistes muuseumites või 
arhiivides ja mida muidu 
audrulane võib-olla vaatama 
ei satu. Kalendrit illustreeri-
vad vanad kaardid, maalid, 

joonistused ja fotod, millest 
igaüks annab edasi oma eri-
list Audru hõngu ja meeleolu. 
Kalendreid on võimalik soe-
tada muuseumist ja raamatu-
kogust hinnaga 6 eurot tükk.

Raune Põllu
Audru muuseumi perenaine

Muuseum-raamatukogu maja 100 aastat tagasi

Jumalateenistuste toimumised Audru Püha Risti kirikus
24.12 kell 17.30 pasunakoori Õnn Tuli Õuele jõulutervitus 
  kirikutornist.

kell 18.00 Jõululaupäeva jumalateenistus. Teenib 
  koguduse õpetaja Lembit Tammsalu, 
  esineb Audru segakoor.
25.12 kell 11.00  Jõulu esimese püha teenistus armulauaga.
31.12 kell 23.30 vana aasta ärasaatmise Vigiilia.
08.01.2023 kell 11.00  kolmekuningapäeva teenistus armulauaga.




