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Rannamängud 2022

Juhtkonna võistluse võitjad Edukad mälumängurid

Teist aastat järjest võidutsesid 
Pärnumaa Rannamängudel 
Audru osavalla sportlased.

Eesti Vabariigi taasiseseis-
vumispäeval toimusid Jõulu-
mäe Tervisespordikeskuses 29. 
Pärnumaa Rannamängud, kus 
traditsiooniliselt võtavad eri-
nevatel spordialadel omavahel 
mõõtu Pärnumaa mereäärsed 
vallad ja osavallad – Hääde-
meeste vald, Kihnu vald, Lää-
neranna vald, Audru osavald ja 
Tõstamaa osavald.

Audru osavalla sportlased 
saavutasid kõikidel aladel 
medalikohti:

• Pendelteatejooks – I koht 
koosseisus Egert Miljan, 
Rauno Kirchbaum, Risto 
Kaljund, Otto-Georg Kirsi, 
Mihkel Poom, Marja-Liisa 
Kirchbaum, Raine Miljan, 
Laura Kallas, Kädi Peterson, 
Reelika Raap

• Naiste võrkpall – I koht 
koosseisus Marja-Liisa Kirsch-
baum, Reelika Raap, Kädi 
Peterson, Merilin Salben

• Meeste võrkpall – I koht 
koosseisus Eiko Pikkur, Ardo 
Lünekund, Mikus Veltson, 
Rauno Kuusemets, Ago Een-
salu

• Mälumäng – III koht koos-
seisus Tarmo Kuningas, Toivo 
Kuningas, Mati Puust, Sirje 
Suurevälja

• Juhtkonna võistlus – I koht 
koosseisus Priit Annus, Jeka-
terina Eensalu

• Rannamees ja Rannanaine 
– III kohta koosseisus Raine ja 
Egert Miljan

• Discgolf – II koht koossei-
sus Martin Torn, Roman Suvo-
rov, Raul Kond, Laura Kikas

• Orienteerumine – I koht 
arvestuskoosseisus Jekaterina 

Eensalu (II), Raili Tomson 
(VIII), Risto Kaljund (I), Dag 
Kivila (II), lisaks individuaal-
ses meeste arvestuses III koht 
Heiko Napp

• Köievedu – II koht koos-
seisus Annes Kalle, Kuido 
Killing, Ranno Lepp, Egert 
Miljan, Mihkel Poom, kapten 
Valdi Killing

• Kergejõustik – I koht 
100 m jooks (naised) – II 

koht Raine Miljan, III koht 
Marja-Liisa Kirscbaum

60 m jooks (naisveteranid) 
– I koht Raili Tomson

100 m jooks (mehed) – III 
koht Otto-Georg Kirsi

60 m jooks (meesveteranid) 
– I koht Kristjan Hendrikson

500 m jooks (naised) – II 
koht Laura Kallas

500 m jooks (naisvetera-
nid) – II koht Raili Tomson

1000 m jooks (mehed) – I 
koht Risto Kaljund, III koht 
Tauno Danilov

1000 m jooks (meesvetera-
nid) – II koht Marko Pihelgas

Topispallijänn (naised) – 
I koht Reelika Raap, II koht 
Raine Miljan, III koht Laura 
Kallas

Kuulitõuge (mehed) – I 
koht Egert Miljan, II koht 
Ardo Lünekund, III koht Jaan 
Endrik Kirsi 

Kuulitõuge (meesvetera-
nid) – I koht Raul Kond

Võistkonda kuulusid 
veel ka Mehis Mäe, Aire 
Lünekund, Eva Lepp ja Õie 
Killing, kelle individuaalne 
pingutus ei jõudnud küll esi-
kolmikusse, kuid punktide 
üldarvestuses olid olulisel 
kohal, et aidata Audru osa-
vallale tuua esikoht. 

Täname kõiki Audru osa-
valla tublisid võistlejaid! 
Taaskord väga uhke tulemus!

Suured tänud väsimatu-
tele Õie ja Valdi Killingule 
ning Mati Puustile, kes aita-
sid võistkonda kokku panna 
ning olid võistlejatele toeks. 
Aitäh Priit Annusele ja Jeka-
terina Eensalule, kes lisaks 
juhtkonna võistluses osale-
misele terve pika päeva oma 
kohalolekuga kõiki audrukaid 
motiveerisid ja ergutasid.

