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Selleks aastaks Audru osavallapäevad peetud
Täname kõiki, kes korraldasid,
abistasid ja toetasid Audru osavallapäevi 2021: Audru Kultuurikeskus, Audru Muuseum,
Audru Spordikeskus, Kirsi
talu, Valgeranna veinitall,
Audru Noortekeskus, Pasunakoor ÕNN TULI ÕUELE,
Rehetrans OÜ, Audru Lastekaitse Ühing, Villa Bach,
Audru Kooli noorkotkad ja
kodutütred ning kõik vabatahtlikud, kes ühel või teisel moel

panustasid, et kõik õnnestuks.
Suur aitäh Kaitseliidu Pärnumaa Maleva Soontagana
malevkonnale, kes olid 17
mehe ja tehnikaga väljas ning
korraldasid vägeva näidislahingu.
Eriline tänu kõikidele teile,
kes aitasid korraldada ja läbi
viia võrride võidusõitu ja vanatehnika näitust! Väga vinge
meekonnatöö!
Täname kõiki laadalisi, kes

ei allunud ilmataadi ähvardustele vihmaseks ilmaks ja
tulid enda poolt pakutavaga
välja. Nii mõnigi lett sai päeva
lõpuks tühjaks. Ootame teid
kauplema kindlasti ka järgmise
aasta osavallapäevade laadale.
Suur tänu kõikidele, kes
te tulite seda kõike nautima,
mida meil seekord teile pakkuda oli. Teiega oli tore!
Järgmise aasta Audru osavallapäevad toimuvad 4.–7.

augustil 2022.
Suure pildigalerii osavallapäevadest leiate Audru osavalla FB lehel.
Audru osavallakeskuse
juhataja
Priit Annus
Audru Kultuuri- ja
Spordikeskuse direktor
Jekaterina Eensalu
Lisatud fotod tegid
Rein Holtsmann ja
Venda Vinni

Algab uus
kooliaasta
Uus kooliaasta algab sel aastal õnneks tavapäraselt, kuid erakordne on, et meie osavalla kolme
kooli esimesse klassi läheb väga palju õpilasi –
kokku 67. 1. september on pidulik ja meeldejääv
päev, eelkõige just esimese klassi õpilastele, kes
alustavad nüüdsest tarkuse taga ajamist. Tarkuse
kinni püüdmisel aitavad õpilasi meie koolide tublid õpetajad ja väga loodan, et sel aastal õnnestub
tarkust jagada rohkem klassiruumis, kui arvutiekraani taga. Klassiruumi turvaliseks jõudmiseks
saavad kõik meie koolide esimesse klassi astujad
endale 1. septembril osavalla poolt Audru osavalla
vapiga pehme helkuri, et nad oleksid kooliteel
nähtavad. Esimene koolipäev on üks rõõmus
päev, sest peale suvepuhkust saab taas näha oma
klassikaaslasi, sõpru ja kolleege. Loodan, et see
rõõm saadab teid kõiki terve kooliaasta jooksul.
Head õpetajad, õpilased ja lapsevanemad, soovin teile kaunist esimest koolipäeva ja edukat
kooliaastat!
Priit Annus
Audru osavallakeskuse juhataja

2021. aasta Audru osavalla kaunimad kodud selgunud
Sellel aastal oli heakorrakonkursile „Kaunis Kodu“
meie elanike poolt esitatud
mitmeid kauneid koduaedu.
Kauneid kodusid külastas
heakorrakonkursi komisjon
koosseisus Maarika Keskoja,
Liivia Äke, Enel Käär, Anu
Nurmesalu ja Priit Annus,
kes tegid ettepaneku Audru

osavallakogule anda välja
heakorrakonkursi „Kaunis
kodu 2021“ preemiad viies
kategoorias. Osavallakogu
kinnitas preemiate saajad.
Preemiad võitjatele anti üle
Audru osavallapäevadel.
Priit Annus
Audru osavallakeskuse
juhataja

Võitjad olid:

Talumajapidamine – Salme ja Ärni Enno koduaed Jõõpre
külas

Eramu krundi suurusega kuni 2000 m² – Merle ja Eero
Lillaku koduaed Lavassaare alevis

Korterelamu – Korteriühistu Palmisalu Kabriste külas

Eramu krundi suurusega üle 2000 m² – Tiina Tampi ja Avo
Miiteri koduaed Papsaare külas

