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2022 Audru osavalla parim noorsport-
lane (neiu) Viola Hambidge 
Kõige värskem Audru kandist pärit Eesti 
meister viibib täna meie seas.
Küll on suured saavutused möödund aas-
tast tema auhinnalaual reas.
Jookseb nii, et stadkarada selja taga lokib.
Seitsmevõistluses ta uhkelt igal alal rokib.
Ei ole veel tal meistritiitlit käsipallis
ega medalid vaid karate ś ja rallis.

2022 Audru osavalla parim noorsport-
lane (noormees) Kristjan Heinla
Käsipall on meeste mäng ja loomult karm.
Mees on mehe vastas, puudub vennaarm.
Poole võidust annab sinu kindel vaimuvägi,
olgu vastas kasvõi mees, kes suur kui 
Munamägi.
Kui sa ikka hüppelt lähed, kämbla välja 
sirutad,
palli tuulispasa kombel väravasse virutad.

2022 Audru osavalla parim naissport-
lane Laura Kallas
Ei selle naisega ma lähe rammu katsuma, sa 
meelita või kommiga,
sest, et tema oma vaba aega veedab raske 
rauast pommiga.
Kergelt lendab üles pomm, kas puudane või 
kahene, sa usu mind, ma ei aja plära, 
sel kangel naisel medalite rivis ohtralt 
kullasära.

2022 Audru osavalla parim meessport-
lane Egert Miljan
Mõnel näiteks tahtmine on juhatada vana-
inimeste koori,
teise hinge kutse juhendada spordilapsi, 
koolinoori.
Kui ta ikka Audru eest on väljas, füüsiliselt 
vormis, spordipisik sees,
saabki temast Audru osavalla parim spor-
dimees.

2022 Audru osavalla parim veterans-
portlane (naine) Annely Ahtma
Hõisaku nüüd pasunad ja mürisegu trumm.
See naine ratast sõidab nii, et kurvis suitseb 
kumm.
Jooksurajal seljataha jätab moodsas dressis 
mehed - 
need pudenevad rajale kui sügisesed vaht-
ralehed.
Kala vees sa konkurendina ei jaksa tema 
tempos püsida,
lõõtsutad ja teha muud ei oska, kui vaid 
küsida:
Kas see daam on tõesti veteran, nad imes-
tavad nii – 
jah, ma kinnitan - see võimas daam on 
Ahtma Anneli!

Audru osavalla kultuuri- ja sporditegijad said tänatud
28. jaanuaril toimus Audru Spordikeskuses 
Audru osavalla kultuuri- ja sporditegijate 
tänuõhtu. Tänati laulu- ja tantsupeo kollek-
tiivide juhte, külaseltse, raamatukogusid, 
muuseume, allasutusi ja tublisid ettevõtjaid 
ja peresid, kes on meie piirkonna kultuurielu 
rikastamisse 2022. aastal oluliselt panustanud.

Pärjatud said ka 2022. aasta Audru osavalla 
parimad sportlased. Õhtujuht Ants Välimäe
kirjutas iga tublima sportlase kohta ka enda 
poolt mõned luuleread.

2022 Audru osavalla parim veterans-
portlane (mees) Andres Kalmer
Tema kilomeetreid maakerale on ilmselt 
teinud mitu ringi.
Temal tihemini suuski jala otsas näeb kui 
tuhvleid, kingi.
Nii kui esimene lumeraas on pudisenud 
maha,
juba kenad jäljepaarid jäävad seljataha.
Suusabaasis on tantsupidu – laulis omal ajal 
Tennosaare Kalmer,
aga osavalla parim veteran on hoopis And-
res Kalmer!

2022 Audru osavalla üllataja spordis 
Emili Niklus
Kes on siin Liivimaa ja Audru osavalla 
parim ratsutaja?
See julge sirgeselgne sadulas ja suksu turja 
patsutaja.
Kes kõige uljamini hobu seljas takistustest 
kalpsab üle?
Kellel varsti karikaid ja medaleid on pungil 
süle?
Aasta üllataja spordis – see paber ütleb nii - 
ei ole keegi muu kui noorukene Niklus 
Emili!

2022 Audru osavalla parim võistkond 
VK Tõusev
Kelle serv on täpne, terav, kelle blokk kui 
kindel sein?
Kes nii kõrgelt, karmilt surub, olgu platsiks 
liiv, parkett või hein?
Kelle rünnak vastast niidab, kelle kaitse 
raudselt peab?
Igaüks siin saalis teab. 
Mängib nii, et laest on pudisemas lubi!
See on Tõusev, selle kandi võrgumängu 
klubi.

Kus armsad memmed näitasid meil rahva-
tantsu kulda.
Kus sarvehelid turgutasid tundeis ülevust
ja tossupilved põngerjates omajagu elevust.
Kus Olevipoeg tulivankril kihutas.
Kõik kokku jälle rahvakunsti piire nihutas.

