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Pärnumaa valdade rannamängudel teenis  
Audru osavalla võistkond kuldkarika

28. augustil toimusid Tõsta-
maal 28. Pärnumaa ranna-
mängud, kus võtsid omava-
hel mõõtu mereäärsed (osa)
vallad: Häädemeeste, Audru, 
Tõstamaa, Kihnu ja Lääne-
ranna.

Audru osavalla sportlased 
tegid nii vinged tulemused, 
et kokkuvõttes toodi koju I 
koht, II kohaga pidi leppima 
Tõstamaa osavald ja III koht 
läks Lääneranna vallale. 
Võistluspäev algas pendel-
teatejooksuga, kus Audru 
jooksjad näitasid kohe oma 
suurepärast vormi. Jooksule 
järgnesid naiste ja meeste 
võrkpall, juhtkonna mitme-
võistlus, orienteerumine, 
mälumäng, kergejõustikualad 
(kaugushüpe, kuulijänn, 100 
m jooks, naiste 500 m jooks 
ja meeste 1000 m jooks), 
teatejooks ning tõsist pinget 
pakkunud köievedu. 

Kogu protokolliga on 
võimalik tutvuda Pärnumaa 
Spordiliidu kodulehel www.
psl.ee. 

Suur tänu teile, kes te 
Audru osavalda esindasite: 
Koidu Killing, Marja-Liisa 
Kirchbaum, Laura Loorents, 

Raine Kuningas, Sirkka-Liisa 
Kivine, Rauno Kirchbaum, 
Kaijo Killing, Otto Georg 
Kirsi, Jaan Endrik Kirsi, 
Mihkel Poom, Marko Pihel-
puu, Egert Miljan, Raili Tom-
son, Kristo Toomsoo, Kahro 
Koit Koitla, Kuido Killing, 
Ranno Lepp, Valdi Killing, 
Ardo Lünekund, Eiko Pikkur, 
Ago Eensalu, Mikus Veltson, 
Piret Bart, Mati Puust, Toivo 
Kuningas, Sirje Suurevälja, 

Liisbet Puust, Toomas Tam-
mer, Dag Kivila, Helga 
Kivila, Merike Haugas.

Te kõik olete väga tublid ja 
me tunneme teie üle uhkust! 

Eriline tänu Õie Killin-
gule, Mati Puustile ja Valdi 
Killingule meie sportlaste 
motiveerimise ja võistkon-
dade kokkupanemise eest!

Tänud Tõstamaa osavalla 
meeskonnale ja Pärnumaa 
Spordiliidu Kaisa Kirikalile, 

kellel oli au sellel aastal võist-
lust korraldada! 

Järgmisel aastal on juba 29. 
rannamängud ja need peaksid 
kõikide plaanide kohaselt toi-
muma Häädemeeste vallas. 

Juhtkonna mitmevõistlejad 
Priit Annus

Audru osavallakeskuse 
juhataja

Jekaterina Eensalu
Audru Kultuuri- ja 

Spordikeskuse direktor

Alates oktoobrist 
muutub Audru 

piirkonnapolitseiniku 
tööruumi asukoht

Seoses töökorralduslike muudatustega 
asub Audru piirkonnapolitseiniku töö-
ruum alates 1. oktoobrist Pärnu polit-
seijaoskonnas, aadressil Pikk tänav 18.

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt 
rääkis, et sisuliselt piirkonnapolitseiniku 
töös midagi ei muutu, ümber kolitakse 
vaid ruumide asukoht. „Piirkonnapolitsei-
nik jätkab oma tavapärast tööd Audrus – 
tuvastab kogukonna turvalisust häirivaid 
probleeme ning aitab neid lahendada,“ 
selgitas Kütt.

Kütt lisas, et oma piirkonnapolitsei-
nikuga on kõige lihtsam kontakti saada 
telefoni teel. „Helistades saab kokku 
leppida aja piirkonnapolitseinikuga 
kohtumiseks oma kodukohas või soovi 
korral tulla kokkulepitud ajal ise Pärnu 
politseijaoskonda,“ sõnas Kütt. Tulevi-
kus hakkab Audru piirkonnapolitseiniku 
tööruum asuma uues sisejulgeolekumaja 
ühishoones.

Audru osavalla piirkonnapolitseinik on 
Signe Laasi, kellega saab kontakti numb-
ril 5301 7467 või aadressil signe.laasi@ 
politsei.ee.

Katrin Loo
PPA pressiesindaja, 5397 7386

Foto: Toomas Mitt

Vastuvõtt Pärnu linna huvikoolidesse  
käib läbi ARNO süsteemi

Uus kooliaasta on alanud ka huvikoo-
lides, mistõttu tasub meelde tuletada, 
et Pärnu linna munitsipaalhuvikoolides 
õppimiseks on vaja esitada õppima asu-
mise taotlus ning seda saab teha läbi 
e-keskkonna ARNO.

Pärnu huvikooli õppuril, kes jätkab 
2021/2022. õppeaastal omavalitsuse 
hallatavas huvikoolis õppimist mitme-
aastasel õppekaval ja oma senisel (eri)
alal, ei ole vaja uut taotlust teha. Kõik 
eelmise aasta lepingud on kantud ala-
nud õppeaastasse ja need kehtivad edasi 
kuni huvikooli lõpetamiseni või sealt 
lahkumiseni. 

Kui aga laps senist huviõpet jätkata ei 
soovi, siis tuleb vanemal esitada ARNO 
süsteemis huvikoolist lahkumise taot-
lus. Seda tuleks teha esimesel võima-
lusel, kuna maksekohustus kehtib kuni 
lepingu lõpetamiseni.

Kuna Pärnu munitsipaalhuvikooli 
õppetasu arve ja muud teated saadetakse 
vanematele nendele kontaktidele, mis 
on ARNO märgitud süsteemis, võik-
sid lapsevanemad ARNO keskkonnas 
vaadata üle ka oma kontaktandmed ja 
neid vajadusel värskendada.