Täname korraldajaid – 
Häädemeeste valda ja Pärnu-
maa Spordiliitu väga mõnusa 
sportliku päeva eest!

30. Pärnumaa Rannamän-
gud toimuvad 2023. aasta 
suvel Kihnus.

Algasid Audru kiriku 
ja Rebasefarmi elamuala 

vahelise kergliiklustee 
ehitustööd

Septembri lõpus algasid 
Audru kiriku parklast 
alguse saava ja Rebasefarmi 
elamualal lõppeva kergliik-
lustee ehitustööd.

Tööde käigus saab tee 
uue asfaltkatte ja ka valgus-
tuse kogu ulatuses.

Audru kalmistuga piirne-
valt on tee jalakäijate ja sõi-
dukite ühiskasutuses, kuid 
kalmistu lõpust alates, kuni 
Rebasefarmi elamualani, 

ainult kergliiklejate päralt.
Audru kalmistule ehita-

takse tööde käigus ka uued 
asfalteeritud parkimistas-
kud.

Ehitushanke võitis AS 
TREF Nord ja ehituse mak-
sumus on 224 tuhat eurot.

Lepingukohaste tööde 
valmimise tähtajaks on 
järgmise aasta kevad, kuid 
ehitaja loodab tööd lõpetada 
veel sel aastal. (KH)

Uruste bussipaviljon 
sai uue väljanägemise

Tiigi elamuala lähistel asuv 
bussipaviljon on saanud uue 
seinamaalingu ja pingi.

Varasemalt oli Pärnu-
maa Õpilasmalev Mati 
Suti kavandi järgi maalinud 
paviljoni siseseinad, nüüd 
aga said ka välisseinad uue 
kuue.

Uue maali autoriks on 
Kristjan Tamm, kunstniku-
nimega Kryptik, kes säilitas 
õpilasmaleva tehtu ja täien-
das seda enda kavandi järgi.

Kõik see sai teoks tänu 
Tiigi elamuala aktiivsele 

kogukonnale, kes olid mõtte 
algatajad.

Lähiajal paigaldame bus-
sipaviljoni kõrvale ka jalg-
rattahoidja, et kaugematest 
elamuala tänavatest tulijad 
saaksid rattad mugavalt pea-
tusesse jätta.

Suur tänu Elele ja Ker-
mole, kes ettevõtmist veda-
sid ja oma kätega ka pavil-
joni istepingi uuendasid!

Priit Annus
Audru osavallakeskuse 

juht
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Meie omad ringraja poisid
4.–5. septembril toimus 
Audru osavalla Porsche 
Ringil Balti ja Eesti meist-
rivõistluste viies ning moo-
torrataste ringraja hooaega 
lõpetav etapp. Kodurajal olid 
stradis kõik Audru rinkapoi-
sid: Andre Köster, Karro-
Robert Jäärats, Uku Kandelin 
ja Sander Vahtramäe. Kõik 
neli poissi treenivad Vihur 
Motospordi ridades treener 
Marko Rohtlaane käe all.

K.-R. Jäärats liitus sel 
hooajal peale edukat Honda 
nsf 100 klassi Supersport 300 
klassi noortega ning tegi tubli 
tulemuste, saavutades Eesti 
Meistrivõistluste arvestuses 
6. koha. Uku Kandelini hoo-

aeg ei olnud kerge. Mitmete 
kukkumitse ning tehniliste 
probleemidega tegeledes on 
Uku Kandelinile jäänud vaid 
poodiumipoistele kaasaela-
mise rõõm. Tubli tulemuse on 
aga teinud Andre Köster, kes 
kehvast hooaja algusest hoo-
limata saavutas  mõnepunkti-
lise eduga klubikaaslase ees 
meistrivõistluse arvestuses 
auhinnalise kolmanda koha. 
Honda NSF100 klassis hoidis 
kogu hooaja vältel kõrget üht-
last taset S. Vahtramäe, kes 
lõpetas hooaja kõrgemail 
poodiumiastmel tulles ka 
omas klassis Eesti Meistriks.

Katrin Köster

Aruvälja lasteaia Õuela
Soovidel on kalduvus 
täide minna. Nii täitus ka 
Jõõpre Kooli Aruvälja las-
teaiapere pikaajaline soov 
luua lastele oma õuesõppe-
ala, kus saavad turvaliselt 
vabalt toimetada-avastada-
kogeda ka kõige väiksemad 
lapsed.