2022. aasta oli raamatukogude aasta ja 
seegi ei jäänud luuleridadest välja.
Üks tore asutus on ikka vaimurikkusse 
meid pühendanud,
sest teadupärast rahvaid samad sõnad, lood 
ja tüvitekstid ühendanud. 
Ka siis, kui võõrad võimud soovinud me 
vaimul lasta kiduda -
just raamatud on olnud toeks meid Eesti 
rahvaks siduda.
Ja näiteks siis, kui tervel ilmal hinge kinni 
nööris kuri taud - 
sealt majast ikka täiendust sai lugemise-
laud.

Soovime Audru osavalla kultuuri- ja spor-
dirahvale tegusat 2023. aastat, et järgmise 
aasta alguses oleks taas põhjust kokku tulla 
ja teineteist tunnustada.

Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse direktor 

Viola Hambidge Andres Kalmer

Emili Niklus

Toomas Heinla

Tantsujuhid

Raamatukogu tö ö tajad

2022 Audru osavalla parim treener Too-
mas Heinla
Pall on väike, väljak suur, kaotad, kui ta 
suund on vale.
Kes küll näitaks, kuidas lüüa vahist mööda, 
väravale?
Abiks on siin mees, kes juhendamas väik-
seid, suuri,
et see ümmargune asi lendaks täpselt võr-
gupuuri!

2022 Audru osavalla spordielu toetaja 
Pärnumaa Spordiliit
Kui endal jääb aru väheks - ta ikka lahkelt 
aitab nõuga
ja et orgunn kõik hästi läheks - meil tuleb 
appi toore jõuga.

Ei jäänud tema poolt märkimata ka eelmise 
aasta Pärnumaa suursündmus Lavassaares 
- Pärnumaa tantsupidu „Ükskord algab 
aega…“
See oli ikka kaunis sündmus - suvel Lavas-
saares,
kus peeti nõnda uhke pidu, teadku kõik, 
siin pole miskit salata.
Kakstuhat pastlas jalga platsil, silmailu, 
puhast lusti.
Kalevi- ja Olevipoeg seal ise hoidsid pidu 
püsti.
Kus muruväljal joonistati rahvariideis 
mustreid, kujundeid ja kirju.
Kõik enne nähtud peod küll jäävad selle 
pidu varju.
Sealt platsilt naiste silmist kiirgas nõidus-
likku sära
ja mudilaste kilkeid kostis, tegid tited vah-
vat pidukära.
Kus meeste sammest vappus maa, et nõl-
vast tuiskas mulda.

Privileeg – märkimisväärne tingimus, 
mis võiks vabariigi pidupäeval meid 
kõnetada. Juba terve aasta tagasi alanud 
sissetungile Ukrainas ja seni kestvatele 
ärevatele sõjateadetele mõeldes on muu-
tunud turvatunne ja oma riigi olemasolu 
meie jaoks veelgi väärtuslikumaks kui 
varem. Rahvuskeele, kultuuri ja kauni 
looduse säilitamise kõrval võime vaa-
delda riigi püsimist 105 aasta jooksul 
suure saavutusena, teisalt tänapäeva 
demokraatliku ühiskonna normina. Riigi 
sünnipäeva pidustuste käigus avaldame 
seetõttu austust 1918. aastal iseseisvuse 
eest seisnutele. Hinnakem aga ka kõiki 
neid, kes igapäevaselt vabasse, inimõi-
gustest hoolivasse ühiskonda panustavad.

Üleriigiliste pidustuste valguses 
tahame eraldi tõsta esile tänulikkust. Meil 
on privileeg tulla kogukonnana kokku 
rahu tingimustes, pidada pidupäeva koos 
oma lähedastega ja tunda rõõmu vabadu-
sest. Õnnitleme üksteist vabariigi 105. 
sünnipäeva puhul ja tähistame üheskoos 
väärikalt pidupäeva!

Jagatud rõõmu oma riigist ja head 
vabariigi sünnipäeva!

Jaanus Põldmaa
Audru osavallakogu esimees

Priit Annus
Audru osavallakeskuse juht

Fotod: Rein Holtsmann
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Audru osavallakogu 25.01.2023 
koosoleku otsustest