Pärnu linna huvikooli arve eest saab 
tasuda ka e-arve püsimaksena. E-arve 
püsimakse lepingut saab sõlmida pan-

gakontoris või internetipangas. Lepingu 
sõlmimiseks tuleb arve tasuda pangas 
käsitsi, edaspidi debiteeritakse makse 
automaatselt.

ARNO süsteemiga on liitunud kõik 
Pärnu munitsipaalhuvikoolid: Pärnu 
Kunstide Kool, Paikuse Huviharidus-
keskus, Pärnu Spordikool, Pernova 
Hariduskeskus, Pärnu Muusikakool ning 
Audru Kooli muusika- ja kunstiosakond.

Alates sellest sügisest kasutavad 
ARNO keskkonda ka üldhariduskoolide 
huviringid. Seetõttu tuleb ka üldharidus-
kooli huviringis osaleva lapse vanemal 
kinnitada lapse ringis osalemine läbi 
ARNO keskkonna.

Pärnus tegutsevaid erahuvikoole 
ARNO keskkonnas ei ole, erahuvikoolid 
registreerivad oma õpilasi ise.

Kuna aga erahuvikoolidel tuleb alates 
sellest sügisest esitada tegevustoetuse 
taotlus linnale Pärnu linnavalitsuse 
e-teeninduses, tuleb vanemalgi kin-
nitada lapse osalemine erahuvikoolis 
Pärnu linnavalitsuse e-teeninduses. 
Kinnitust saab teha siis, kui erahuvi-
kool annab teada, et võimalus selleks 
on avatud.

2020/2021. õppeaastal õppis Pärnu 
linna huvikoolides ja -ringides ligi 6000 
noort. (KH)

Palju õnne  
Amilde-Elise Ojaberg!

Amilde-Elise Ojaberg sün-
dis 20. septembril 1921. aas-
tal Nõva vallas Harjumaal.

Peres oli 6 tütart, Amilde 
sündis kolmanda lapsena. 
Tema vanemad olid mitme-
külgsete oskustega töölised. 
Nad tegid ehitustöid, kudu-
sid kangaid ja vaipu. Peres 
suurt rikkust ei olnud. Põllul 
kasvatati toitu. Tuldi igapäe-
vaselt toime. Põhihariduse 
omandas Amilde-Elise 
kohalikus Nõva 6-klassili-
ses algkoolis.

Papsaarde asus Amilde-
Elise elama 1959. aastal. 
Enda ja abiliste kätega val-
mis 1960. aastal ilus maja. 
Hiljem pandi oma jõudu-
dega tuppa vesi ja rajati 
kanalisatsioon. Elatist tee-
nis ta käsitööga, kududes 
ja müües vaipu, kasvatades 
kurke ja müües neid Peter-

buris. Töötas laotöölisena 
Audrus ja Pärnus.

Täna on Amilde-Elise 
eluga rahul. Tuba on soe, 
riided puhtad ja maitsev 
söök laual. Igapäevaelus 
aitab teda õetütar Reet. 
Amilde-Elise on väga hea 
vestluskaaslane. Ta mäletab 
palju oma eluteest, on kursis 
igapäevaeluga, loeb ajalehti 
ja vaatab televiisorit. 

Amilde-Elise ja Reet kii-
davad väga töökat ja hoo-
livat hooldustöötajat Evi 
Rubinit, kes toob ravimid 
ja muu vajaliku.

Palju õnne ja tugevat 
tervist Sinule 100. sünni-
päeval !

Priit Annus 
osavallakeskuse 

juhataja 
Peep Tarre
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TEADAANNE
Alates 04.09.2021 sõi-
davad maakonna bus-
siliinid 62-1, 62-2 ja 64 
mööda vana Soomra 
teed. Seega, kõik bussi-
liinid, mis seni sõidavad 
Kihlepa-Lepaspea riigi-
maanteel nr 19108, läbides 
peatusi KAELEPI TEE 
ja KIVIMÄE, hakkavad 
sõitma vanal Soomra teel, 
kuhu on rajatud kolm uut 
peatust. Endise KAE-

LEPI TEE asemel pea-
tus KAELEPA. Peatus 
KIVIMÄE jääb nime-
tuse poolest muutmata, 
kuid uus asukoht on vii-
dud aiandusühistu Kaseke 
tee otsa vana Soomra tee 
ääres. Nende kahe peatuse 
vahele lisandub peatus 
SANGA-TÕNISE, nagu 
nimi ütleb, asukohaga 
samanimelise talu tee 
otsa. (KH) 

MAAKONNA BUSSILIIN nr. 62-1
PÄRNU - AUdRU KOOL - tõStAMAA - vARBLA - LIhULA

MAAKONNA BUSSILIIN nr. 64
PÄRNU - tõheLA - KIRASte - tõStAMAA

MAAKONNA BUSSILIIN nr. 62-2
PÄRNU - AUdRU KOOL - tõStAMAA - vARBLA - 
PIvAROOtSI - vIRtSU

XX X X XX
7:33 7:33 16 1 PÕLDEOTSA 88 12:00 12:00
7:35 7:35 18 2 KIHLEPA TEE 86 11:58 11:58
7:38 7:38 20 2 KIHLEPA 84 11:55 11:55
7:41 7:41 23 3 EASSALU 81 11:52 11:52
7:44 7:44 25 2 KAELEPA 79 11:50 11:50
7:45 7:45 26 1 SANGA-TÕNISE 78 11:49 11:49
7:46 7:46 27 1 KIVIMÄE 77 11:48 11:48
7:48 7:48 29 2 ROOGOJA 75 11:46 11:46
7:49 7:49 30 1 SOOMRA 74 11:45 11:45