Hoolekogule ideed tut-
vustades läksid mõtted 
lendu ja tänu hoolekogu 
liikmete Irma Koppeli ja 
Kaie Milleri suurele toetu-
sele saigi ideest reaalsus ja 
ühel ilusal maikuupäeval 
kogunes grupp lapsevane-
maid ja õpetajaid selleks, 
et istutada ühiselt lasteaia 
taha metsatuka servale 90 
kuldsõstrapõõsast, mille-
dest moodustus turvaline 
aiake meie õuesõppealale. 
Põõsaste kaitseks paigal-
dasime ajutise võrkaia, 
kuniks põõsad kosuvad ja 
heki moodustavad. Sealsamas 
kõrvalolevas metsatukas oli 
kevadise tormiga murdunud 
üks suur saarepuu ning laste-
aia töömees Olev aitas puutü-
vest saagida erinevas kõrgu-
ses puupakud, kus peal saab 
vastavalt vajadusele istuda 
või kasutada pakku hoopis 

lauana.
Töö käigus tekkis aga 

küsimus, et kuidas me seda 
ala nimetama hakkame? 
Õuesõppeala tundus pikk 
ja lohisev. Ühiselt tuli otsus 
ristida vastvalminud armas 
kohake Õuelaks. Ja loogilise 
jätkuna sellele sai madal-

seiklusrada endale nimeks 
Ronila ja laste hooviala sai 
nimeks Mängula. Tänaseks 
on ka vastavad sildid kenasti 
paigaldatud.

Eks selle Õuelaga ole nagu 
Tallinna linnaga, et see ei 
saagi kunagi päriselt valmis. 
Kui hetkel on olemas Õuelas 

funktsionaalsed puupakud, 
erinevad looduslikest või 
taaskasutusmaterjalidest 
valmistatud õppevahendid 
nagu puuseibidest tähed ja 
numbrid ning kaalumiseks 
riidepuust ja ämbritest 
meisterdatud kaal ning 
loomulikult oksi ja käbisid 
loendamiseks-arvutami-
seks-mõõtmiseks-rühmi-
tamiseks, siis on juba täna 
teada, et kevadel tulevad ka 
peenrakastid, kuhu lapsed 
saavad külvata seemneid 
ja jälgida taimede kasvu.

Ja juba on küpsemas ka 
järgmised ideed, millega 
meie armast väikest Õuelat 
edasi arendada. Kõik ikka 
selle nimel, et meie laste-
aia lastel oleks igapäevane 
lasteaiapäev mitmekesisem 
ja vahvam.

Tänan siinkohal kol-
leege ja lapsevanemaid, 

kes aitasid Õuela loomisel.
Eriline tänu Irma ja Martin 

Koppelile ning Kaie Millerile 
ning Kalle Johansonile, ilma 
teie erilise panuseta ei oleks 
saanud see  unistus veel tõe-
lisuseks.

õp Thea Kasuk

Lindi Lasteaed-Algkooli 1. klass. Klassijuhataja Kaire Kiivit, Lenne-Liise Plaum, 
Gedryka Rae, Brendon Merirand 

Jõõpre Kooli 1. klass. 1. rida vasakult: Nora Philips, Grete Sülla, Remy Sülla, Janete 
Metsaru, Oliver Käär, Brianna Sakala, Irma Karula, Lilywenn Marylene Gisele Verdes, 
Mia Tischler. 2. rida vasakult: Trevor Tomson, Marten Sarapuu, Remo Rand, Robin 
Rand, klassijuhataja Anu Kurm, Remo Sõber, Stenver Avamere, Renate Vahter

Kooliteed alustasid sel õppeaastal:

Audru Kooli 1.b klass. 1. rida vasakult: õpetaja Ene Alunurm, Hugo Rämson, Karel 
Köster, Even Jartsev, Helin Valge, Randel Palu, Clyde-Patric Suviste, Liisa Veske. 2. 
rida vasakult: Lisette-Mirelle Tali, Stella-Liisa Nirk, Kaspar Savi, Marius Tiits, Lysandra 
Liivrand, Cassandra Sutt, Alessandra Aruvälja. 3. rida vasakult: Robin Põder, Remy 
Pajumets, Marttis Gustasson, Elise Uibopuu, Merit Kukk