Päevakord:
Pärnu Linnavolikogu määruse eelnõu „Korterelamute 

hoovide korrastamiseks toetuse
andmise kord“.
OTSUSTATI: Ühehäälselt toetada esitatud eelnõud.
Pärnu Linnavolikogu määruse eelnõu „Pärnu Noortevo-

likogu põhimäärus“.
OTSUSTATI: Ühehäälselt toetada esitatud eelnõud.
Audru Kooli arengukava.
OTSUSTATI: Ühehäälselt toetada esitatud eelnõud.
Pärnu linna elanike rahulolu-uuringu tutvustus.
Info võeti teadmiseks.
Konkursi „Jõuluvalgus 2022“ tulemuste kinnitamine.
OTSUSTATI: Ühehäälselt anda konkursi Jõuluvalgus 2022 

preemia eramute kategoorias Sulevi kinnistule Põhara külas.
Audru osavalla 2022. aasta parimate sportlaste nimekirja 

kinnitamine.
OTSUSTATI: 
1. 2022 Audru osavalla parim noorsportlane (neiud) - Viola 

Hambidge
2. 2022 Audru osavalla parim noorsportlane (noormehed) 

- Kristjan Heinla
3. 2022 Audru osavalla parim naissportlane - Laura Kallas
4. 2022 Audru osavalla parim meessportlane - Egert Miljan
5. 2022 Audru osavalla parim veteransportlane (naised) 

- Annely Ahtma
6. 2022 Audru osavalla parim veteransportlane (mehed) 

- Andres Kalmer
7. 2022 Audru osavalla üllataja spordis - Emili Niklus
8. 2022 Audru osavalla parim võistkond - Võrkpalliklubi 

VK Tõusev
9. 2022 Audru osavalla parim treener - Toomas Heinla
10. 2022 Audru osavalla spordielu toetaja - Pärnumaa 

Spordiliit
Audru osavalla vapimärgi andmine.
OTSUSTATI: Ühehäälselt otsustati anda Audru osavalla 

vapimärk osavalla juhile Priit Annusele.
Jooksvad küsimused, infominutid.
Audru osavallajuht Priit Annus informeeris, et kultuuri- ja 

sporditegijate tänuõhtu toimub 28.01.2023 kell 18.00 Audru 
Spordihoones. 

Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva puhul toimub pidulik 
pärgade asetamine Audru kalmistul Vabadussõja ausamba 
juures 23.02.2023 kell 10.30 ning kell 12.00 algab aktus Audru 
osavallakeskuse saalis.

TEADMISEKS VALIJATELE
Riigikogu valimised toimuvad 
05. märtsil 2023.

Pärnu linnas on moodus-
tatud kokku 12 valimisjaos-
konda. 

Endise Audru valla, tänase 
Audru osavalla territooriu-
mil on valimiste ajal avatud 
2 valimisjaoskonda: valimis-
jaoskond asukohaga Pärnu 
Maksimarket, Haapsalu 
mnt 43, Papsaare küla, mis 
on avatud 27. veebruar – 4. 
märts iga päev kell 12.00 - 
20.00 ning valimispäeval – 
5. märtsil kell 9.00 - 20.00
ning teine valimisjaoskond, 
mis asub reedel, laupäeval ja 
pühapäeval erinevates asu-
kohtades.

Reedel, 3. märtsil 2023 on 
valimisjaoskond avatud Lindi 
Lasteaed-algkoolis, Kaluri 
tee 2, Lindi küla, kell 12.00 
- 20.00.

Laupäeval, 4. märtsil 
2023 on valimisjaoskond 
avatud Jõõpre Rahvama-
jas, Aisa tee 2, Jõõpre küla 
ja Jõõpre Kooli Lavassaare 
lasteaias, Võidu tn 1, Lavas-
saare alev, kell 12.00-20.00.

Valimispäeval s.o püha-
päeval, 5. märtsil 2023 
on valimisjaoskond avatud
Audru osavallakeskuses, 
Pärna allee 7, Audru alevik. 
Valimisjaoskond on avatud 
kell 9.00-20.00.

Valimiste korraldust puu-
dutav täpsem info ja Pärnu 
linna valimisjaoskondade  
hääletusruumide asukohad 
on kirjas valimiste teabele-
hel, veebilehel valimised.ee ja 
teavet saab ka riigiinfo tele-
fonilt 1247 ning Pärnu linna 
kodulehel www.parnu.ee /
Riigikogu valimised.

Alates esmaspäevast, 27. 
veebruarist saavad kõik vali-
jad hääletada ka Pärnu linna 
valimisjaoskondades, mis asu-
vad Pärnu Bussijaamas ning 
kaubanduskeskustes Maxima 
XXX ja Pärnu Kaubamajakas. 

Samas on võimalik hääletada 
ka n.ö väljaspool elukohta, 
näiteks Tartu või Tallinna 
valijal. Väljaspool eluko-
hajärgset valimisringkonda 
hääletab valija siis, kui tal 
puudub valimiste päeval või 
eelhääletuse ajal võimalus 
hääletada elukohajärgses 
valimisringkonnas asuvas 
valimisjaoskonnas.