7:33 16 1 PÕLDEOTSA 86 12:00
7:35 18 2 KIHLEPA TEE 84 11:58
7:38 20 2 KIHLEPA 82 11:55
7:41 23 3 EASSALU 79 11:52
7:44 25 2 KAELEPA 77 11:50
7:45 26 1 SANGA-TÕNISE 76 11:49
7:46 27 1 KIVIMÄE 75 11:48

18:07 24 4 EASSALU 19 8:24 19:52
18:10 26 2 KAELEPA 17 8:21 19:49
18:11 27 1 SANGA-TÕNISE 16 8:19 19:48
18:12 28 1 KIVIMÄE 15 8:18 19:47
18:15 30 2 ROOGOJA 13 8:15 19:45
18:16 31 1 SOOMRA 12 8:14 19:44

Pärnu Kirjandusfestivali idee sündis Audrus
Meie osavalla kultuurielu eest-
vedaja Merle Jantson korraldas 
koos Helle Kirsi ning endise 
lindika ja praeguse pärnaka 
Ilona Lauriga I Pärnu Kirjan-
dusfestivali, mis toimus esi-
mest korda käesoleva aasta 21. 
augustil. Uurime, kust sündis 
idee ning millised vaated on 
tulevikku. 

Kuidas sündis idee, et 
korraldada Pärnus kirjan-
dusfestival?

Merle Jantson: Pärnu Kir-
jandusfestivali idee tekkis mul 
tegelikult juba sügisel 2019 ja 
tõukus mitmest asjaolust:

1. Minu elukestvast armas-
tusest meie ilusa emakeele ja 
väärt eestikeelse kirjanduse 
ning selle loojate vastu.

2. Sellest, mis on Pärnu - 
Koidula linn, Jannseni linn, 
paljude suurepäraste kirjanike 
linn. Linn, kus on palju kirjani-
kega seotud ja kirjanike nime 
kandvaid paiku, aga pole laia-
põhjalist kirjandussündmust. 
Linn, kus on palju tarku ja loo-
vaid inimesi, kellega koostöös 
saab sündida heatasemeline, 
kogu Eesti kultuuripildis olu-
line sündmus. 

3. Innustavatest ja inspi-
reerivatest eeskujudest - Ees-
tis juba toimuvatest suvistest 
kultuurifestivalidest - neist 
sündmustest, mille loojad-
korraldajad mõtlevad eelkõige 
sisule ja alles siis vormile. 

Esmajoones jagasin ja 
“küpsetasin” tekkinud mõt-
teid oma pereringis. Seejärel 
Helle ja Ilonaga. Ilonaga olen 
varem koos korraldanud nii 
Meie Küla Pidu kui Kaluri-
küla Koduõuekontserte. Hel-
let tunnen Koidulauliku tegija, 
kirjaniku ja ka kultuurikorral-
dajana. Mõlemad on esmajoo-
nes väga “minu inimesed”, kel-
lega on koos mõnus mõelda ja 
tegutseda. Pereti oleme sõbrad 
nagunii. 

Enne kui Helle ja Ilonaga 
esimese ajurünnaku tegime, oli 
mul suur osa festivali eesmär-
kidest, sisust ja programmist, 
vormist ja turunduskavast peas 
juba olemas. Kenake hulk mõt-
teid sündis meie ühise ideede 
ping-pongitamise käigus.

Paraku lükkas koroona 
Pärnu Kirjandusfestivali sünni 
eelmiselt suvelt tänavusele. 

Pärnu Kirjandusfestival sai 
tänavu teoks koostöös Pärnu 
Sütevaka Humanitaargümnaa-
siumiga, Pärnu Muuseumiga 
ja Pärnu Keskraamatukoguga. 

Mille järgi te esinejad vali-
site?

Ilona Laur: Mõttetalgute 
käigus selgusid prioriteedid.

Helle Kirsi: Esinejad said 
päris esimesel koosolekul 
ajurünnakuna välja pakutud. 
Loomulikult oli pakutute hul-
gas esinejaid rohkem, aga sel 
korral jäid valikusse need, kes 
lõpuks festivalil ka olid. Need 
olid kirjanikud, kes meile 
endile meeldivad, kes kõneta-
vad oma teoste ja vahetu suht-
lusega nii suuri kui väikeseid 
ning ansamblid, kelle looming 

puudutab hinge ning kelle 
lugudes on sõnum ka sees. 

MJ: Nii nagu kõigil minu 
korraldatud üritustel, oligi 
seegi kord esinejate valiku 
kandev kriteerium see, et nad 
kõik on oma valdkonna pari-
mad tegijad. Autorid, kelle kir-
japandu on sisukas, keeleliselt 
hea ning omapärane, lugejate 
poolt hinnatud ja armastatud. 
Festivali sisu on läbimõeldud 
tervik ja sellest lähtub ka konk-
reetsete esinejate valik. Näiteks 
Jannsenite kirjanikepere kodus 
esinesid tänased kirjanduspe-
red: Ly Seppel ja Kristiina 
Ehin, Leelo Tungal ja Maarja 
Kangro. Jaagup Kreem laulis 
oma onu Juhan Viidingu laule 
ja Elo Viiding esitas enda ja 
oma isa luulet. Lydia Koidula 
on ka Eesti teatri looja – festi-
vali raames esinesid Koidula 
kunagisel koduõuel Lavakuns-
tikateedri tudengid. Ööülikooli 
salvestusel koolipapa Jannseni 
klassitoas kõneles Rein Veide-
mann oma raamatust “Lunas-
tatud”, milles üheks peategela-
seks seesama Johann Voldemar 
Jannsen. Algselt pargis Noor 
loeb! alale  kavandatud kirja-
nikud Martin Alguse ja Reeli 
Reinausi valisid programmi 
Sütevaka noored. Muusikutest 
kutsusime esinema sellised, 
kelle lauludes on sügavam sisu 
ja tekstid ka lugedes naudita-
vad - Dagö ja Lauri Saatpalu, 
Kristjan Üksküla ja Krista 
Citra Joonase. 