Äri- ja tootmisettevõte – Ly ja Tõnis Ennoki tootmisettevõte Kõima külas
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Audru – Tokyo
Teist korda osales olümpiamängudel audrukas, Eesti
sõudekoondise füsioterapeut Liisbet Puust. Nüüd,
kus ollakse taas kodumaal ja
muljed settinud, palume Liisbetil lahti mõtestada mõned
märksõnad.
Jaapan
Liisbet Puust: Koroonapiirangutest tingituna pean
seekord ütlema, et käisin
Olümpiamängudel, mitte
Jaapanis. Sportlased liikusid trajektooril olümpiakülavõistluspaik ja see oli ka kogu
liikumine, mulli lõhkuda ei
tohtinud. Jah, bussiaknast
oleks võinud midagi näha,
aga selle 20 minuti jooksul,
mis meil kanali äärde jõudmiseks kulus, midagi väga
erilist silma ei jäänud. Lisaks
sellele oli Tokyos mängude
ajaks kehtestatud eriolukord
ehk siis isegi kohalikke inimesi eriti ei silmanud. Võiks
öelda, et hea rahuliku elutempoga linnake, aga see on
ilmselgelt väär. Loodetavasti
pakub elu kunagi võimaluse
ka päris Jaapanit külastada,
sest näha ja teha oleks seal
palju.
Rio 2016 versus Tokyo 2020
LP: Ka sellele küsimusele vastates ei pääse koroonaviiruse mainimisest. Kui
Rio ajal räägiti palju Zika

viirusest, mis tagasi vaadates meie reisile mingit mõju
ei avaldanud, siis seekord oli
märksõnaks koroonaviirus
ja sellest ei saanud kuidagi
ei üle ega ümber.
Ennekõike oligi suurimaks
erinevuseks ülalmainitud
mullis elamine. Rios olles
õnnestus ikka linna peale
jalutama ka saada, Tokyo
puhul oli see võimatu. Lisaks
veel maskikandmiskohustus,
nii sise- kui ka välistingimustes, sellega harjus muidugi
kiiresti. Tokyos olles tuli ka
anda igal hommikul koroonaproov. Tegemist oli küll
süljeprooviga, aga kes seda
andnud on, teab, et pole ka
see kõige meeldivam tegevus,
millega oma päeva alustada.
Ebamugavust põhjustasid ka
söögisaali laudadele paigutatud vaheseinad, mis eraldasid
iga sööja tema kõrval ja vastas istuvatest inimestest. Sõbraga juttu rääkimine oli suht
keeruline, aga eks see oligi
nende seinte eesmärk. Kindlasti kannatas ka avashow.
Publiku puudumise tõttu oli
melu nullilähedane. Õnneks
sai Rios olles n-ö „õige“ avatseremoonia nähtud. Turvakontroll oli ka kindlasti rangem kui Rio mängude ajal,
isegi bussiuksed ja -aknad
pitseeriti iga kord kinni, kui
buss peatusest väljus ning
kohale jõudes kontrolliti pit-

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu toimub 03.09.2021 järgmiselt:
18.00 Audru kiriku parklas;
18.30 Rebasefarmi juures;
19.00 Jõõpre kaupluse juures;
19.45 Lavassaare kaupluse ees parklas.
2020. aastal vaktsineeritud loomi ei pea vaktsineerima.
Vaktsineerimise hind 2 eurot.
Võimalik vaktsineerida ka kompleksvaktsiiniga,
hind 20 eurot.
Mart Taggel
Loomaarst
tel 528 7465

Kohanime määramise
eelteade (Soomra
bussipeatused)
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja
Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 määrusele nr
13 „Kohanimede määramise kord“ avalikustab
Pärnu linnavalitsus kohanime määramise otsuse
eelnõu, millega muudetakse Pärnu linnas Soomra
külas asuvate ühissõidukipeatuste kohanimesid ja
asukohti. Muutub Kaelepi tee ja Kivimäe peatuse
asukoht ning lisandub Sanga-Tõnise peatus.
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud
ettepanekuid 5. septembrini 2021.
Kirjalikud ettepanekud saata linnavalitsuse
planeerimisosakonnale aadressil Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu linn, Pärnu linn või planeerimine@
parnu.ee. (KH)

– see on suurepärane saavutus. Jah, medalit ei tulnud,
aga olgem ausad, ühe aasta
jooksul kaks korda tippvormi
ajastada on omaette katsumus. Pean silmas seda, et kui
konkurendid kvalifitseerusid
mängudele juba 2019. aastal,
siis meie tegime läbi ka mais
toimunud kvalifikatsiooniregati.
Teiseks, kliima oli keeruline. Kuum ja niiske, võrreldamatu Eesti ilmastikutingimustega, k.a kuumalaine ajal.
Vaatamata sellele saime hakkama, keegi midagi tagasi ei
hoidnud. Kes ei usu, vaadake
vahesõit uuesti üle. Seal oli
väga ilmne, kui tühjaks on
sportlased võimelised end
sõitma, mõni neist leidis end
isegi hiljem tilguti alt.