Audru Kooli 1.a klass. 1. rida vasakult: õpetaja Kaja Nurk, Jakob Aleksander Soobik, 
Madli Põldmaa, Luise Lindström, Kendra Kuusk, Penelope Tasa, Kertu Killing, Lisete 
Napp. 2. rida vasakult: Kasper Tomson, Helen Hänni, Rosella Noormets, Eliise Lorents, 
Ruudi Kandelin, Martin Linde. 3. rida vasakult: Robin Näär, Jakob Kuru, Kaspar 
Eensalu, Karl Albert Vaet
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Jalgrattamatk KÜLAST KÜLLA
Pühapäeval, 16. oktoobril 2022 kell 10.00-16.30

KIHLEPA – LINDI – KIHLEPA
Rattaretke kestus 6 tundi. 
Matk on osalejatele TASUTA.
Külastuspaigad ja kellaajad:
Kell 10.00 kogunemine Kihlepa 
külamaja juures
Kell 10.20 B2B Metalworks OÜ
Kell 11.30 Lindi vana koolimaja
Kell 13.00 Tiido-Tiiu talu
Kell 15.30 Kihlepa külamaja
Kontserdiga rõõmustab pasunakoor 
ÕNN TULI ÕUELE.
Liikumise tempo on kõigile jõukohane ja alati võib seltskonnaga ühineda teile endale 
sobivas punktis.
Korraldaja MTÜ Audru Spordiselts https://www.facebook.com/audruspordiselts.
Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi. Vajalik eelregistreerimine Audru 
Spordiselts FB lehel.
Lisainfo tel 5621 2600, audruspordiselts@gmail.com.

Lõviküla tegemised
Audru keskuse ja Pärnu lin-
napiiri vahele jääv Lõvi ela-
muala on viimase aastaga are-
nenud silmnähtavalt. Külas 
tegutseb Lõvi külaselts, kel-
lele kuulub kolm suurt üld-
maad, mida külarahva jaoks 
aja jooksul arendada saab. 
Küla keskuseks on külaplats, 
kuhu juba varasemalt on ehi-
tatud jalgpalliväljak, mida 
lapsed aktiivselt kasutavad. 
Talviti, kui ilm võimaldab, 
rajatakse sinna uisuplats. 
Sellel suvel õnnestus KOP 
sügisvoorust saadud toe-
tuse abil ehitada külaplatsile 
mänguväljak, mis toob lisaks 
lastele kokku ka nende emad-
isad. Kogukonna aktiivsete 
inimeste abil loodi lõkkeala 
ja ehitati pingid, mille tule-
musena on lõpuks koht, kus 
ühiselt koguneda. Küla teises 
osas asuval üldmaal asub juba 
varasemalt kelgumägi, mis 
talvel lapsi rõõmustab. Kogu-
konna ühise panuse tulemusel 
õnnestus sellel suvel rajada 
sinna ka võrkpalliväljak. 

3. septembril toimus esi-
mene Lõvi suvelõputrall, 
mille eesmärgiks oli anda 
tegevust kõigile meie atrakt-
sioonidele. Päeva esimeses 
pooles toimusid külaplatsil 
tegevused lastele – lapsed 
pidasid laata ja said võistelda 
individuaalselt kolmel erine-
val alal ning koguda punkte. 

Martin Vunk viis lastega läbi 
jalgpalliharjutused ja korral-
das ka ühe matši. Kohal oli 
näomaalija, kes osutus väga 
populaarseks.

Päeva teises pooles toi-
musid tegevused kelgumäe 
platsil, kus leidis aset ajaloo 

esimene Lõvi tänavate vahe-
line mõõduvõtt. Sellel aas-
tal osales kolm 5-liikmelist 
tänavate võistkonda, kes pidid 
jõudu katsuma neljal erineval 
alal. Esimese võidu viis koju 
Lõvisüda tee. Lõbus oli nii 
osalejatel endil kui ka pealt-

vaatajatel. Peale seda alga-
sid võrkpallivõistlused, mis 
pakkusid omajagu mänguilu. 
Võidu viis meeste arvestuses 
koju võistkond koosseisus 
Risto Sülla, Kristjan Kase-
mets ja Martin Vunk ning 
naiste/laste arvestuses Ree-
lika Raap, Merilin Salben ja 
Laura Lepp. Õhtu võtsime 
kokku külaplatsil, kus auta-
sustati parimaid ja veedeti 
naabritega aega lõkke ümber. 
See päev jättis korraldajatele 
sooja tunde ja sellisest üritu-
sest võiks saada meie oma 
küla traditsioon. 