Nüüdseks on olnud aega 
mõelda ja tagasi vaadata – 
kuidas esimene kirjandus-
festival õnnestus? Millised 
hetked jäid kõige eredamalt 
meelde? 

IL: Õnnestus väga hästi, kui 
arvestada, et turunduseks jäi 
aega alla nädala.

MJ: On imeline tunne, kui 
näed midagi, mis veel mõni 
aeg tagasi oli olemas vaid su 
mõtetes, äärmisel juhul käsi-
kirjalisel A4 paberil, nüüd 
elusuuruses enese ees. Mui-
dugi olen ma väga rõõmus, 
et Pärnu Kirjandusfestival on 
sündinud. Olen väga rõõmus, et 
meil, tegijatena, oli seda koos 
mõnus luua. Vaimustun ja olen 
tänutundes kõigile tänavustele 
esinejatele mõeldes - nii nende 
etteastet kui ka PKF-i suhtu-
mist silmas pidades. Loomuli-
kult püüame edaspidi ellu viia 
ka kõik nende poolt festivalile 
pakutud suurepärased ideed. 
Festivalil oli absoluutselt parim 
- väga tark, teadlik ja südamlik 
publik! Oleks lausa patt mitte 
rahul ja tänulik olla. 

Ja seda, et meie festival 
on hea teistegi arvates, saab 
lugeda nii PKF-i külalisteraa-
matust, Sirbist, Pärnu Postime-
hest, Loomingust, kuulata-vaa-
data ETV 21. augusti AK-st. 

Kuklasse jäi tiksuma PKF 
Mõttekojas Maarja Vaino, 
suurepärase Kirjandustänava 
Festivali peakorraldaja, väl-
jaöeldu: ”Kirjandusfestival ei 
pea olema kuiv ja igav!”. Nõus! 

HK: I festival õnnestus väga 

kenasti, eks mõned apsakad 
ikka sisse lipsasid, kuid üldi-
selt sujus kõik suurepäraselt. 
Oli ju esialgse plaani kohaselt 
mõeldud festivali pidada suure-
malt ja paralleelselt kahes pai-
gas: Koidula pargis ja Koidula 
muuseumis. Merlel oli suure-
pärane idee, et ühest esinemis-
kohast teise sõidutab rahvast 
luulebuss. Mul olid juba olemas 
õpilasedki, kes pidid bussis 
eesti luulet lugema. Kahjuks 
jäi see tore ettevõtmine sel kor-
ral piirangute tõttu ära. Usun, 
et II festivalil see õnnestub. 
Kui küsid, kes kõige ereda-
malt meelde jäi, siis kõik jäid 
meelde. Aga minu vaieldama-
tud lemmikud olid I kursuse 
lavakad kavaga “Ma laaban, 
sa laabad, ta laabab”, kes Anu 
Lambi juhendamisel esitasid 
Laabani luulet ja laabasid ka 
ise. Vaimukas kava ja ilus selge 
eesti keel! Meelde jäid näiteks 
toredad killud - Abort Artur 
ja “Üheksa korda mööda, üks 
kord lõi ka.” 

Miks on Pärnusse vaja 
kirjandusfestivali? Miks on 
see oluline?

MJ: Pärnu ON kirjandus-
linn! Pärnul on uhke kirjan-
dusminevik, -olevik ja loo-
detavasti ka -tulevik. Pärnus 
on kohad ja kogukonnad, kus 
mitte ainult ei osata küpsetada 
ja kaubelda, vaid kus/millest/
kellest kirjutatakse, loetakse ja 
lauldakse.

Pärnakad peavad eelkõige 
ise (taas)avastama ja väärtus-
tama oma kodulinna kirjandus-
linnana. Meil on pagas, mida 
pole ühelgi teisel paigal kogu 
maailmas. Kui me ise seda 
väärtustame, väärtustavad seda 
ka teised.

Pärnu on meil, teadagi, 
suvepealinn. Aga võiks olla 
suvine kultuuripealinn! Pärnus 
juba on nii mõnigi kultuuri-
sündmus, mis meie linna sel-
lele tiitlile päris lähedale viib. 
Laiapõhjaline, heatasemeline 
ja põnev kogupere kirjandus-
festival linnasüdames sobitub 
nende sündmuste hulka suu-
repäraselt!

IL: Pärnus on rohkelt mee-
lelahutust, kuid see on ju ka 
Koidula, Jannseni ja paljude 
teiste tuntud kirjanike linn; 
siin on Koidula park, Koidula 
Muuseum, Vaeste-Patuste 
alev... Mina haakusin Merle 
ideega kohe, sest see toob 
Pärnu linnale nii vajalikku 
vaimsust. Teades Merle suurelt 

mõtlemise oskust, kogemusi 
suurte ürituste korraldamisel 
ja turundamisel, olin päris kin-
del, et sellest ei kujune väikest 
nišiüritust, vaid sündmus, mis 
jätab jälje mitte ainult Pärnu, 
vaid kogu Eesti kultuuriellu.

HK: On ju tore, kui tuntud 
kirjanikud koju tulevad! Usun, 
et paljud nägid esmakordselt, 
milline näeb välja Reeli Rei-
naus või Juhani Püttsepp või 
Elo Viiding või Ly Seppel. 

Me teame kirjanikke nime-
pidi ja loeme nende raamatuid. 
Aga milline kirjanik välja 
näeb? Kõik teavad, kes on Sip-
sik ja milline ta välja näeb. Aga 
kas lugeja tunneks pildilt Eno 
Raua ära? Sellepärast ongi hea, 
kui festival selliseid toredaid 
kohtumisi võimaldab. 

Milliseks sündmuseks 
võiks PKF ajapikku kuju-
neda? 

MJ:  PKF-ist soovime 
kujundada Pärnu ja kogu 
Eesti kultuuripildis olulise 
sündmuse. 

