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Audru osavalla vapimärk nr 7 
omistati Audru osavallakeskuse 
juhile Priit Annusele.

Priit Annus sündis Audru val-
las Kõima külas. Alghariduse sai 
ta Lindi koolis ja keskkooli lõpe-
tas Audru Keskkoolis. Õpetajad 
meenutavad teda intelligentse, 
viisaka ja kultuurilembese poi-
sina. Kõrghariduse omandas ta 
Eesti Põllumajanduse Ülikoo-
lis (praegune Eesti Maaülikool) 
agronoomi erialal, kus ta kohtus 
ka oma tulevase abikaasa ja kahe 
tütre emaga. Peale kõrgkooli lõpe-
tamist töötas hr Annus mõne aasta 
maamõõdubüroos „Koordinaat“ 
ning samal ajal lõi sõbra Siimuga 
OÜ, mis tegeleb siiani köögivilja-
kasvatusega. 

Alates 1999. aastast töötas ta 
Audru Vallavalitsuse keskkonna- 
ja maanõunikuna ning vallavalit-
suse liikmena. See oli see aeg, kui 
Eestis viidi läbi maareformi ning 
tema vastutusalas oli Audru val-
las selle reformi teostamine. See 
oli meeletu aeg, sest tööd oli väga 
palju, arvestades, kui suure pind-
alaga oli Audru vald.

21. sajandi alguses, kui Eestis 
oli tõeline ehitusbuum, olid tema 
vastutusalas ka Audru valla pla-
neerimis- ja ehitustegevus ning 
jäätmekäitluse reformi läbivii-
mine. Ta ise on seda meenutanud 
kui hullumeelset aega, kui ühel 
vallavolikogu istungil oli korraga 
laual 42 planeeringut.

Peale 2013. aasta kohalike 
omavalitsuste valimisi sai temast 
Audru abivallavanem. Tema eest-
vedamisel ja tihti ka tema initsia-
tiivil on Audru osavallas väga 
palju ära tehtud. Tema poolt vastu-

tavate tööde arvele võib julgelt kir-
jutada Jõõpre lasteaia ja Aruvälja 
multifunktsionaalse külakeskuse 
ehituse, Audru vallamaja rekonst-
rueerimise, Audru laululava ehi-
tuse ja pargi rekonstrueerimise, 
Audru Kooli ja kultuurikeskuse, 
Lavassaare lasteaia ning Audru 
spordikeskuse ja Valgeranna kal-
dakindlustuse rekonstrueerimise. 
Selle ajaga on ehitatud ka hulga-
nisti kergliiklusteid ja paigaldatud 
tänavavalgustust, projekteeritud 
Audru keskväljakut ja noortekes-
kust ning viidud maaküttele Audru 
Muuseum, Audru Kultuurikeskus 
ja Lindi Lasteaed-Algkool. Nime-
kirja võib veel pikalt jätkata, sest 
iga päevaga tuleb midagi juurde, 
mille taha võib kirjutada just tema 
nime.

Erinevaid väiksemaid pro-
jekte ja ettevõtmisi, mida ta on 
südameasjaks võtnud, on samuti 
omajagu, näiteks kirgliku disgolfi 
harrastajana on ta olnud üks eest-
vedajatest disgolfiradade rajami-
sel Valgeranda ja Lindile. Kui on 
vaja konfereerida mõnda Audru 
üritust, siis ei jää tema poolt seegi 
tegemata. Viis aastat tagasi läks ta 
kaasa ideega luua Audrusse poo-
lakadeemiline meesansambel, kus 
ta ka ise laulab. Lisaks on ta ka 
osavalla lehe „Kodused Hääled“ 
üks aktiivsetest toimetajatest.

Peale Audru valla liitumist 
Pärnu linnaga sai temast Audru 
osavallakeskuse juht. Rahvas 
nimetab teda lugupidavalt valla-
vanemaks, sest tema on inimene, 
kelle poole on inimesed harjunud 
ükskõik mis murega pöörduma. Ta 
on väga abivalmis ja ei jäta kedagi 
kunagi hätta. Tema kohta kehtib 

Teenetemärk antakse Pärnu linna 
tunnustusena füüsilisele isikule 
silmapaistvate teenete eest.

Mati Sutt töötab Jõõpre Koolis 
alates 1982. aastast. Ta on läbi aas-
tate õpetanud tööõpetust, kunsti ja 
ajalugu. M. Sutt on oma pikaaja-
lise ja pühendunud suhtumise eest 
kohaliku hariduselu arendamisel 
pälvinud lastevanemate, õpilaste, 
kolleegide ja vallakodanike lugu-
pidamise.

