Audru Vallavolikogule

Ettepanek
14.jaanuaril 2014
Audru valla Vapimärgi omistamiseks Anne Saulskile
Anne Saulski on sündinud 12. jaanuaril 1943. aastal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli
arstiteaduskonna ja omandanud proviisori eriala.
Anne Saulski on olnud Audru rahva tervise teenistuses üle 42 aasta. Nende aastate jooksul on
ta kujunenud kogukonna arvestatavaks tegijaks vallaelanike tervisemurede lahendamisel. Ta
on väga kohusetundlik, sõbralik ja abivalmis. Oma tööd teeb ta suure pühendumisega. Anne
tunneb hästi oma patsiente, annab alati neile nõu. Ta on suutnud sisustada apteegi, millest on
alati võimalik saada kõiki vajaminevaid ravimeid.
Anne Saulski on väga hea kolleeg perearstidele, pereõdedele ja hambaarstile ning õele.
Lisaks igapäevasele kohusetundlikule tööle on Annel palju huvialasid - fotograafia, muusika,
ajalugu jne. Ta on teinud palju koostööd Audru muuseumiga, nimelt ajaloo alalt. Kodus on tal
rikkalik kogu ajaloolisi kirjutisi, mälestusi, uurimusi, raamatuid. Siit on Audru muuseum
saanud abi näiteks endise Liiva karjamõisa kohta. Liiva Haigla kujunemisest ning töö
lõpetamisest, Audru ajaloost üldse. Anne on aktiivne osaleja muuseumi töös. olgu need
ringreisid, vestlused, filmiõhtud jne. Tänu tema fotograafia huvile, on täienenud muuseumi
fotokogu, rääkimata paljudest unikaalsetest annetatud museaalidest. Ta võtab innukalt osa
MTÜ Ajaratas tööst. Anne on aidanud leida inimesi, kellede teadmised ja mälestused on
oluliselt rikastanud Audru valla ajaloo jäädvustamist.
Anne Saulski on olnud hea ema oma tütrele Ruthile, keda Audru kooli õpetajad mäletavad kui
väga tublit ja musikaalset õpilast. Ruthist on saanudki tuntud muusik ja muusikaõpetaja
Märjamaal. Anne tütrepojal on samuti tavaliselt kõrgem ajaloo- ning kultuurihuvi. Ta on
sagedane osavõtja Audru muuseumi korraldatud matkadel ja üritustel. Kindlasti on siin
olulised mõjutused vanaema Annelt.
Anne on Audru valla sädeinimene, kuid tema tagasihoidlikkusest tingituna on mõnikord seda
raske tabada.
Teeme ettepaneku omistada 2014 aastal Audru valla Vapimärk Audru apteegi proviisorile
Anne Saulskile.
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