serid armeepoiste poolt hoolikalt üle.
Positiivse poole pealt peab
välja tooma asjaolu, et Tokyos
oli enamus võistluspaiku
olümpiaküla vahetus läheduses ja pikka bussis loksumist enamusel ette ei tulnud.
Meelde jääb ka jaapanlastest
vabatahtlike viisakus ning
abivalmidus. Ning muidugi
need papist voodid. Ei, mu
voodi ei lagunenud ära. Oli
hoopis väga mugav ja taaska-

sutus on alati tervitatav. Lõppude lõpuks, mida teha kõigi
nende vooditega, mis sportlastest üle jäävad. Ilmselgelt
taaskasutusse ja papiga on
seda ikka vähe lihtsam teha
kui tavapärase voodiraamiga.
Meie sangarlik
sõudekoondis
LP: Sõudjad olid ülitublid.
Esiteks, me võitlesime end
taaskord finaali ja olla üldkokkuvõttes maailma kuues

Füsioterapeudi töö olümpial
LP: Füsio töö on nagu töö
ikka võistluste ajal. Seekord,
kuumusest tingituna, oli lihtsalt jää ja külmaelementidega
rohkem mässamist. Muidu
kõik tavapärane.
Olümpiakülas juhuslikult
vastujalutanud spordilegendid
LP: Näiteks Yao Ming.
Teda nägin korduvalt, kahjuks
piltidest ja autogrammidest ta
keeldus. Aga ta ei pidanudki
neid enam väga kusagil
andma ja eks olegi loogiline.

Temasugune legend ei saaks
muidu sekunditki rahu.
Materiaalne asi, mis jääb
olümpiat meenutama
LP: Jäi meelde, et neid
materiaalseid asju (suveniire) oli väga raske saada.
Olümpiaküla pood oli kogu
aeg neist tühi. Selline a´la
Kaubamaja Hullude Päevade feeling oli. Lähed poodi,
särkide viimased numbrid
vedelevad kuskil suvaliste
riiulinurkade peal, letid on
tühjad, inimesed jalutavad
sihitult ringi lootuses midagi
enam-vähem asjalikku leida.
Õnneks mõned suveniirid
tulevad tasuta kätte. Olümpial on tore traditsioon, et iga
riik võtab kaasa spetsiaalselt
mängudeks tehtud rinnamärgid ja sportlased saavad
neid siis omavahel vahetada.
Minu kollektsiooni jõudis
üle 60 erineva riigi märgi.
Võrdluseks, Riost tulin koju
umbes kuue märgiga, nii et
minu märgivahetusareng on
olnud märkimisväärne.
Ja kokkuvõtteks – mälestus olümpiamängudest on
omaette imeline tunne, mis
materiaalset tõestust ei vajagi.
Suur tänu kõigile, kes
võistlustele kaasa elasid,
pöialt hoidsid ja häid soove
saatsid!
Sirje Suurevälja

Lindi suvekoolis õppis ja lustis 133 5-12 aastast last
Alates 2013 aastas suvest toimuvad Lindi aasal suvised lastelaagrid „Suvekool Lindil“, kus
tehakse kõike seda, mida ühes
korralikus laagris ikka tehakse.
Meie suvekoolis on mängu,
sporti, tantsu, näitlemist, lõkkeõhtuid, tantsimist, ujumist, õhkpüssiga laskmist, meisterdamist,
maalimist jne. Kuid see, mis
Lindi suvekooli eriliseks teeb on
merebioloogia ja loodusega ühes
elamine. Merebioloog Jüri Tenson on Lindi lastele õpetanud
märkama, uurima ja järeldusi
ehk teisisõnu teadust tegema
juba alates 2010-ndast aastast.
Suvekool on just see aeg ja koht,
kus on aega minna süvitsi ja just
neil lastel, kes selle teema vast
suuremat huvi tunnevad või
alles esimesi teadmisi koguvad.
2021. aasta suvekooli tunnuslause oli „Looduse imeline
ring“. Laagriplatsil olid jänesed,
merisead ja 5 noorkana ja kukk.
Samuti kalad, erinevad veeloomad, taimed, putukad akvaariumides ja looduses meie ümber.
Neid sai jälgida, uurida ja hoolt
kanda kogu laagri jooksul.
Tänu Audru Lastekaites
Ühingule, kes toetas suvekooli
1000 euroga, saime minna õppekäigule: Tõhela järv – Ermistu
järv – Merelaiu puhkeküla,
kus Merelaiu lahke pererahvas
kostitas laagrilapsi suurepärae