 Reedel, laupäeval ja püha-
päeval saab hääletada kõigis 
Pärnu linna valimisjaoskon-
dades. Valija saab Pärnu linna 
piires hääletamas käia endale 
sobivaimas jaoskonnas. Selle 
võimaluse tagab elektrooni-
line valijate nimekiri ehk 
paberi asemel on nimekiri 
nüüd arvutis.

Oluline on meeles pidada:
Esmaspäevast laupäevani 

saab hääletada nii pabersede-
liga jaoskonnas kui ka elekt-
rooniliselt.

Pühapäevasel valimispäe-
val toimub ainult pabersede-
liga hääletamine. Valijal on 
võimalus pühapäeval jaoskon-
nas pabersedeliga hääletades 
oma e-häält veel ära muuta.

JAOSKONNAS
Valija tuvastatakse isikut 
tõendava dokumendi (ID-
kaart, pass, juhiluba) alusel.

Seejärel teeb jaoskonna-
komisjoni liige arvutis elekt-
roonilisse valijate nimekirja 
märke, et on andnud valijale 
hääletamissedeli.

Valija saab hääletamisse-

deli kätte paberile antud all-
kirja vastu. Selleks on jaos-
kondades eraldi allkirjalehed.

Valija läheb hääletamis-
kabiini, kus kirjutab sede-
lile meelepärase kandidaadi 
numbri.

Enne kokkumurtud sedeli 
valimiskasti laskmist vajutab 
jaoskonnakomisjoni liige selle 
välisküljele pitsatijäljendi.

E-HÄÄLETAMINE
 E-hääletada saab ainult arvu-
tis.

Enda tuvastamiseks ja 
hääletamiseks on vaja kas ID-
kaarti ja ID-kaardi lugejat
või mobiil-IDd. 

E-hääletamise rakendus 
laadi alla valimised.ee vee-
bilehelt.

Turvaliseks ja sujuvaks 
e-hääletamiseks kontrolli 
eelnevalt:

• kas ID-kaardi sertifikaa-
did kehtivad,

• kas arvutis on kõige 
uuem ID-kaardi tark-
vara,

• kas arvuti operatsiooni-
süsteem vajab uuendusi,

• kas viirusetõrjetarkvara 
vajab uuendusi.

NB! 30 minuti jooksul 
pärast hääletamist on võima-
lus oma e-hääle kohalejõud-
mist kontrollida nutiseadme
(nutitelefon, tahvelarvuti) abil. 
Selleks laadi kas Google Play 
või Appstore’i rakenduste 
poest alla või uuenda EH 
kontrollrakendus, skaneeri 
kontrollrakendusega QR-

kood, mis e-hääletamise järel 
arvuti ekraanile kuvati.

KODUS HÄÄLETAMINE 
Juhul, kui valija tervisliku sei-
sundi või mõne muu mõjuva 
põhjuse tõttu ei saa hääletada 
valimisjaoskonnas, saab ta 
hääletada ka kodus. Kodus 
hääletamine toimub valimis-
nädala reedest pühapäevani. 

Taotlust kodus hääleta-
miseks saab esitada telefoni 
teel 3. ja 4. märtsil (reedel 
ja laupäeval) kell 12-20 ning 
5. märtsil (pühapäeval) kell 
9-14 helistades telefonile 
5153740 või kuni 5. märtsi 
kella 14.00-ni, saates kirja-
lik taotlus e-posti aadressile 
valimine@parnu.ee.

VALIMISTE TEABELEHT
Valijad, kellel on ametlik 
@eesti.ee e-posti aadress suu-
natud või kelle e-posti aadress 
on rahvastikuregistris, saavad 
teabelehe e-kirjaga. 

Valijatele, kelle e-posti 
aadressi teada ei ole, saade-
takse teabeleht paberil.

Teabeleht jõuab valijateni 
hiljemalt 23. veebruaril.

Valimiste teabelehel on 
kirjas üldine info hääletamis-
võimalustest ja märgitud kõigi 
valimisjaoskondade  hääletus-
ruumide asukohad.

Heade soovidega ja kohtu-
miseni valimistel!

Tiina Roht
Pärnu linna 

valimiskomisjoni esimees

OLULISED KONTAKTID
Audru osavalla kirikud
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik
Preester Agaton Paalberg 5384 1350
Kontaktisik Helju Holm 5196 8992
Uruste Issanda Taevaminemise kirik
Preester ja kontaktisik: Agaton Paalberg 5384 1350

Pääste
Pärnu päästekomando 628 2000

Eesti Vabariigi presidendilt 
pälvis V klassi teenetemärgi 
Audru osavalla eluaegne ela-
nik, õpetaja ja rahvatantsu-
rühmade juhendaja Elma 
Killing. 