12 tundi heatasemelist ja 
köitvat eesti keelt ja kirjan-
dust kõikvõimalikes vormides 
- kohtumised ja õpitoad kirja-
nikega, muusika, teater, kunst, 
raamatulaat ja -täika, kirjan-
duskohvikud  jne. Mõeldud 
on see kõigile: lastele, noor-
tele, täiskasvanutele; suurtele 
kirjandussõpradele ja neilegi, 
kes pole ammu raamatut kätte 
võtnud. Programmi keskmes 
Koidula park ja -muuseum, 
kaasatud on ka teised kirja-
nike ja kirjandusega seotud 
paigad Pärnus. Tegijatena 
ikka see sama seltskond, kes 
tänavu, rõõmuga kaasame ka 
uusi säravate silmade ja silma-
ringiga ning ideedega inimesi.

Kõik see saab teoks, mui-
dugi siis, kui meie tänavused 
head toetajad – Eesti Kultuur-
kapitali kirjanduse sihtkapital 
ja Pärnumaa ekspertgrupp ning 
Pärnu linn – meid ka edaspidi 
toetavad. Sest meie kindel soov 
on, et kogu PKF peab ka edas-
pidi olema publikule prii!

HK: Loodame, et järgmisel 
korral saavad ka need mõtted 
teoks, mis seekord kõrvale jäid. 

Kes tahab teada, milliseks 
festival järgmisel korral kuju-
neb, tulgu tuleval suvel kaema!

Küsis 
Liis Künnapas 

Vastasid 
Merle Jantson, Helle 

Kirsi, Ilona Laur

Lugeja kirjutab
Minu lugemislauale sat-
tus Helgi Rootsi ja Sirje 
Suurevälja raamat “Eesti 
100. Audru aastad”. Ma 
pole ühelegi raamatule 
ühtegi arvustust kirjuta-
nud (diplomi-, magistri- ja 
ka doktoritöödele küll). 
Raamat on autori(te) vaba 
looming ja kellelgi ei ole 
õigust seda kritiseerida. 
Kiita võib küll. Kõik minu 
käes elu jooksul olnud 
raamatud jaotan ma kahte 
rühma: esimesse need, 
mida ma olen küll alus-
tanud, kuid ei ole lõpuni 
lugenud (huvi kadus 
ära), teise rühma kuulu-
vad need raamatud, mida 
ma olen lõpuni lugenud. 
Kõnealune raamat kuulub 
kindlalt teise rühma. Huvi 
säilis viimase leheküljeni. 

Ma ei leidnud raamatu 
toimetaja nime. Võibolla 
toimetajat ei olnudki? 
Miks ma otsisin toime-
taja nime? Kuigi raama-
tul on kaks autorit, siis 
kui ei oleks alguses ära 
märgitud, kes millist aja-
perioodi kirja pani, siis 
on raske lugedes eris-
tada erinevaid autoreid. 
See tähendab, et autorid 

hingasid raamatu tege-
mise käigus ühes rütmis. 
Ja see on andnud toreda 
tulemuse. Mul pole Audru 
kandiga erilisi suhteid 
ega seoseid. Olen Aud-
rust mitmeid kordi vaid 
läbi sõitnud Tõhela poole 
(minu emaema sünni-
kodu on Tõhela külje all) 
ja Tõstamaale kalmistule. 
Nüüd aga, pärast raamatu 
läbilugemist, on Audru 
kant saanud palju oma-
semaks. Hea nipp on see, 
et olete raamatus võimal-
danud lugejal kaasa elada 
Audru sündmustele ja 
arengule aastate kaupa 
läbi sajandi. 

Ma olen kindel, et see 
raamat on väärtuslik nii 
Audru elanikele, kui ka 
Audruga seotud inimes-
tele, kes ei ela momendil 
kohapeal. 

Igal juhul veelkord 
aitäh raamatu eest mõle-
male autorile ja jõudu 
lisaandmete ja mälestuste 
kogumisel (raamatu lõpus 
on selleks kõigile võima-
lus antud).

August Aarma
majandusteaduste 

doktor

Foto: Johanna Roos

X - esmaspäev, teisipäev, neljapäev, XX - laupäev, pühapäev
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Audrus uus raamatukoguhoidja
Küllap on Audru raamatusõb-
rad juba kohtunud meie uue 
raamatukoguhoidja Marilis 
Edvandiga. Uurimegi nüüd 
lähemalt, et kellega täpsemalt 
tegu ja millised on uue noore 
spetsialisti tulevikuplaanid.

Marilis Edvand: Käes-
oleva aasta augusti teisest 
poolest olen Audru uus 
raamatukoguhoidja. Olen 
siinkandis elanud terve oma 
elu, pärit olen Jõõprest. Oma 
kooliteedki alustasin Jõõpre 
Põhikoolis, hiljem suundusin 
toonasesse Audru Keskkooli.

Raamatukogunduse eri-
alale sattusin saatuse tahtel 
nii, et pärast keskkooli lõpe-
tamist ei teadnud ma päris 
täpselt, mida edasi õppida 
soovin ja läksin veidi pärast 
kooli lõppu hoopiski tööle 
legendaarsesse Rüütli tänava 
Apollo raamatukauplusesse. 
Umbes kolmandal tööaas-
tal hakkasid aga kolleegid 
mulle rääkima, et Marilis, 
mine õige Viljandisse raa-
matukogundust õppima, 
sulle nii sobiks see amet. Ja 
see mõte jäigi minuga ega 
lasknud enam lahti, kuniks 
2010. aastal astusingi Vil-
jandi Kultuuriakadeemiasse 
raamatukogunduse- ja info-
keskkondade erialale sisse.