kalasupiga. Kalanduse Teabekeskuse 300 eurose toetuse abil
toimusid kahel päeval Merelaius
kalanduse õpitoad, mida juhendas merebioloog Jüri Tenson.
Meie suvekoolis koguvad
lapsed uusi kogemusi, tunnevad palju erinevaid emotsioone
ja peaasjalikult positivseid, mis
edasises elus palju kasu ja eeliseid toovad.
See, et Suvekool Lindil lastele ja lastevanematele meeldib
kinnitab kasvõi see asjaolu, et
suurt reklaami me ei tee ja ei

vaja. Parim reklaam on õnnelik
laps ja lapsevanem, kes järgmisel aastal taas laagrisse tulevad
ja mitte üksi, vaid koos oma
sõpradega kellele on toredaid
lugusid jutustatud.
Suvekooli korraldab Lindi
KS ja Lindi LAAK ning õpetajateks on Lindi enda inimesed ja abiõpetajateks suvekooli
vilistlased, kes kuidagi ei saa
suve ilma Lindi Suvekoolita,
sest nende arvates poleks suvi
muidu täiuslik.
Järgmisel aastal tähistab

Lindi suvekool 10. sünnipäeva.
Selleks puhuks on meil varuks
mitmeid üllatusi. Näiteks see, et
lisaks tavapärasele suvekoolile
ootame oma suuri (mõned suisa
juba 20 aastased) vilistlaste kokkutuleku suvekooli, mis toimub
1.–2. juuli 2022. Vanuses 5-14
laste suvekoolid on plaanis ajavahemikus 2.–9. juuli 2022.
Kogu laagrimeeskonna nimel
soovin kõikidele lastele elamusterohket laagrisuve!
Ulla Orgusaar
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Suvekool 2021 Audrus
2.-6. augustil toimus Jõõpre
Koolis juba traditsiooniks
saanud vabahariduslaager lastele ja noortele vanuses 7-19
aastat. Laagrilisi kogunes
114. Seekord tegeles noortega
16 rühmajuhti/kasvatajat,
kelle hulgas oli nii noorsootöötajaid kui pedagooge. Suur
tänu Jõõpre Kooli direktorile
Mati Suttile, kes lubas kasutada kooli ruume ja õueala, et
laager toimuda saaks. Laste
ja kasvatajate suur kummardus ka rõõmsameelsetele
kokkadele Annele, Merlele
ja Vallyle, kelle valmistatud maitsvad toidud kõigile
väga meeldisid. Täname ka
puhastusteenindajaid Marikat
ja Gerdat. MTÜ Haridusselts
Kultuuripuudutus tänab oma
meeskonda, lapsi ja nende
vanemaid hea koostöö eest!
Suur aitäh Pärnu Linnavalitsusele toetuse eest! Suur tänu
Sulle, ETV saatejuht ja toimetaja Astrid Kannel, et külastasid meie laagrit ning leidsid
aega rääkida lastele oma tööst
ning ajakirjanikuelust.
Laagris pakutud tegevused
olid: kunst ja disain, draama,
meedia, loovmõtlemine,
suhtlemine, sport, läti keel,
laulmine, tantsimine, loodus, kokandus ja butafooria.
Laagris osalesid ka sel aastal
laulu- ja tantsuõpetajad Läti
Vabariigist. Kolme lätlase roll
oli taas laulu, tantsu ja draamat õpetada. Kogu laagri töö

kavandas projektijuht Lauri
Tolmats, kes koostas igale
õpilasele tunniplaani vastavalt soovitud tegevustele.
Lastega tegelesid mitmed
Audru osavallas töötavad
õpetajad, aga ka kasvatajad
ning noortejuhid mujalt Eestist. Suur aitäh laagri meeskonnale tehtud töö, rõõmsameelsuse ja kannatlikkuse
eest!
Projektis osalevaid koole
oli mitmeid. Näiteks Kõmsi
Lasteaed-Algkool, Jõõpre
Kool, Tallinna Õismäe Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium,
Abja Gümnaasium, Peetri
Lasteaed-Põhikool, Jakob

Westholmi Gümnaasium,
Rakke Kool, Virtsu Kool.
Tänu koolidele info levis ja
laagrisse tulid toredad ning
teadlikud lapsed, kellega koos
möödusid laagripäevad väga
kiiresti. Audru Suvekooli eripära on see, et lapsel on võimalus valida endale meelepärased tegevused ning nautida
aega just nende tegevuste
seltsis. See tagab õpetajatelekasvatajatele tavakoolist veidi
nõudlikumad, kuid enamasti
ka vägagi asjast huvitatud
osalejad, kes jälgivad hoolega
tunniplaani ning naudivad
pakutud tegevusi.
Laager lõppes välikontser-