Audru 8-klassilises koo-
lis õppinuna olen õnnelik 
inimene, sest kõik mind 
õpetanud ja juhendanud 
pedagoogid olid ääretult pro-
fessionaalsed ja pühendunud 
inimesed. Õpetaja Killingu 
puhul ei suutnud me aga juba 
väikeste koolijütsidena ära 
imestada, et kuidas ta suu-
dab iga päev olla naeratav ja 
heatujuline ning kõigi vastu 
nii südamlik. 

Arvan, et küllap ongi just 
tema elukestev positiivsus ja 
elurõõm tema paljude saavu-

tuste ja hea tervise pandiks.
Otsisin õp Killingu tõeks-

pidamisi ka ajaloost, nimelt 
sirvides kooliaegseid sal-
mikuid, mis siis väikeste 
tüdrukute seas väga popu-
laarsed olid. Eriti hinnalised 
sissekanded või joonistused 
olid need, mis õpetajatelt saa-
dud. Ega nad väga palju neid 
kirjutada ei jaksanud. Äkki 
on ka mõnes minu salmikus 
õp Killingult sissekanne? Ja 
oligi, aastast 1975. Kahtle-
mata peitub ka nendes tema 
poolt kirja pandud sõnades 
suur tõde.

Palju õnne! Ikka head ter-
vist ja jätkuvat elurõõmu!

Audru Kooli vilistlaste 
nimel

Sirje Suurevälja

Palju õnne 
kõrge tunnustuse puhul!

Audru osavallakogu 
ja Audru osavallakeskus

Kõrge tunnustus 

E
27.02

T
28.02

K
1.03

N
2.03

R
3.03

L
4.03

P
5.03.2023

EELHÄÄLETAMINE VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine 
12.00–20.00

Kõikides jaoskondades 
hääletamine 
12.00–20.00 

Kõikides 
jaoskondades 
hääletamine 
9.00–20.00Elektrooniline hääletamine

E 9.00 …                                                                                 … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00–20.00

Kodus hääletamine
9.00–20.00
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Esimene eesti kirjanduse päev 
Jõõpre koolis

30. jaanuaril, A.H. Tamm-
saare 145. sünniaastapäe-
val tähistati üle vabariigi 
esimest eesti kirjanduse 
päeva. Selle uue lipupäevaga 
püütakse pöörata tähelepanu 
kirjanike rollile Eesti kul-
tuuris ja ühiskonnas ning 
väärtustada eesti kirjanduse 
tüvitekste ja tänapäeva kir-
jandust.

Jõõpre koolis koostasid 8. 
ja 9. klassi õpilased Tamm-
saare-teemalise näituse, 
mille nad  tähtpäevaks kooli 
fuajeesse ja koridori üles 
seadsid. Nii õpilased kui 
õpetajad said end proovile 

panna viktoriinis - näitust 
lugedes ning uurides tuli 
otsida vastused 20 küsi-
musele. 7. klassi näitering 
mängis omaloomingulist 
etendust “Mis on kirjan-
dus?” ning 5. klassi esituses 
nägi koolipere Tammsaare 
miniatuuri ainetel tehtud 
näitemängu “Poiss ja lib-
likas”. 

Aktusel tunnustati ka 
tublisid jutukirjutajaid. 
Kirjastus Tänapäev ja aja-
kiri Täheke on juba aastaid 
korraldanud jubejuttude 
konkurssi. Meie kooli õpi-
lased on sellel konkursil igal 

aastal tublisti osalenud. Äsja 
ilmunud raamatu “Mootors-
aega lepatriinu” 100 loo hul-
gas on lausa kaheksa Jõõpre 
kooli õpilase jubejuttu. Kõik 
noored autorid ja juhenda-
jad said selle vahva raamatu 
endale kingituseks. 

Kiitus õpilastele, kes 
aitasid Jõõpre kooli kirjan-
dusliku tähtpäeva meelde-
jäävaks muuta! 

Rikkalikku ja põnevat 
eestikeelset lugemisvara 
kõigile!

Helle Kirsi
Jõõpre kooli eesti keele ja 

kirjanduse õpetaja

Beebid Audru osavallakeskuses
Pühapäeval, 5. veebruaril, 
olid Audru osavallakeskuses 
pidulikul vastuvõtul möödu-
nud aasta septembrist käes-
oleva aasta jaanuarini sündi-
nud pisitüdrukud ja -poisid. 
Pidulikule sündmusele olid 
kutsutud: Ramon Hütt ema 
Kristel Kohvi ja isa Joosep 
Hüttiga; Chrislin Keily Leas
ema Kaidy Leasega; Maiko 
Juust ema Maddli Lillo ja 
isa Mario Juustiga; Madli 
Printsmann ema Triin Poo-
leni ja isa Enn Printsman-
niga; Lumilee Aaspalu ema 
Liis Telve ja isa Mario Aas-
paluga; Jeteliis Pihelpuu ema 
Laura Loorentsi ja isa Marko 
Pihelpuuga; Luuna Põltsam
ema Koidu Killingu ja isa 
Ingar Põltsamiga; Miialy 
Leier ema Heleri Ainsare ja 
isa Vallo Leieriga; Tom Rau-
tits ema Marianne Vunki ja 
isa Henri-Jörgen Rautit-
siga; Joosep Tõnis Kask ema 
Reena Lootuse ja isa Aivo 
Kaskega; Kairi Jaakson ema 
Helle ja isa Risto Jaaksoniga; 
Jesper Künnapas ema Siiri 
ja isa Jaanus Künnapasega; 
Andrei Tsvetkov ema Mari-
liis Nõmm-Tsvetkova ja isa 
Andres Tsvetkoviga; Rebeka-
Aleksa Simane ema Dajana 
Simane ja isa Janis Sanders 
Simanisega ning Hugo Nit-
tim ema Kertu Soodla ja isa 
Jarno Nittimiga.