1992. aastast alates on ta olnud 
Audru vallavolikogu liige.

1993. aastal taaselustas ta Pär-
numaal õpilasmaleva töörühmad, 
kus põhirõhk on tööharjumuse ja 
väärtushinnangute kujundamisel.

1996. aastal valiti Mati Sutt 
Jõõpre Põhikooli direktoriks. Ta 

on palju teinud kooli töökeskkonna 
kaasajastamisel ja õppekavade 
mitmekesistamisel. Käivitas sõp-
ruslinnade programmi. 

1998. aastal omistati talle aasta 
õpetaja tiitel ja 1999. aastast kan-
nab ta Õpetaja Lauri austavat 
tiitlit.

2001. aastal tunnustati teda 
Audru valla vapimärgiga.

Mati Sutt on aktiivne külaelu 
edendaja ja kultuuripärandi säi-
litaja. 2001. aastal alustati tema 
eestvedamisel Jõõpre vana põhi-
kooli baasil Pärnumaa koolimuu-
seumi rajamist.

Ta on Pärnu linnavolikogu 
aktiivne liige ja piirkondliku aren-
gukomisjoni esimees. (KH)

Eesti Vabariigi 
105. sünnipäev Audrus

23. veebruari hommikul toi-
mus Audru kalmistul Vaba-
dussõja mälestussamba juures 
tavalisest veidi pidulikum 
mälestustseremoonia. Audru 
Kooli õpilased ja Audru laste-
aia lapsed tulid rongkäiguga 
kalmistule, et kuulata, kuidas 
Politsei- ja Piirivalveameti 
kaplan Tuuli Raamat pidas 
mälestuskõnet, asetati pärgi 
ning lauldi pasunakoori Õnn 
Tuli Õuele saatel isamaalisi 
laule. Lipuhoidjateks olid 
Audru Kooli tublid kodutüt-
red ja noorkotkad, auvalvet 
pidasid Pärnumaa Kaitse-
liidu Soontagana malevkond 
ja Politsei- ja Piirivalveameti 
Audru piirkonna politseini-
kud. Lisaks eelnevatele panid 
Vabadussõja mälestussamba 
jalamile oma pärjad Audru 

osavallakeskuse ja Audru 
osavallakogu, Audru Muu-
seumi ning Naiskodukaitse 
Pärnumaa ringkonna esin-
dajad.

Keskpäeval kogunet i 
Audru osavallakeskuse saali 
pidulikule aktusele, mida 
juhtis osavallakogu esimees 
Jaanus Põldmaa. Anti üle 
preemiaid, õnnitleti sel aas-
tal Eesti Vabariigi Presidendi 
V klassi teenetemärgi pälvi-
nud kauaaegset tantsuõpetajat 
Elma Killingut ning Audru 
osavallakeskuse juhti Priit 
Annust, kellele Audru osa-
vallakogu otsustega omistati 
Audru osavalla vapimärk nr 7. 

Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja 

Spordikeskuse direktor

Fotod: Rein Holtsmann

Pärnu teenetemärgi pälvis 
Mati Sutt

Audru osavalla vapimärgi pälvis Priit Annus

ütlus – kui kuidagi ei saa, siis kuidagi 
ikka saab!

Koos osavallakogu, osavallakeskuse 
töötajate ja ettevõtjatega on koostatud 
Pärnu linna arengukavas osavalla aren-
gusuunad. Linnavalitsuse liikmena on 
ta seisnud selle eest, et Audru osaval-
lale eraldataks kindel summa kohalikeks 
investeeringuteks, mille kasutamise üle 
saab otsustada Audru osavallakogu. Sel 
aastal see kokkulepe saavutati ning seda 
peab ta väga oluliseks töövõiduks.

Priit Annust austavad ja hindavad 
nii tema kolleegid, koostööpartnerid 
kui Audru elanikud. See tõestab tema 
väärtust nii töötaja, inimese kui Audru 
kogukonna liikmena. (KH)
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RMK teede ehitamistest Audru ümbruses
RMK Vändra metskonda 
on jõudnud info, et Audru 
ja Rebasefarmi elanikud 
on murelikud Rebasefarmi 
külje all käiva tee-ehituse 
pärast. Hirm on, et küllap 
läheb peagi suuremaks met-
saraieks. Nii see siiski pole. 