Rakendusliku kõrgha-
riduse diplomi sain 2015. 
aasta juunis Tartu Ülikoo-
list ja sama aasta augusti-
kuus alustasin juba erialast 
tööd Pärnu Kuninga Tänava 
Põhikooli raamatukogu juha-
tajana. Seal veetsin kolm väga 
tegusat ja meeldejäävat aastat. 
Seejärel võtsin natukeseks aja 
maha ja 2019. aasta jaanuaris 
asusin tööle Pärnu Keskraa-
matukogu teabekirjanduse 
osakonda, kus sain töötada 
napilt aastakese, enne, kui 
meie perre sündis pesamuna. 

Olin veidi üle aasta lap-
sega kodune ning kui avanes 
võimalus oma kodukandi 
raamatukokku tööle tulla, 
ei mõelnud ma pikalt, ehkki 
kodus on lisaks algkoolis käi-

vale tütrele kasvamas ka 1,5 
aastane poisipõnn.

Minu unistus on tegelikult 
ülikooli lõpetamisest saadik 
olnud töötada just väikeses 
raamatukogus, mis on üht-
lasi ka kogukonnasüda. Üks 
armas inimene ütles mulle 
hiljuti, et muidugi sa tunned 
end seal hästi, sa oled ju selle 
ruumi hoidja. Tõepoolest, 
nii tunnen ka ise, et mulle 
on määratud olla just siin ja 
praegu selles vanas ja vää-
rikas mõisaaegses hoones, 
ajamas just nimelt seda päris 
oma asja. 

Kui rääkida sellest, mil-
lised raamatud mind ennast 
enim kõnetavad, siis loen 
alati meelsasti fantaasiakir-
jandust. Viimane meeldejääv 
ja pikalt mõtteainet tekitanud 
raamat oli Carlos Ruiz Zafoni 
„Tuule vari“, lähiajal loodan 
ka teose järgedeni jõuda. 
Hiljuti käima õppinud lapse 
kõrvalt pole küll lugemisaega 
lihtne leida, aga hetkel on mul 
käsil nooremale lugejale, aga 
miks ka mitte lapsemeelsele 
täiskasvanule suunatud Kate 
DiCamillo „Mustkunstniku 
elevant“, mis on taaskord 
müstiline ja fantastiline 
lugu võimatu uskumisest ja 

erakordse tõekssaamisest. 
Varasematest raamatutest 
on mulle kustumatu lugemis-
elamuse jätnud loomulikult 
J. R. R. Tolkieni „Sõrmuste 
Isanda“ triloogia ning jah, 
ma nimetan end igasuguse 
valehäbita ka suureks Harry 
Potteri fänniks. 

Eesti kirjanikest on mu 
üheks lemmikuks läbi aegade 
kindlasti Andrus Kivirähk. 
Huvitun ka põhjamaade kir-
jandusest, põhjala müütidest 
ja kõigest viikingitega seon-
duvast. Naudin teoseid, kus 
kirjeldatakse Norra loodust, 
näiteks Trygve Gulbransseni 
„Ja taamal laulavad metsad“ 
ning selle järjed on minu 
ühed suured lemmikud juba 
ammusest ajast. 

Esimesed muljed on mul 
siinsest Audru kogukonnast 
igati positiivsed – lugejad on 
mind soojalt vastu võtnud 
ja loodan väga, et üha enam 
inimesi leiab tee Audru raa-
matukokku. 

Põhjuseid, miks siia oma 
sammud seada, leiab mit-
meid. Siin on vägagi arvesta-
tav kogu kriminaalkirjanduse 
austajatele, samuti hea valik 
noorte- ning lastekirjandust 
ning reisikirju. Ka koolide 

soovitusliku kirjanduse saab 
siit kenasti kätte, sealjuures 
enamasti järjekorrata. Aja-
kirju ja ajalehti saab nii koha-
peal lugeda, kui ka kaasa lae-
nutada. Usun, et igaüks leiab 
siit endale midagi sobivat. 

Samuti olen alati valmis 
nõu andma arvuti ja interne-
tiga seonduvates küsimustes, 
lisaks aitan vajadusel nuti-
seadmetega toimetamisel. 
Siia saab tulla nii printima, 
skaneerima kui ka koopiaid 
tegema. Ootan siia ka päris 
pisikesi koos emade-isadega, 
kuna plaanis on täiendada 
mudilastele mõeldud papi-
raamatute valikut. 

Lähitulevikus on mul plaa-
nis soetada igale vanusele ja 
erinevate raskusastmetega 
lauamänge, luua lastele ning 
noortele oma nurgake kott-
toolide ja hubase atmosfää-
riga, laiendada lugejatele 
mõeldud ala ning loodetavasti 
teha tihedat koostööd lähe-
duses asuva lasteaia, Audru 
Noortekeskuse ning Audru 
Kooliga ja teistegi kogukonna 
jaoks oluliste asutustega. Val-
mimas on Audru raamatu-
kogu Facebooki leht, et jõuda 
veelgi enamate inimesteni ja 
olla n-ö pildil. Sinna hakkan 
postitama jooksvat infot, aga 
aeg-ajalt ka kindlasti raama-
tututvustusi/soovitusi, samuti 
on väga oodatud lugejalt luge-
jale raamatusoovitused. 

Siit ka üleskutse – kui sinul 
on ideid, kuidas Audru raa-
matukogu tööd veelgi pare-
maks muuta või on sul mõt-
teid, mida võiks raamatukogu 
veel lisaks olemasolevale oma 
inimestele pakkuda, milliseid 
üritusi korraldada jms – anna 
julgelt sellest teada. Astu ise 
läbi või kirjuta mulle audru@
pkr.ee või anna endast märku 
raamatukogu FB lehel.