Kokkutulnuid tervitas 
Audru osavallakogu aseesi-
mees Kai Oraste. Beebidele 
ja nende vanematele lausus 
häid soove lastekaitsespetsia-
list Sirje Järvet.

Kai Oraste ja infospetsia-
list-registripidaja Maigi Ree-
palu andsid beebidele ning 
nende vanematele üle lilled, 
hõbelusika ja osavalla tun-
nuskirja, millele on kirjutatud: 
„Kallis väike (lapse eesnimi). 
Maailmas palju Su tarvis on 
ja imelist. Maailmas väga on 
tarvis last Sinu nimelist. Kii-
relt kasvad ja harjuda püüad 
iga maailma imega. Elu ise 
Sind endasse hüüab uue ilusa 
nimega.“

Kokkutulnuile esinesid 
Audru Kooli III klassi õpila-
sed Roosi Jääger, Mathilda 
Aas, Arabella Riiel, Noora 

Levand, Mairon Schults ja 
Rasmus Savi õpetaja Tiia 
Tamme juhendamisel.

Pidulikul sündmusel osale-
nud lapsed ja emad-isad mait-
sesid torti ja Merle Einola val-
mistatud soolaseid suupisteid.

Venda Vinni tegi fotod 
peol osalenud peredest linna 
ja osavalla lipu taustal. Fotod 
on osavallakeskuse FB lehel.

Palju õnne väikestele lastele 
ja nende emadele-isadele!

Peep Tarre
Audru Lastekaitse Ühingu 

juhatuse esimees 

Ikka ja jälle
Jah, tõesti, ikka ja jälle vahel-
duvad aastaajad, tulevad uued 
põlvkonnad, leiutatakse uusi 
masinaid. Uhked moodsad 
majad kerkivad pilvedesse. 
Loeme, kuuleme, näeme aina 
midagi uut, mis suu ja silmad 
suurest imestusest pärani ajab, 
kuid tänapäeval paraku ka küll 
ehmatusest ja nördimusest.

Jälle! Hüüdis vanem põlv-
kond, kui aasta tagasi alustas 
Venemaa alatut sõda Ukraina 
vastu. See oli meie vanem põlv-
kond, kes pidi oma nooruse ja 
parimad eluaastad sõjale ohver-
dama. Kas peab nüüd ka vana-
dus sõjamölluks kustuma? 

Jälle näeme purustatud linnu 
ja külasid, hukkunud sõdureid, 
vanureid ja lapsi. Õnneks näeme 
seda Eestis vaid teleri kaudu, 
mille võid kinni keerata ja ennast 
välja lülitada. 

Viimases sõjas purustati Ees-
tis pommitamise teel kõik suu-
remad linnad, asulad ja külad. 
Mäletan õudusega neid öid, mil 
jälgisime põlevate suurlinnade 
tulekahjukuma. Ei suuda veel 
tänaseni taluda öist lennukimüra 
ja tulekahjude kuma.

tal. Mina läksin Tartu Ülikooli 
õppima 1954/1955 õppeaastal. 
Kuigi oli möödunud 10 aastat, 
oli Tartu veel täielikult vare-
metes. Eesti ühe suurema ja 
kaunima teatrihoone „Vane-
muine“ asemel oli vaid üks 
suur (samuti hoone naabruses 
olev) maa-ala kuni Emajõeni. 
Kui „Vanemuine“ suudeti  taas 
üles ehitada, siis tema kõrval 
asuvad tohutud varemed suu-
deti vaid buldooseriga sile-
daks lükata ja mullaga katta. 
Hoonestus, mida näeme seal 
praegu, on 85 aasta jooksul 
tekkinud uus-ehitusala.