Metsad, mis Audru ümb-
ruses kasvavad, on RMK 
arvanud kõrgendatud ava-
liku huviga alade sekka, 
kokku on ala suurus 138,4 
hektarit. Kui RMK peab 
plaani niisugusel alal uuen-
dus- või harvendusraieid 
tegema hakata, räägib ta alati 
kohalikega oma kavatsused 
läbi. Nii saab see olema ka 
Audrus, kuid praegu ei ole 
niisuguseid raieid plaanis 
teha. Lähiajal on plaanis teha 
vaid noore metsa hooldust. 

Järgmise kümne aasta 
jooksul võivad uuendamist 
vajada Audru ümbruse küp-
sed lehtpuumetsad – haavi-
kud, kaasikud ja lepikud. 
Jälgime metsade seisukorda 
ning kui metsade uuen-
damine peaks tarvilikuks 
osutuma, anname sellest 
kindlasti aegsasti kohalikele 
teada ning kuulame nende 
seisukohti ja ettepanekuid. 
Enne töödega alustamist 

koostatakse alati ka metsa 
majandamise kümne aasta 
kava. Kuidas metsatööde 
planeerimine kõrgendatud 
avaliku huviga aladel käib, 
sellest saab lugeda RMK 
kodulehel. https://www.rmk.
ee/metsa-majandamine/met-
samajandus/korgendatud-
avaliku-huviga-alad

Kindlasti tekib nüüd küsi-
mus, et miks siis seda teed 
Rebasefarmi taha ikkagi 
ehitatakse, kui lähiajal pole 
plaanis raiuma hakata. Nii 
nagu metsade puhul tehakse 
plaane aastakümneteks ette, 
ehitatakse ka teid perspektii-

viga – aastakümneteks. See 
450 meetri pikkune teelõik 
ehitatakse samuti mõttega, 
et pääseks edaspidi ja pika 
aja jooksul paremini metsa. 
Küsimusi on tekkinud ka tee 
laiuse osas – teed peetakse 
väga laiaks. Teetrassi laius 
on 21 meetrit, kuid kattega 
teeosa laius tuleb 4,5 meet-
rit. See võimaldab kahel sõi-
duautol kenasti teineteisest 
mööduda. Tee lõpeb T-kuju-
lise tagasipööramiskohaga, 
pikemaks seda ei ehitata. 

Lisaks Rebasefarmitagu-
sele teele ehitatakse tänavu 
Audru lähedusse (vt kaarti) 

veel kaks teed, need jäävad 
Tõstamaa maantee serva. Ka 
need teed tulevad 4,5 meet-
rit laiad. Kõik teed valmivad 
lepingu kohaselt selle aasta 
septembris.  

Täiendavalt informee-
rime, et Audru aleviku ümb-
ruse metsade kõrgendatud 
avaliku huviga alast väljas-
poole (Audru poldri suunas) 
jäävas riigimetsas rekonst-
rueeritakse käesoleval aastal 
maaparandussüsteemi.

Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem

30. juuni – 2. juuli 2023 toimub Tallinnas 
XIII noorte laulupidu, rahvamuusikapidu 
ja tantsupidu „Püha on maa“. Viimane 
kannab alapealkirja „Sillad“. Laulupeo 
kunstiline juht on Pärt Uusberg, tantsupeo 
pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman ja 
rahvamuusikapeo kunstiline juht Juhan 
Uppin.

Audru osavallast on laulupeole tee-
konna ette võtnud järgmised koorid: 

Audru Koolist mudilaskoor, lastekoor 
„Pääsuke“ ja poistekoor, keda juhenda-
vad Tiia Tamm, Annely Kuningas ja Iren 
Värav ning Jõõpre Koolist lastekoor, keda 
juhendab Grünet Trumsi.

Tantsupeole pürgivad tantsuõpetaja 
Clelia Madi juhendamisel Audru Koolist 
2.-3. klassi ja 5.-6. klassi tantsurühmad 
ning pererühm Audru Kooli pere, mis 
koosneb 1.-2. klassi õpilastest ja lapse-
vanematest. Jõõprest on samuti tantsu-
peole teel pererühm Jõepere, kus tantsivad 
Jõõpre Kooli õpilased ja lapsevanemad 
ning keda juhendab Anu Kurm.

See on teekond selle sõna otseses mõt-
tes, sest selleks, et pääseda peole, tuleb 
läbida üle-Eestiline konkurss. Tantsud 
peavad olema selged, viimistletud ning 
rahvariie korrektselt välja kantud. Väga 
oluline on ka tantsulust ja rõõm tegemisest.