Kohtume raamatukogus!
Raamatukoguhoidja 

Marilis

Jõudu ja edu!
Sirje Suurevälja

Audru raamatukogu ja Marilis. Foto: Mikk Mathisen

Heategu tuli Jõõpre Kooli 
hoovile

Tore, kui meie keerulises 
koroonast vaevatud ja pii-
rangutega piiratud päevas 
ka midagi positiivset toimub. 
Ühel päeval helises kooli-
juhi telefon ja endine laste-
aia, praegune kooli kolme 
õpilase lapsevanem Eve 
Toomast helistas ja küsis, et 
kas me oleksime nõus vastu 
võtma Swedbanki Pärnu 
tiimi pakkumise teha mingi 
koolile või lasteaiale sobilik 
heategu. Suvel olid Jõõpre 
Kooli õpilasmalevlased just 
käinud lasteaias atraktsioone 
värskendamas, osad tööd 
jäid järgmiseks aastaks. Nii 

lõimegi käed ja ühel esmas-
päeva õhtul saabus kuradito-
sin rõõmsat pankurit eesotsas 
juhi Keio Veensaluga heategu 
sooritama. Värske värvi koos 
erksate triipudega said ter-
rassid ja uue väljanägemise 
majake hoovi peal. Tänud 
tegijatele ja küll oli hommi-
kul lastel palju üllatuda ja 
uudistada, et mis öösel hoovi 
peal juhtunud oli! Arvestades 
asjaolu, et ega jõuludki enam 
mägede taga ei ole, siis need 
lapsed võivad päkapikke veel 
pikka aega uskuda.

Tänulik direktor ja 
Jõõpre lasteaia pere

Kasvame koos
Ühel mõnusal augustikuu 
õhtul toimus Aruvälja küla-
keskuse õuealal suvelõpuüri-
tus „Kasvame koos“. 

Augustikuu heitlikud 
ilmad olid seekord meie 
poolt ja kokkutulnud pered 
said koos veeta  väga mõnusa 
aja, mil oli nii tegevust kui ka 
vaatamis- ja avastamisrõõmu.

Suur tänu kõigile, kes 
andsid oma panuse. Aitäh 
MTÜ Aruvälja Suurküla 
Seltsi juhatuse liikmetele. 
Aitäh Audru Lastekaitse 
Ühingu juhatuse esimehele 
Peep Tarrele, kelle suurel toel 
sai kokku kirjutatud projekt 
Lastekaitse Liidule. Täname 
psühholooge Karin Mathie-
senit ja Elen Kihli huvitavate 
loengute eest. Suur tänu Aru-

välja Külakeskuses tegutse-
vatele ringijuhtidele Teet 
Killingule, Mari-Liis Rehele, 
Ave Teeäärele, Heivi Tähele, 
Helen Maripuule ja Evelin 
Otsale. Tänu teile sai osaleda 
treeningus, näha ja osa 
võtta rahva- ja eksootilisest 
tantsust, meisterdada Nuku-
ringi töötoas ja mängida QR 
koodi mängu. 

Terve õhtu jooksul said 
lapsed keerutada Teet Kil-
lingu karussellil, hüpata 
ja turnida suurel batuudil. 
Pika ja väga huvitava prog-
rammiga oli kõiki kohaloli-
jaid üllatamas Viktor Tund 
oma teadusteateriga „Teeme 
keemiat“.

Ülimaitsvat kõhutäidet 
pakkus Suvekiosk – pehme 

jäätis ja minipannkoogid Pär-
nust. Usun, et ei olnud kedagi, 
kes oma suud magusaks ei 
saanud.  

Pimedasse ja sumedasse 
augustikuu pereõhtusse tõi 
mõnusat soojust ja valgust nii 
süüdatud lõke kui ka Maret 
Palusalu ja Kristjan Põldmaa 

kaunis meeleolumuusika. 
Aitäh teile!

Meie ürituse pildistas üles 
Kersti Killing-Jaago ning pil-
dimaterjaliga saate tutvuda 
Aruvälja Külakeskuse FB 
lehel.

Aili Elend

Audru Kultuurikeskuses 
algavad koolinoorte 

tantsutrennid
Ootame tantsima kõiki tant-
suhuvilisi koolinoori. 

Esimene proovitund toi-
mub 5. oktoobril kell 15.30 
Audru Kultuurikeskuses.

Tantsuõpetaja Laura 
Pampa on tegelenud tant-
simisega 12. eluaastast eri-
nevate õpetajate käe all ning 
õppinud mitmeid stiile bal-
letist tänavatantsuni. Pärast 
kooli lõpetamist asus ta 
õppima Tartu Ülikooli Vil-
jandi Kultuuriakadeemiasse 
tantsukunsti erialale, kus aas-
tate jooksul sai oma teadmisi 
ja tantsuoskusi veel põhjali-
kumalt täiendada. 

Praegu on Laura Laine 

Mägi Tantsukooli tantsu-
õpetaja ning loodab, et saab 
tantsupisikuga nakatada ka 
Audru noori. 

Laura: „Tantsutundides 
pean oluliseks, et tantsu-
tehnika ning loovus käiksid 
käsikäes, üksteist toetades. 
Lisaks on oluline, et tantsija 
õpiks tunnetama oma keha 
võimalusi nii individuaalselt 
kui ka suhtes ruumi, muu-
sika või kaastantsijaga ning 
tunneks end liikudes julgelt, 
vabalt ja iseendana“.

Tule julgelt proovitundi 5. 
oktoobril Audru Kultuurikes-
kusesse. (KH)
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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!
MATHIAS TAMM  20.07.2021
LUKAS BANNIKOV  17.08.2021
KETLIN SAMARIN  19.08.2021
RIIVO LARETEI  25.08.2021
SOFIA VAINO  04.07.2021
ESTON TOMSON  23.08.2021
JETE SUTELAINEN  01.09.2021
JETTE SÜLLA  16.05.2021
FRANK MATIISEN  28.08.2021
ALYSSA-MARIE ELISAROV  03.09.2021

tel: 5568 2313
e-mail: marvi.koster@mail.ee

Facebook: Marvi Kodukoristus

* akende pesu
* suurpuhastus
* hoolduskoristus
* trepikodade koristus
* ehitusaegne/järgne koristus

17. oktoobri kohalikud valimised tulevad uuendustega
Austatud Audru osavalla 
valijad, kuna nendel valimis-
tel on eelnevatega võrreldes 
palju muudatusi, püüame teile 
lihtsas sõnastuses veidi teavi-
tust anda. 