Fotol nr. 1 on näha meie 
filoloogide 2. kursust 1956. 
aastal „Vanemuist“ taastamas, 
mis seisnes terveks jäänud tel-
liskivide puhastamises ja riita 
ladumises. Fotol nr. 2 näeme 
kursust ülikooli staadioni 
rajamistöödel. Taastamis-
töödel olid meie abimeheks 
vaid oma käed, kirka, labidas 
ja omatehtud laudadest käru. 
Tolleaegne moelaul jutustab: 
„Me töötame, me taastame ja 
kiirgav päike pruunistab me 
selga.“ Õige suur vastuolu on 
tänapäevaga, kus põhiteemaks 
on halamine ja kurtmine kas 

veel leidmata või juba kaotatud 
armastuse üle. Mõlemal juhul 
võib öelda – ikka ja jälle sama 
teema. 

Kes olid siis need inimesed, 
kes töötasid ja taastasid? Kes 
alustasid, et meie külad, talud 
ja linnad on jõudnud kaasaegse 
ilmeni? Vastamiseks on vaja 
vaid üht sõna – KÕIK, kelle 
hulka kuuluvad teadlased ja 
professorid, õpetajad ja õpilased, 
näitlejad ja lauljad, talumehed ja 
linnamehed. 

Minu armsa väikse kodumaa 
saabuva sünnipäeva eel meenu-
vad mulle vanaisa sõnad: „On 
see Eestimaa saanud välku ja 
rahet, tuuli ja torme, aga jagu 
pole meist saadud.“ 

Olgem siis rõõmsad, et oleme 
vabad, võime uhkelt lehvitada 
oma sini-must-valget, tantsida 
oma kaunis rahvamajas, teha 
tööd töö ajal ja pidada pidu peo 
ajal nagu vanadel eestlastel ikka 
kombeks olnud.

Armsad audrulased, head 
Eesti Vabariigi 105. aastapäeva! 

Helgi Roots ja tema 
eakaaslastest sõprusring

Ja jällegi – sõjad lõpevad, et edasi 
elada. Tuleb kõik purustatu taas üles 
ehitada. Kui kaua võtab see aega, kust 
tulevad ressursid? 

Siit üks väike näide. Teatavasti lõp-
pes viimane maailmasõda 1945. aas-

Isa Jarno, pisipoeg Hugo ja ema Kertu
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Õnnitleme 
vastsündinuid!
RONJA RUNNEL 29.01.2023
HUGO LINKMANN  25.01.2023
ADENA MARTHA SOOMAN 23.01.2023
REBEKA-ALEKSA SIMANE 29.12.2022
MARTEN SAAR 02.01.2023
HUGO NITTIM 07.01.2023
GREN-JAKOB NIRK 10.12.2023

Ajalooretk aastasse 1953
… aga mälu ei hävi,
sest olnu ei kao.
A.Alliksaar

Oli lumine ja tuuliselt udune 
5. märtsi hommik, kui ma 
tänavakonaratel oma ilusate 
tallutatud viltidega liueldes 
läksin Vana tänavalt üle 
Kalevi tänava Võidu täna-
vale, oma armastatud kooli-
majja, Pärnu Lydia Koidula 
nimelisse ll Keskkooli. Olin 
11.b klassis, meil oli esma-
kordselt segaklass, kuhu tuli 
17 noormeest. Oh seda ele-
vust! Samaaegselt paralleel, 
a klass, jäi tüdrukute klas-
siks. 1952. a koolireformiga 
kaotati eraldi koolid tütar- ja 
poeglastele. Meiega liideti 
I Keskkool, kes oli meie 
majas õhtupoolses vahetu-
ses. Endises Pärnu Poeglaste 
Gümnaasiumis, mis asutati 
1875. aastal, moodustati 1944. 
aastast vene õppekeelega III 
Keskkool. Nii sai I Keskkool 
endale uueks koduks peaarhi-
tekt Olev Siinmaa projektee-
ritud Valge koolimaja.

Aga sel päeval kooli jõu-
des käsutati kogu koolipere 
kiirkorras aulasse. Seisime 
püsti, tihedalt üksteise vastu 
surutuna, kuulates häälekõ-
vendajast, mida kutsuti „plä-

rakastiks”, diktor Levitani  
häält, mis teatas Nõukogude 
riigijuhi Stalini surmast. 
Järgnes pikk kõne direktori 
asetäitja Linda Soovikult, 
mille ajal üks neiu minestas. 
Me olime küllaltki kesisel toi-
dul, enamus maalapsed linnas 
üürikortereis kostil.

Kuulutati välja ülemaa-
line lein. Sõjakoledustest ja 
repressioonidest vaevatud 
eesti rahvas lootis, et seoses 
Stalini surmaga muutub elu 
vabamaks, helgemaks. Tege-
likkuses läks mööda pea 40 
aastat, kuni see lootus täitus.