Tänaseks on I eelproovid kõigil läbitud 
ja tagasiside seni tehtud tööle ka saadud. 
Kõik olid väga tublid, kuid „peentööd“ 

Hoovid korda!
Toetus korterelamute hoovide korrastamiseks
Toetuse andmise kord on uuenenud!
• Muutunud on toetatavad tegevused, tingimused ja täht-

ajad.
• Käesoleval aastal saab taotlusi esitada 1. maini.
• Loe lisaks Pärnu linna kodulehelt – volikogu muutis kor-

terelamute hoovide korrastamise toetamise korda.

Tingimused
• Toetus on mõeldud avalikult läbipääsetavate ehk piirdega 

piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks.
• Toetust võivad taotleda Pärnu keskuslinnas ja osavaldades 

tegutsevad korteriühistud.
• Toetusetaotluse võib esitada ka ühiselt teiste taotlejatega 

kui hoovid külgnevad üksteisega.
Toetust ei saa enam küsida elamu- või hooneühistud – 
nemad jäeti määrusest välja, sest varem pole nad hoovide 
korrastamiseks taotlusi esitanud.

Lisa saab lugeda Riigi Teatajast – Korterelamute hoovide 
korrastamiseks toetuse andmise kord.

Toetust saab taotleda:
1) kinnistu hooviala projekti koostamiseks;
2) mängu- või spordiväljaku rajamiseks või parendamiseks;
3) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks 

või parendamiseks;
4) hooviinventari paigaldamiseks, korrastamiseks või 

rajamiseks (k.a prügikonteinerite ja rataste hoiustamise 
kohad, hooviala valgustus);

5) istutustöödeks ning kõrghaljastuse hooldus- ja raietöö-
deks;

6) parkimiskohtade ja sissesõiduteede rajamiseks ning 
teekatte parandamiseks.

Toetusemäär:
• Punktides 1–5 nimetatud tegevuste toetuseks kuni 50 % 

kavandatavate tegevuste kogumaksumusest, kuid mitte 
rohkem kui 40 % linna eelarves kajastatud toetuse kogu-
mahust ühe taotluse kohta.

• Punktis 6 nimetatud tegevuste toetuseks antakse toetust 
kuni 50 % taotluses kavandatavate tegevuste kogumak-
sumusest, kuid mitte rohkem kui 20 % linna eelarves 
kajastatud toetuse kogumahust ühe taotluse kohta.

Taotlemine ja aruandlus
• 2023. aastal saab taotlusi esitada 1. maini.
• Taotleja võib sama aasta jooksul esitada ühe toetuse-

taotluse punktides 1–5 nimetatud tegevusteks ning ühe 
taotluse punktis 6 nimetatud tegevustele.

• Kavandatav töö tuleb ellu viia toetuse saamise otsusest 
12 kuu jooksul.

• Teostatud tööde kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt 
13 kuu jooksul toetuse andmise otsusest.

• Toetusetaotlus e-vormi leiab https://piksel.ee/spoku/
parnu.

Taotlusele tuleb lisada:
1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate 

volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab 
otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku tegevuse teos-
tamise kohta;

2) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühis-
taotluse esitamiseks;

3) vajadusel taotleja kasutuses oleva naaberkinnistu oma-
niku nõusolek;

4) kinnistu või kinnistute plaan kavandatava tegevuse 
asukoha skeemiga ning kavandatava tegevuse kirjeldus;

5) fotod kavandatava tegevuse asukohast enne tegevuste 
algust;

6) kavandatavate tegevuste eelarve;
7) juhul, kui kavandatava tegevuse eelarve on suurem kui 

2000 eurot (käibemaksuta), tuleb esitada taotleja vali-
tud hinnapakkumine. Hinnapakkumine peab sisaldama 
pakkuja kinnitust, et tema suhtes ei ole algatatud likvi-
deerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust. Edukale 
hinnapakkumisele tuleb lisada vähemalt kaks hinnapak-
kumist vähemalt kolme pakkumiskutsega. Juhul, kui 
taotleja ei valinud tegevuse teostajaks kõige väiksema 
maksumusega pakkumist, tuleb taotlusele lisada põh-
jendus valitud hinnapakkumise kohta;

8) asjakohased load, kooskõlastused, hinnangud või nõus-
olekud kavandatava tegevuse tegemiseks.

Maire Akkermann
haljastuse peaspetsialist

521 7496
maire.akkermann@parnu.ee

Jõõpre Jõepere pererühm. Fotod: Haide Rannakivi

Audru kooli pere

punasega on toodud kõrgendatud avaliku huviga ala piirid
sinisega on toodud ehitatavad teed

Audru osavalla kollektiivid valmistuvad 
XIII noorte laulu- ja tantsupeoks „Püha on maa“

on veel ees. Mõningad laulunoodid 
ja tantsusammud nõuavad veel lih-
vimist, et II eelproovis anda endast 
parim.