Jõõpre malev 2021

diga lastevanematele. Sära
silmades esitasid lapsed õpitud laule ning tantse ja draamaetüüde, tundsid rõõmu
valminud kunstitöödest, mille
nad näituselt koduteele kaasa
võisid võtta. Tundub, et tuleb
tänada ka ilmataati, kes on
meid hellitanud päikesepaiste
ja soodsate ilmaoludega juba
mitmel aastal.
Laste soovil ehk kohtume
jälle juba järgmisel suvel!
Silvi Tolmats
Suvekool Audrus 2021
laagri juhataja

Jõõpre Koolis otsustas
kümmekond õpilast jääda
vabatahtlikult suvetööle –
täpsemalt, õpilasmalevas
töökogemusi omandama
ja taskuraha teenima.
Ühiselt korrastati Jõõpre
Kooli ja vanuritekodu ümbrust, istutati lasteaia hoovi
juurde hekk, värviti erinevaid atraktsioone ning tehti
muid heakorratöid. Töövälist aega veetsid malevlased
ühiselt seltskonnamänge
mängides, koos kokates ja
valmistudes Pärnumaa Õpilasmaleva kokkutulekuks,
mis toimus 26.-27. juunil
Valgerannas. Kokkutulekul võeti teiste rühmadega
mõõtu spordis, malevalaulu
võistlusel ning taidluskavade konkursil. Sel aastal
oli taidluskavade konkursi
eesmärgiks läbi näitemängu, tantsu või muu loomingulise etteaste näidata
olulisi sündmusi 30 aasta
tagusest ajast, mis viisid
Eesti Vabariigi iseseisvuse

taastamiseni.
Jõõpre Kooli juures on
õpilasmalevaid korraldatud juba pikka aega ning
nii mõnedki õpilased võtavad maleva tegevustest osa
mitmel järjestikusel suvel.
Peamiselt meelitab neid
malevasse see, et saab taskuraha teenida koos sõpradega aega veetes – näiteks
7. klassi õpilase Tanel Juuriku sõnul läks töötegemine
koos sõpradega palju
lõbusamalt ja kiiremini kui
üksi töötades.
Lisaks Jõõpre Kooli rühmale töötas samaaegselt
Jõõpre külaseltsi juures
teinegi malevarühm, kus
osalesid noored erinevatest
Pärnu linna koolidest ning
malevlasi juhendas Laura
Kiviselg.
Malevlasi juhendasid
Jõõpre Kooli õpetaja Reeli
Jantson ja huvijuht Liis
Künnapas ning töödejuhatajaks oli direktor Mati Sutt.
Reeli Jantson

Jõõpre Kooli malevarühma esindus kokkutulekul
Valgerannas

MEIE OSAVALLA ETTEVÕTETE EDULOOD
Ettevõte:
Balti Puurkaev OÜ
Omanikud: Ly Ennok,
Harald Raid
Töölisi: 19
Aadress: Papiniidu 5,
Pärnu; ladu-masinapark
Sepa, Kõima küla, Pärnu
Koduleht:
www.baltipuurkaev.ee
Tegevused, toodang: puurkaevude rajamine (koos projekteerimisega), veetrasside
rajamine, soojusenergiakaevude rajamine, kanalisatsioonisüsteemide rajamine,
veepuhastusseadmete paigaldamine, puurkaevude
läbipesu teenus.
Ettevõtte sünd: 2008. aasta
jaanuar
Et t et u l nud ra sk use d:
Peamiselt on meie klientideks erakliendid (ei ole n-ö
püsikliente valdkonna eripära
tõttu), mis tähendab tohutut
igapäevast suhtlust. Inimesed
on kõik väga erinevad ning
iga objekt on erilahendus. Inimeste erinevatest soovidest
tingituna on väga rahulolevaid kliente, kuid esineb ka
rahulolematust, kuna kõiki
kliendi soove ei ole vahel
võimalik täita. Meie tööks
on tuua sõna otseses mõttes
põhjavesi maa peale. Eesti

Malevatüdrukud kõnniteeäärseid puhastamas

Puurmasin Sonmak

tingimustes, kus meil on üleEestiliselt väga erinev maapinna geoloogiline läbilõige,
on vahel vee toomine maapinnale väga raske (kivi sisse on
lihtne puurida, kuid kruusad,
vesiliiv ja savi võivad tekitada keerulisi olukordi). On
kohti, mis on n-ö kuivad või
kus tuleb vee saamiseks puurida ebamõistlikult sügavale.
Sellist kulutust ei ole mõistlik teha, vaid on mõistlikum
leida uus elukoht. Teine kord
tuleb jälle teada, et liiga sügavale ei tohi minna, kuna on