Meie klassivend aga tähis-
tas samal ajal oma 19. sünni-
päeva. Seltskond klassikaaslasi 
kogunes õhtuhämaruses Üle-
jõe äärelinna eramusse, kus 
pidutsesime kaetud akende 
taga. Meie klassi olid sattunud 
musikaalsed noormehed, akor-
dionist oli lõpetanud muusika-
kooli, tüdrukutel täiskirjutatud 
laulikud kaasas. Nii oli omast 
käest võtta laulu, tantsu, nal-
jalugusid. Lemmiklauluks sai 
mitmehäälselt lauldav „Meh-
hiko teel”. 

Pererahvas oli kabuhir-
mus, käis tänaval vahti pida-
mas, sest leinaajal pidutse-
mine tähendas riigireetmist. 
Läks õnneks, üks kaitseingel 

on meid hoidnud.
Samal ajal minu ema, kes 

elas Kablis, tõi ilmale Hää-
demeeste Haiglas tütre Meri-
kese. Neljases palatis naised, 
enamuses kolhoosnikud, kes 
oma valu- ja rõõmuhetkeid 
üle elasid, olid sunnitud kuu-
lama varahommikust alates 
iga 5 minuti järel morbiidset 
sõnumit. Personal ei tohtinud 
seda välja lülitada.

Nüüd, 70 aastat hiljem, 
elame vabas Eestis ja läheme 
5. märtsil valima Riigikogu 
uut koosseisu. Tuules lehvi-
vate sinimustvalgete saatel 
suundume Audru osavalla-
keskuse peahoonesse. Minu 
põlvkonna tööelu ajal oli 
deviisiks “Kõik rahva heaolu 
ja õnne nimel”. Nüüd hullu-
tatakse meid taas kõlavate 

hüüdlausetega nagu näiteks 
“Päästame teid vaesusest, 
sõjast”. 

Aastad on mõndagi muut-
nud. Lydia Koidula nimelises 
ll Keskkooli hoones on 1991. 
aastast Vanalinna Põhikool, 
Häädemeeste Haiglas asub 
nüüd valla muusikakool. 
Õnneks on meie hinges veel 
midagi püha ja oskame oma 
tarkusega teha õigeid vali-
kuid.

Dora Kesper

Inspiratsioon J. Liivist

Millal me teame, mil aeg ajast 
parem.
Oleme kübeke temasta.
Kord aeg hindab meidki 
selle pisku teo eest.
Aeg on me tegude kaaluja.

Audru punamonumendid said eemaldatud
Riigikantselei alustas läinud 
aastal okupatsioonivõimu 
sümboleid kandvate haua-
tähiste ja mälestusmärkide 
kaardistamisega. Eesti ava-
likus ruumis on hinnanguli-
selt kuni 400 sellist mäles-
tusmärki ja meie osavallas 
neist kaks. Üks neist asus 
Lavassaare vanas asulas ja 
oli püstitatud 1967. aastal 
kunagise vangilaagri asuko-
hale ja teine Audru alevikus 
Paisu pargis 1978. aastal püs-

titatud monument koos kahe 
lisatahvliga Audru lahingus 
hukkunud hävituspataljonlas-
tele. Lavassaare mälestuskivi 
asus erakinnistul ja kinnistu-
omanikuga väga heas koos-
töös sai see eemaldatud juba 
eelmise aasta lõpus. Audru 
monumendi saatuse üle pida-
sime kogukonnaga nõu, sest 
riigikantselei monumentide 
töörühma arvamusel või-
nuks see säilida, kui sellelt 
tekstid eemaldada. Audru 

kogukond oli aga arvamu-
sel, et see tuleks eemaldada. 
Nii sündiski, et päikeselisel 
13. veebruaril sai ka Audru 
monument koos lisatahvlitega 
pargist ära viidud. Kevadel 
järgnevad veel haljastustööd 
nii Lavassaares kui Audrus. 
Märgiline oli ka see, et kui 
pargis lisatahvleid peale tõst-
sime, siis astus ligi üks kena 
proua, kes rääkis, et tema 
isa mõrvati punaväelaste 
poolt ja ta ise on 15 aastat 

küüditatuna pidanud elama 
Siberis ning tunnustas meie 
ettevõtmist. 

Suur tänu Urve Tõrvale 
Lavassaarest ja Audru kogu-
konnale, kes aitasid ühise 
otsuse langetada ning meie 
osavalla projektijuhile Meelis 
Kaljumäele, kes teisaldami-
sed korraldas. 

Priit Annus
Audru osavallakeskuse juht

Tel 5439 0621 

Lahtiolekuajad märtsis:
T-N 12.00-16.00        R-L 12.00-18.00

LINDI VANA KOOLI KOHVIK 

Peod, peielauad, seminarid ja koolitused,
toitlustus.

5.-22. märts oleme hingetõmbepausil/suletud.
Taas vanas rütmis 23. märtsist. 

Rõõmsate kohtumisteni!