Edu kõigile ja loodetavasti näeme 
suvel kõiki meie lauljaid Tallinnas 

laulukaare all ja tantsijaid Kalevi 
staadionil.

Jekaterina Eensalu
XIII noorte laulu- ja tantsupeo 

„Püha on maa“ Pärnu linna 
kuraator
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Croissant OÜ
Audru osavallapäevadel või 
jõululaatadel lettide vahel 
ringi liikudes hakkavad ini-
mesed omakeskis ikka uudis-
himutsema, et kas midagi 
ostsid ka? Vastuseks kuuleme 
valdavalt, et vaatame veel, aga 
prantslaste käest saiad oste-
tud. Kes on need müstilised 
prantslased, kes meile siin 
suus sulavaid saiakesi val-
mistavad ja müüvad? Teeme 
nendega tutvust.

Jordan Verdes: Oma tut-
vustuseks saame öelda, et 
oleme kahelapseline prantsuse 
perekond.

Mina olen 41-aastane 
kaubalaeva ohvitser. Minu 
abikaasa Esther Maudet on 
pagar ja meil on oma firma 
Croissant OÜ.

Prantsusmaalt otsustasime 
ära kolida peamiselt turvali-
suse huvides ja laste tulevikku 
silmas pidades. Prantsusmaal 
on tõepoolest Euroopa kõr-
geim kuritegevus ja illegaalne 
massiimmigratsioon kasvab 
pidevalt. See on suur ja pika-
ajaline probleem ja kuigi selle 
muutmiseks on olnud poliiti-
list tahet, on nüüd juba liiga 

hilja seda muuta.
Mõned inimesed imesta-

vad, et miks me Eesti valisime. 
Meie jaoks algas see protsess 
2017. aastal, kui suundusime 
Kanadasse. Üheks põhjuseks 
oli sealne sarnane keelekesk-
kond. Seal olles avastasime, et 
seal on samad probleemid, mis 
Prantsusmaal. Muide, seal on 
Eestile üsna sarnane maastik, 
v.a mõned mäed.

Peale Kanadat proovisime 
elada Šotimaal, Poolas ja 
Norras. Kõigis neis on omad 
plussid ja miinused ning põhi-
mõtteliselt ei suutnud me leida 
riiki, mis oleks meile ideaal-
selt sobinud.

Ühel päeval, kui ma olin 
laeva pardal, rääkisid mulle 
Eestist üks ukrainlane ja üks 
poolakas. Seejärel hakkasin 
seda riiki internetis uurima. 
Esiteks leidsin PISA aruandest 
väga häid tulemusi koolisüs-
teemi kohta. Seejärel nägin, 
et Eestis on kuritegevuse- ja 
korruptsiooninäitajad mada-
lad. Madal on ka maksumäär, 
Prantsusmaal võtab riik ette-
võtjatelt 50-70 %. Peale selle 
on immigratsioon väike ja rah-

v a s -
tik homo-
geenne. On palju loodust 
ja kontinentaalne kliima tõe-
liste aastaaegadega.

Kui Prantsusmaal algas 
pandeemia, müüsime meie 
maja maha ja ostsime ühe veo-
auto. Läbisime Euroopa viie 
päevaga ja üürisime Pärnus 
maja. Tahtsime olla geograa-
filiselt kohas, kust oli lihtne 
uurida ja külastada erinevaid 
kinnisvaravõimalusi. Pärast 
Saaremaa, Haapsalu, Vil-
jandi ja mõnede teiste kohtade 
külastamist leidsime, et Pärnu 
sobis meile kõige paremini. 
Meile sobis turism, teiste Balti 
riikide lähedus, ajalooline 
kesklinn, kauplused, koolid 

j a 
p a l j u 

muudki.
Me oleme oma ole-

muselt maainimesed ja tänu 
kinnisvaraturule elame me 
praegu Audrus.

Audru pole liiga suur ega 
ka liiga väike. Kõik teenused, 
mida vajame, on siin olemas. 
Haigla on lähedal ja pakub 
head teenindust, eriti esma-
abi võrreldes Prantsusmaaga, 
kus inimesed võivad oodata 
abi kuni 36 tundi.

Ärge saage minust valesti 
aru. Mulle meeldib minu 
päritoluriik väga, kuid me 
muutusime võõraks oma maal 
ja me ei suutnud seda taluda.