Jõõpre Kool
piirkondi, kus põhjavesi on
tugevalt soolane.
Edulugu: Oleme soovinud
oma klientidele pakkuda
kvaliteetset ja kiiret teenindust. Sellest tulenevalt on
meie ettevõte aastast aastasse
kasvanud nii töötajate arvu
kui masinapargi lõikes. Vesi
on inimeste primaarne vajadus, mida on kiiresti vaja ning
seetõttu peab meiepoolne teenindus olema kiire. Samas
on projekteerimise protsessi
ja lubade taotlemise kiirus
tugevas korrelatsioonis riik-

like institutsioonide töö kiirusega. Ettevõte on kasvanud
klientidepoolse komplektsete
lahenduste nõudluse tõttu.
Tulevikuplaanid: Muuta
pakutavad teenused veel
kvaliteetsemaks, kliendi- ja
keskkonnasõbralikumaks,
et meie ökoloogiline jalajälg
jääks piisavalt väike, kuna
töid teostatakse rasketehnikaga.
Küsis Sirje Suurevälja,
vastas Ly Ennok

alustab uut kooliaastat
1. septembril kell 9.30
NB! Alates kell 9.00-st saavad kõik 1., 4., 7. klassi õpilased
teha uued õpilaspiletite pildid.
Lisaks ootame varem kooli 9. klassi õpilasi.
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Pärnu pakub eakatele
abi vaktsineerimistõendi
väljaprintimisel
Alates 9. augustist võidakse nii siseruumides kui
väljas toimuvatel üritustel
küsida tõendit, mis näitab,
kas osaleja on COVID-19
vastu vaktsineeritud, selle
läbi põdenud või end hiljuti
testinud. Digitaalset tõendit
saab välja trükkida patsiendiportaalist www.digilugu.
ee, kuhu sisenemiseks on
vaja enda isikut tõendada
kas ID-kaardi, Mobiil-ID
või Smart-ID paroolide
abil.
Kui teil ID-kaardi,
Mobiil-ID või Smart-ID
paroolid puuduvad või on
ununenud, pole kellelgi

teisel võimalik teid tõendi
väljaprintimisel aidata.
Nende hankimist tuleb
alustada Politsei- ja Piirivalveameti teenindusbüroodest. Vajadusel küsige
abi mõnelt nooremalt sugulaselt või tuttavalt, kes saab
paroolide olemasolu korral
aidata ka tõendit printida.
Lisaks digitaalsele tõendile telefonis või väljatrükituna saab siseriiklikult
vaktsineerimist tõendada
paberkandjal vaktsineerimispassiga (kollane pass),
kuhu vaktsineerija võib
kõik teile tehtud vaktsiinidoosid kanda.

Õnnitleme
vastsündinuid!
CRISTELLA TEPP
MIRTEL POOBUS
STELLA-REE KUUSK
SARA TÕNISSON
HANNA VALDARU
ROSANNA LINDER
LENNA TÕNISOJA
REVON AONURM

24.07.2021
23.07.2021
28.07.2021
29.07.2021
12.08.2021
10.08.2021
02.06.2021
12.05.2021

KIRIKUTEATED
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirikus toimub 12.09.2021
kell 10.00 liturgia.
Olete kõik oodatud.
Info telefonidel: Preester Agaton Paalberg – 5384 1350,
Helju Holm - 5196 8992

Audru osavalla raamatukogud on avatud:
AUDRU RAAMATUKOGU töötab teisipäeviti, kolmapäeviti ja
neljapäeviti kell 12-18 ja reedeti kell 9-15.
ARUVÄLJA RAAMATUKOGU töötab esmaspäeviti ja
neljapäeviti kell 11-18.
JÕÕPRE RAAMATUKOGU on avatud teisipäeviti kell 10-16,
kolmapäeviti kell 10-18 ja pühapäeviti kell 10-14.
LAVASSAARE RAAMATUKOGU on avatud teisipäeviti
kell 11-17 ning kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti 12-18.
LINDI RAAMATUKOGU lahtioleku aegadeks on esmaspäevad,
teisipäevad ja kolmapäevad kell 10-16 ja neljapäeviti
kell 13.30-17.30.
Kaasa tuleb võtta ID-kaart ja selle paroolid või teada kas
Mobiil-ID või Smart-ID paroole.
KOOPIA/PRINTIMISE HINNAD:
* mustvalge A4 ühepoolne 0,15 €; kahepoolne 0,30 €
* värviline A4 ühepoolne 0,70 €; kahepoolne 1,40 €
Vaktsineerimistõendit saab välja printida ka
AUDRU OSAVALLAKESKUSES.
Infospetsialist Maigi Reepalu abistab soovijaid.
Telefon 444 8171. Lahtiolekuajad: E–N 8–17; R 8–16;
lõuna 12–12.48.