Marge Tuul
Lõvi külaseltsi juhatuse 

liige

Õpetajate streik
Eesti Haridustöötajate Liit plaanib käesoleval aastal õpe-
tajate streiki sõltuvalt palgatõusu suurusest.

Esimest korda streikisid õpetajad 27. novembril 1997. 
Audru Keskkooli õpetajate käes on sildid nõudmistega: 
3745 krooni, alles 1x, mina streigin ka, 27. nov. 1997.

Harri Lelle

vanu pilte sirvides

Audru ohtlike jäätmete kogumispunktist
Audru ohtlike jäätmete kogu-
mispunkt asub Audru spordi-
hoone lähedal, täpsemalt aad-
ressil Pärna allee 5b, Audru 
alevik, Pärnu linn.

Audru osavalla elani-
kud saavad piiratud kogu-
ses Audru ohtlike jäätmete 
kogumispunktis TASUTA 
üle anda AINULT ohtlikke 
ning elektri- ja elektroonika-
jäätmeid. Ettevõtetest pärine-
vaid jäätmeid kogumispunk-
tis vastu ei võeta. Jäätmed 
palume kogumispunkti viia 
ainult lahtiolekuaegadel – 
kolmapäeviti kell 15.00-18.00 
ja laupäeviti kell 10.00-13.00. 
Kogumispunkti ümbrusesse 
on jäätmete ladustamine 

keelatud. Ohtlikud jäätmed 
on: akud, patareid, aegunud 
ravimid, värvi-, liimi-, laki- ja 
lahustijäätmed, õlijäätmed ja 
õlifiltrid, kemikaalid, taime-
kaitsevahendid, tulekustutid, 
elavhõbedaga kraadiklaa-
sid, pestitsiidid ja väetised, 

ohtlike ainetega saastunud 
pakendid, päevavalguslam-
bid.

Elektroonikajäätmed on: 
külmkapid, televiisorid, 
elektripliidid, arvutid, prin-
terid, telefonid, tolmuimejad, 
pesumasinad, föönid, röste-

rid, elektroonilised mängu-
asjad, elektrilised tööriistad, 
boilerid, mikserid jms.

Kogumispunkti alal on 
ka videovalve, seega kõik, 
mis kogumispunkti juurde 
tuuakse, saab jäädvusta-
tud (pildil olev tegevus on 
jäädvustatud 06. septembril 
2022).

Jäätmeseaduse järgi võib 
prügi mahapanevat füüsilist 
isikut väärteo korras trahvida 
kuni 800 ja juriidilist isikut 
kuni 20 000 euroga.

Margot Järvoja 
menetleja

Maarika Keskoja
keskkonna- ja 

heakorraspetsialist
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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!
JOHANN LIIVRAND  23.08.2022
REMY MURIK  29.08.2022
RAMON HÜTT  06.09.2022
MADLI PRINTSMANN  01.09.2022
MAIKO JUUST  04.09.2022

KIRIKUTEATED

Pühapäeval, 09.10.2022 kell 10.00 toimub Jõõpre Püha 
Suurkannataja Georgiuse kirikus piiskoplik liturgia. Teenib Pärnu 
ja Saare pühitsetud piiskop Aleksander.
Lõikustänupüha. Andide õnnistamine.
Võtke kaasa aia- ja põlluannid, et neid õnnistada.
Info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg 5384 1350, 
 Helju Holm 5196 8992

Audru spordikeskuses uus 
hooaeg avatud

Spordikeskus ootab enda 
juurde sportima nii vanu kui 
uusi spordisõpru. 

Oleme avatud E-R kell 
15.00-21.30 ja L 10.30-20.00. 

Ainult saunatajaid ootame  
E-N 18:00-21:00, R 15:00-
21:00 ja L 12:00-19:00.

Meil saab sportida jõu-
saalis, mängida lauatennist, 
squashi, sulgpalli, korvpalli ja 
võrkpalli. Saab rentida spor-

disaali ka erinevateks spor-
diüritusteks ja laste sportlike 
sünnipäevade pidamiseks.

Kolm korda nädalas toimu-
vad Judoklubi Aitado laste ja 
noorte trennid Kristjan Hend-
riksoni juhendamisel. Huvi 
korral võtke ühendust treene-
riga telefonil  5592 4381.

Uuri täpsemalt 
https://kultuur.audru.ee/

spordikeskus.

Noorte saviring saab teoks tänu kiiklikule 
huvihariduse- ja huvitegevuse toetusele