Siit, Jõõpre kandist, leid-
sime me väga toreda kogu-

konna. Inimesed on nii abi-
valmid ja siirad. Oleme neile 
südamest tänulikud nende 
toetuse eest.

Meist lühidalt rääkides võib 
öelda, et meile meeldib veeta 
aega oma laste ja koeraga.

Mulle isiklikult meeldib 
jahil käia ja koos abikaasaga 
maja renoveerida. Selleks 
kulub üsna palju aega. Meie 
lapsed tegelevad Pärnus võit-
luskunstidega ja käivad kuns-
tiklassis.

Rääkides nüüd meie väike-
sest pagaritöökojast Croissant 
and CO, saame mainida, et 
oleme käinud kohalikel laata-
del ja olime ka Pärnu Keskuse 
jõuluturul.

Oleme pärit Britanny’st, 
Prantsusmaa loodeosast, kus 
erilised pannkoogid ja karam-
ell on väga populaarsed. Ka 
meie küpsetame laatadel ja 
festivalidel pannkooke. Eri-
nevate sündmuste puhul teeb 
seda mu abikaasa ka koolides 
lastele.

Meie tulevikuplaan on 
müüa oma toodangut igapäe-
vaselt Pärnu Turu Rimi kaup-
luses. Kui kõik läheb hästi, siis 

loodame seal alustada juuni-
kuus.

Kõik meie tooted on käsitsi 
valmistatud ja kõik meie lei-
vad ning saiakesed on tehtud 
Eesti toorainest. Küpsetiste 
tarvis teeb minu abikaasa ise 
võid.

Siiani on meie küpsetised 
hästi vastu võetud ja tihti on 
nad liiga ruttu otsa lõppenud.

Meie unistus on avada 
Prantsuse pagaritöökoda 
vanalinna keskel. Liigume 
sinnapoole samm-sammult.

Meil on oma Facebooki 
lehekülg Croissant Ja Cie 
Oü, kust on võimalik leida 
infot müügiaegade kohta ja 
pilte meie küpsetistest.

Aitäh võimaluse eest siin 
ajalehes tänada kohalikku 
kogukonda abi ja toetuse eest! 
Me ei jõua kõiki ära nimetada, 
aga nad ise teavad seda. 

Meie täname huvitava 
intervjuu eest ja soovime 
palju edu!

Intervjueeris 
Sirje Suurevälja, 

tõlkis 
Kersti Rohtmets

MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD

Näitus e-Eesti sünd
Eesti areng tubliks e-riigiks 
sai toimuda paljude taibukate 
inimeste ja nutikate seadmete 
abil.

Näituse omanik Jüri Ten-
son on välja pannud seadmed, 
mis võeti kasutusele 50 aastat 
tagasi.

Näitusel on vanu asju, mis 
aitavad meil aru saada, kuidas 
lihtsast rehkendamisest kuju-
nes uskumatult võimas kaas-
aegsel elektroonikal baseeruv 
arvutimaailm, mis ületab tar-
kuselt juba meid endidki.

Näitusel saab kasutada 
arvelaudu, trükimasinaid, 
arvuteid ja näha palju muid 
huvitavaid asju, mis aitavad 
meil e-riigi arengut paremini 
mõista.

Näituselt saadud teadmised 
peaks elus kasulikud olema.

Algul arvutati sõrmedel, 
siis kasutati pulki, kive, nööri 
jms. Arvelaud oli tubli leiu-
tis, veel mõnikümmend aas-
tat tagasi näitasid poemüüjad 
uskumatut osavust nende 
kasutamisel.

Kuna elu arenes ja kaupa 
oli rohkem, oli vaja arvelauda 
edasi arendada. Vändaga arvu-
tid olid väga head, aga müri-
sesid koledalt, eriti kui neid 
palju koos oli. Ka elekter ei 
aidanud palju. Rahu saabus 
alles elektroonika arenguga 
– pooljuhid ja mikrokiibid 
võimaldasid luua uskumatult 
võimsaid arvuteid. Praegu kat-
setatakse veel miljardeid kordi 
võimsamaid kvantarvuteid ja 
kunstlikul ajul põhinevaid, 
inimesest targemaid arvuti-
programme.

Massiline andmetöötluse 
õpe toimus nagu iseenesest 

lihtsate augustatud papitük-
kide abil. Iga korraliku sek-
retäri laual oli spetsiaalne 
karp värviliste plastlipikutega 
kodeeritud perfokaartidega. 
Nii oli lihtne vajalikke and-
meid üles leida.