Soojad dieettoidud kohaletoomisega. Vajadusel püreestamine.
Menüü vastab kliendi vajadustele.
Olja, tel 5345 4695

Üritus toimub Aruvälja Külakeskuse õuealal.

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

Audru Muuseum
1996–2021

TÄNULEHT
Juubelisünnipäev

Pole midagi toredamat kui
sünnipäev ja hea, et see
ikka kord aastas toimub
ning mõnel aastal tähtsamalt ja suuremalt.
Meie oma Audru Muuseum tähistab sel aastal
juba 25. sünnipäeva. Selle
ajaga on tehtud palju tööd,
tänu millele muuseum täna
uhkelt oma kohal seisab.

Mitmete tublide inimestega koostöös oleme saanud
omale kasutamiseks kaks
hoonet – mõisa valitsejamaja ja viinaaida, kus 8000
ja ehk rohkemgi museaali
huvilistele eksponeerimiseks.
Kuigi muuseum kajastab
meie ajalugu, ei keela keegi
meid unistada tulevikust.

Audru Muuseumi 25. aastapäeval meenutame Teid,
lugupeetud Audru inimesed, tänu kellede annetustele
on meil rikkalik ja unikaalne museaalide kogu. Rõõmsa
meele ja suure tänutundega paneme alljärgnevalt kirja
annetajate ja abiliste nimed, kuid antagu meile lahkesti
andeks, kui oleme mõne nime unustanud, sest inimese
mälu on lühike. Siin nad on:
1. Aasa, Kuuno
2. Aarn, Triin
3. Aija, Mati
4. Aitaja, Aino

5. Alavere, Arno
6. Aleksandrov, Silvi
7. Annus, Ain
8. Anton, Arnold

Püüame ka järgnevatel aastatel olla töökad ja tutvustada Audru rahva ajalugu
ja tegemisi teie kõigi abiga.
Loodame täiendada oma
kollektsioone, parendada
ruume ja museaalide hoiustamistingimusi. Oleme
õpetajaks ja õpilaseks,
teenäitajaks ja teeliseks.
Hoiame oma rahva lugu

meie oma väikeses Audrus.
Muuseumi tekkeloost
saab lähemalt lugeda ja
meenutada Koduste Häälte
2020. aasta detsembri väljaande Ajaratta lugudest.
Head ja paremat!

9. Aomere, Luule
10. Aru, Ilmar
11. Asson, Koidula
12. Birk, Vaike
13. Einasto, Rein
14. Engman, Ilona
15. Ervin, Andres
16. Esna, Olav
17. Hanson, Harly
18. Harjakas, Helmi
19. Hollo, Reet
20. Heinluht, Jakob

21. Holtsmann, Rein
22. Intsar, Evi
23. Itter, Kalju
24. Jaagu, Maie
25. Jalakas, Linda ja Jana
26. Jalakas, Tiiu ja Mihkel
27. Janno, Tiina
28. Jaska, Adeele
29. Joosep, Mari ja Märt
30. Jugala, Aivo
31. Juhanson, Silja
32. Jurn, Heinrich

Raune Põllu
Audru Muuseumi
varahoidja

33. Juurikas, Lea
34. Jääger, Helju
35. Kala, Anneli
36. Kaljumägi, Linda
37. Kangur, Helki ja Maisi
38. Kann, Silvia
39. Kapral, Ene
40. Karu, Asta
41. Kartau, Valdur
42. Kasearu, Liivia
43. Kasearu, Tiiu
44. Kasemets, Janek
45. Kasemets, Jette
46. Kasemets, Sulev
47. Kesper, Dora
48. Kiis, Malle
49. Kiisler, Vilve ja Rein
50. Killing, Elma ja Teet
51. Kirsi, Helle ja Ado
52. Kirss, Jüri
53. Kivirand, Jüri
54. Kobolt, Ene ja Vahur
55. Koidu, Kalle
56. Kodasma, Ksenia
57. Kodasma, Taimo
58. Kollist, Evi ja Pavel
59. Koger, Helga
60. Koodi, Aili
61. Koppel, Milvi
62. Korb, Lembit
63. Kork, Jaan
64. Kraavi, Hilda
65. Kruusalu, Rein
66. Krillo, Ain
67. Kungla, Aino
68. Kungla, Aune ja Arseeni
69. Kurm, Anu
70. Kutser, Daisy
71. Kuusik, Helju
72. Kuuskmann, Mart
73. Kõlvart, Magda
74. Kõrgessaar, Aksel
75. Käsper, Tiiu
76. Käärats, Heldur
77. Kötsi, Marika
78. Laanela, Leili
79. Laido, Krista
80. Laidoner, Endel
81. Lainela, Albert
82. Lainet, Allan
83. Lass, Vivika
84. Leesment, Pilvi
85. Lelle, Harri
86. Lepik, Eva
87. Lepik, Jüri
88. Liiv, Efeline
89. Loorents, Maryel