Lydia Koidulal oli ilus käe-
kiri, ta aitas oma isa ja nii said 
paljud ametlikud dokumendid 
kaunilt vormistatud. Aga kir-
jutusmasinad tegid veel ilusa-
mat kirja, mida ka meie saame 
trükkida. Ja kujutage ette, 
kirjutusmasinaga sai korraga 
mitu kirja trükkida.

Kuna kõigile oli selge, et 
lapsed on arvutitest väga huvi-
tatud, tuli targematel meestel 
leiutada kooliarvuti Juku, mis 
oli väga kasulik asi.

Näitus jääb avatuks kuni 
1.06.2023.

Ootame kõiki uudistama!
Ootame lahkesti kõiki 

klasse, koole või sõpruskondi, 
kes soovivad ajarännakul osa-
leda.

Lisaks on meil Janek Jõe 
muljetavaldavalt mitmekülgne 
mobiiltelefonide kogu. Igaüks 
leiab üles oma esimese mobiil-
telefoni mudeli.

Gruppidel palume aeg 
kokku leppida telefonil 
5345 4588 või lindiakool@
gmail.com.

Soovime tänada kollekt-
sioonide omanikke, kes oma 
kallihinnalised ja suure emot-
sionaalse väärtusega kogud 
meie näitusele tõid. Suur, suur 
aitäh kõikidele kogujatele!
1. Henn Saar – Konstantin 
Mülleri maalid
2. Jüri Tenson – e-Eesti arvu-
tid

3. Aivo Jugala – vimplid, mün-
did, pastakad
4. Marika Tate – sõrmkübarad, 
loomade pildid
5. Ene Säde – teatrikavad, 
metallnööbid/kinnitused
6. Mati Keller – roosidega 
postkaardid
7. Janno Palits – McDonald śi 
meened, pastakad
8. Marje Tõnissoo – margid
9. Katrin Somelar – vesipildid
10. Marika Somelar – kilekotid
11. Maret Kampus-Külm – 
luiged
12. Helle Jõõts – portselan-
maalid
13. Kadri Tamberg – nätsu-, 
kommi-, šokolaadipaberid
14. Juta Jõffert – nätsupaberid

15. Marina Tubala – telefoni-
kaardid
16. Aili Rehe – käekellad ja 
päikeseprillid
17. Elje Põldeots – jõulukaar-
did
18. Janek Jõe – mobiiltelefo-
nid, tahvlid
19. Maryel Loorents – kassi-
dega tassid
20. Margus Kütt – multitöö-
riistad
21. Lauri Tolmats – valimis-
kampaaniate meened
22. Kasper Tate – hambad

Ulla Orgusaar
Lindi Lasteaia-Algkooli 

direktor

Premeeriti konkursi 
“Jõuluvalgus 2022“ võitjat

Eesti Vabariigi 105. aastapäeva aktusel õnnitleti juba 
traditsiooniks saanud konkursi „Jõuluvalgus“ võitjaid. 
Audru osavallakogu kinnitas konkursi „Jõuluvalgus 2022“ 
võitjaks Põhara 
k ü l a s  a s u v a 
Sandra ja Kalev 
Nurmetule kuu-
luva elamu ning 
Audru osaval-
lakogu esimees 
Jaanus Põldmaa 
andis pidulikul 
aktusel võitjatele 
üle tänukir ja , 
osavalla viiru ja 
preemia. Palju 
õnne Sandrale ja 
Kalevile, kes oma 
kodu kaunistami-
sega jõulurõõmu 
pakkusid!

Priit Annus
Audru 

osavallakeskuse 
juht
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
REMI MATHIAS AINSAR 15.03.2023
MIREIA SAAR 22.02.2023
HANNA AMI MARTSON 22.02.2023
JETE LIIS POLMAN 12.02.2023
ANDREN KUUSEMETS 06.02.2023
GREN-JAKOB NIRK 21.01.2023

KIRIKUTEATED

Raamatukaante uus ja köitev elu 
Audru raamatukogus

Veebruari algul kogunes raa-
matukokku 25 kunstisõpra, et 
avada üheskoos Dora Kesperi 
maalinäitus ja veeta toredasti 
aega heas seltskonnas.

Harrastuskunstniku näitus 
on sedapuhku kantud taaska-
sutuse teemast – nimelt on 
maalideks-postkaartideks 
saanud vanade ja aegunud 
või lagunenud raamatute kaa-
ned, mis tänu Dora osavatele 
kätele on omandanud täiesti 
uue ilme.

Pildid on maalitud õlivär-
videga ja on valdavalt mere-
teemalised, aga on ka täiesti 
ootamatu ja omanäolise 
lahendusega töid.

Tegemist on näitus-müü-

giga, mille raames on neid 
kauneid postkaarte ja maale 
võimalik ka omale koju soe-
tada.

Näitus jääb avatuks aprilli 
keskpaigani.

Marilis Edvand 
Audru raamatukogu 

perenaine

Reedel, 07.04.2023 kell 11.00 toimub Audru Püha Risti kirikus 
suure reede liturgiline jumalateenistus.
Pühapäeval, 09.04.2023 kell 11.00 toimub Audru Püha Risti kirikus 
Kristuse ülesõusmispüha missa.

Pühapäeval, 23.04.2023 toimub Jõõpre Püha Suurkannataja 
Georgiuse kirikus jumalik liturgia.
Antipaasa, jüripäev, templipüha.
Ootame rohket osavõttu.
Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg 5384 1350, 

Helju Holm 5196 8992

Audru Kooli Playback Show
17. veebruaril toimus Audru 
Koolis Playback Show 2023, 
kus sai näha 18 erinevat ette-
astet, nende hulgas ka õpeta-
jate esinemist.

Žüriisse kuulusid hip-
hop räppar Silver Orissaar 
(artistinimega AG), laulja 
ja laulukirjutaja Ketlin Aun 
(artistinimega Ketlin), räppar 
Tarmo Aun (artistinimega 
Homeboy) ja Audru Kooli 
õppejuht Kersti Põllu.

Peale etteasteid oli ini-
mestel võimalus hääletada 
nii telefoni kui hääletusse-
delite abiga. Seni kuni žürii 
hääli kokku luges, oli teistel 
võimalus osta õnneloosi, teha 
fotoseina ääres pilti või kee-
rutada jalga tantsupõrandal. 
Suur tänu Sauga Noortekes-
kuse DJ ringile, kes aitas nii 
lavavalgustuse, tossumasina 
kui diskomuusikaga.

Õnneloosi auhindadega 
toetasid kauplus Magaziin, 
Viiking Spa, Valgeranna 
Seikluspark, Kersti Harma 
ja Eneli Ojaste. Kokku 
õnnestus koguda 204 eurot, 
mis kanti ülekandega Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondile. 

Suur tänu kõigile toetajatele!
1.-4. klassidest võitis 3.B 

klass Alexander Rybaki euro-
looga “Fairytale”, 5.-9. klas-
sidest võitis 6.B klass AQUA 
looga “Barbie girl”, žürii lem-
miku auhinna sai 3.B Verka 
Serduchka looga “Dancing 
Lasha Tumbai”, publiku 
lemmik oli 6.B AQUA looga 
“Barbie girl” ja parima kos-
tüümiauhinna sai 8.A klassist 
Grete Leas, kes esines looga 
“Karuisa kohvimasin”.

Õhtu tõi endaga kaasa 
palju nalja, naeru ja head 
meelelahutust. Kaasaelajaid 
oli nii palju, et kõik ei mah-
tunudki saali ja nii mõnigi 
pidi esinemisi piiluma aula 
ukseaugust.

Playback Show toi-
mus minu 8. klassi loov-
töö raames. Üritust aitasid 
korraldada minu juhendaja 
Helen Maripuu, minu pere 
ja Marcus Türkson, kes oli 
koos minuga õhtujuht.

Suur tänu kõigile, kes toe-
tasid üritust, aitäh esinejatele 
ja publikule!

Vanessa Tiron
Audru Kooli õpilane Kui oled aiandushuviline ja otsid tööd, 

siis ootame sind meie toreda kollektiiviga 
liituma.

Töö sisuks on ürtide potistamine, kastmine, 
istutamine, pakkimine, rohimine ja kogumine. 

Tööd saab teha ka osalise tööajaga. Tööaeg 
alates märtsi lõpust kuni oktoobrini.

Aadress: Tamme aiandustalu, Tamme talu, 
Malda küla, Pärnu linn 88314. 

Info 5625 3075.

Tamme aiandustalu müüb maitse-, lõhna- 
ja ravimtaimede ning uudsete põnevate 
köögiviljade noortaimi alates 29. märtsist 
nii kaua, kuni taimi jätkub. Kiirusta!

Ootame sind ostlema E-R kell 9-15 
või ette helistades tel. 5625 3075.

Aadress: Tamme aiandustalu, Tamme talu, 
Malda küla, Pärnu linn 88314.