90. Mattiisen, Kaido
91. Meibaum, Raissa
92. Merimaa, Mercedes
93. Metsaots, Ruti
94. Miglai, Maire
95. Miido, Henno
96. Mulk, Linda
97. Moorits, Jaan
98. Mõttus, Merle
99. Mölder, Sirje
100. Naut, Florida
101. Noormäe, Maret
102. Nurmsoo, Kalju
103. Nõmm, Aino
104. Nõmm, Heldur
105. Nõmm, Helle
106. Nõmm, Marie
107. Ojandu, Eino
108. Oraste, Kai
109. Orissaar, Inda
110. Osipov, Sirje
111. Osjamets, Ester
112. Otsus, Külli
113. Paavel, Argo
114. Paulus, Heino
115. Peet, Heldor
116. Pelovas, Tea
117. Petersell, Valter
118. Peterson, Enno
119. Peterson, Valdar
120. Petrova, Ljuba
121. Philips, Erik
122. Pirso, Jaan
123. Popp, Vahur-Vello
124. Post, Valdek
125. Puidet, Elma
126. Pukk, Leida
127. Praost Põder
128. Põldots, Jekaterina
129. Põldsam, Helgi ja Anu
130. Põldvee, Heino
131. Pärn, Piia
132. Pärt, Augustin
133. Raavik, Aliide
134. Raja, Niina
135. Rajari, Eduard
136. Randmaa, Helgi
137. Ranne, Juta ja Ilmar
138. Reesaar, Kalle
139. Rehe, Ruth
140. Reili, Piret
141. Reinhold, Milde ja Merit
142. Reilson, Marta
143. Rent, Nele
144. Rinne, Georg-Jüri
145. Roots, Helgi
146. Rubin, Eve

Audru valla muuseumi 10liikmelisest nõukogust jäid
pildile sotsiaaltöötaja Vilve Kiisler, kultuuri-töötaja Inda
Orissaare, õpetajad Helgi Roots ja Valve Tamm ning
Jõõpre sporimees Ilmar Aru. Foto: Urmas Luik

147. Saar, Anne
148. Saar, Salme ja Veljo
149. Saarna, Sulev ja Aili
150. Saarsoo, Kristjan
151. Salumets, Ülo
152. Savka, Maret
153. Saulski, Anne
154. Siig, Helvi
155. Siilsalu, Edgar
156. Siitam, Eire
157. Silgo, Milvi
158. Sits, Gustav
159. Soodla, Henn
160. Strikholm, Leida
161. Stüf, Marge
162. Suurevälja, Mihkel
163. Suurevälja, Sirje
164. Suursild, Siim
165. Sutt, Helja
166. Sutt, Mati
167. Talisoo, Rein
168. Tamm, Aivar
169. Tamm, Laine
170. Tamm, Valve ja Erich

171. Tarre, Peep
172. Teesalu, Irina
173. Tohver, Virve ja Anton
174. Tõnisson, Alfred
175. Tõnisson, Ülo
176. Tõnsberg, Reigo
177. Tõnismann, Merje
178. Tüür, Aili
179. Uuli, Helme
180. Uustalu, Lii
181. Vallner, Viivu
182. Vanatoa, Maarika
183. Velleste, Renate-Maria
184. Viik, Lea ja Peeter
185. Viik-Kaal, Malle
186. Viikmaa, Uno
187. Viisma, Helga
188. Volkmann, Evald
189. Õismets, Velli
190. Äke, Liivi
191. Ülemaantee, Maria
192. Zagorski, Maimu ja
Raimo

Abi eest muuseumi rajamisel ja hea koostöö eest täname kõiki
Audru vallavolikogusid ja vallavanemaid aastatest 1996–2021.
Täname Audru valla koole, lasteaedu, raamatukogusid,
Pärnu Muuseumi, Pärnumaa väikemuuseume, Eesti Geoloogiavalitsust, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja paljusid teisi.
Eriline tänu kuulub Audru koolide nendele õpilastele, kellede üle 100 uurimistöö rikastavad meid teadmistega Audru
valla rahva elust-olust.
Austuse ja tänuga endised
muuseumitöötajad
Helgi Roots ja Tiiu Jalakas