Seekord moodustavad 
Pärnu keskuslinn, Audru, 
Paikuse ja Tõstamaa osaval-
lad ühise valimisringkonna, 
mistõttu on ka kandidaadid 
kõikidel valijatel ühed ja 
samad. 

Valimisjaoskondade asu-
kohad 

• Audru osavalla territoo-
riumil asub valimisjaoskond 
endiselt osavallakeskuse 
ruumides ja on avatud reedel 
kell 12-20 ning pühapäeval, 
17. oktoobril kell 9-20. Lau-
päeval 16. oktoobril asub 
valimisjaoskond Lindi Las-
teaed-algkoolis ja on avatud 
kell 12-20

• Valimisjaoskond asub ka 
Jõõpre Rahvamajas mis on 
avatud reedel 15. oktoobril 
kell 12.-20 ja pühapäeval 17. 
oktoobril kell 9-20. Laupäeval 
16. oktoobril asub valimis-
jaoskond Lavassaare Laste-
aias ja on avatud kell 12-20.

Audru osavalla valija saab 
11.-14. oktoobril nn eelhääle-
tada ka kolmes Pärnu linnas 
asuvas valimisjaoskonnas: 
Pikk tn 13 (Pärnu Bussijaam), 
Papiniidu 8 (Kaubamajakas) 
ja Haapsalu mnt 43 (Mak-
simarket), mis on avatud kell 
12-20.

Endiselt on võimalik oma 
hääl anda ka elektrooniliselt. 
E-hääletamine algab esmas-
päeval, 11. oktoobril kell 9.00 
ja kestab ööpäevaringselt 
kuni laupäeval 16. oktoober 

kell 20.00 

Alljärgnevalt väike spikker 
valijatele.

Ühtne valimisnädal
Valimiste periood koondub 

ühte nädalasse:
- esmaspäevast laupäe-

vani saab hääletada nii paber-
sedeliga jaoskonnas kui ka 
elektrooniliselt, pühapäevasel 
valimispäeval ainult paber-
sedeliga. NB! Pühapäeval 
jaoskonnas saab pabersede-
liga hääletades oma e-hääle 
veel ära muuta.

- esmaspäevast neljapäe-
vani on igas vallas ja linnas 
avatud vähemalt üks valimis-
jaoskond, kus saab hääletada 
väljaspool oma elukohajärg-
set valimisringkonda. Pärnu 
linnas asuvad need Pärnu 
bussijaamas, Kaubamajakas 
ja Maksimarketis

- reedel, laupäeval ja 
pühapäeval saab hääletada 
ainult oma elukohajärgses 
valimisringkonnas. Nendel 
päevadel toimub ka kodus 
hääletamine. 

Kodus hääletamise taot-
luse saab esitada kirjalikult 
(sh e-kirjaga) ja telefoni teel. 
Taotlust saab esitada e-posti 
aadressile valimine@parnu.
ee või helistada jaoskonna-
komisjonide üldtelefonile 
59116959 valimispäeval ehk 
pühapäeval kella 14.00-ni

Paindlik jaoskonnavalik
Uudne on, et oma valimis-

ringkonna piires saab hääle-
tamas käia endale sobivaimas 
jaoskonnas s.t Audru osavalla 
valija saab hääletada ka Pärnu 
linnas või ka Tõstamaal asu-

vas valimisjaoskonnas. Selle 
võimaluse tagab pabernime-
kirjade asemel elektrooniline 
valijate nimekiri.

Ringkonna hääletusruu-
mide asukohad on kirjas vali-
miste teabelehel, veebilehel 
valimised.ee ja teavet saab 
ka valimiste infotelefonilt 
631 6633.

Jaoskonnas
- Valija tuvastatakse isikut 

tõendava dokumendi (ID-
kaart, pass, juhiluba) alusel. 

- Jaoskonnatöötaja teeb 
arvutis elektroonilisse vali-
jate nimekirja märke valijale 
hääletamissedeli väljastamise 
kohta. 

- Valija saab hääletamis-
sedeli kätte allkirjalehele 
antud allkirja vastu ja kir-
jutab valimiskabiinis sede-
lile meelepärase kandidaadi 
numbri. Enne kokkumurtud 
sedeli valimiskasti laskmist 
vajutab jaoskonnatöötaja selle 
välisküljele pitsatijäljendi.

Valimiste teabeleht
- Igale aadressile, kus elab 

kas või üks hääleõiguslik ini-
mene, saadetakse hiljemalt 
oktoobri esimesel nädalal 
valimiste teabeleht (asendab 
valijakaarti ega ole seotud 
valimisõigusega). Kes on tei-
nud eesti.ee-s vastava märke, 
saavad selle info e-kirjaga. 

- Teabelehel on üldine info 
valimisõigusest ja märgitud 
kõigi hääletamisruumide 
asukohad.

Valimisõigus
Kohalike omavalitsuste 

valimistel on hääletamisõigus 
vähemalt 16-aastasel vali-

jal, kelle elukoha aadress on 
rahvastikuregistrisse kan-
tud. Lisaks Eesti kodanikele 
saavad kohalikel valimistel 
hääletada Eestis elavad muu 
Euroopa Liidu liikmesriigi 
kodanikud, samuti Eestis 
püsivalt elavad välisriigi 
kodanikud ja kodakondsu-
seta isikud.

Poliitiline agitatsioon
Poliitiline välireklaam on 

lubatud kogu valimisperioodi 
ajal, poliitilist selgitustööd 
tohib teha ka valimispäeval. 
Vaid hääletamisruumis peab 
olema tagatud valimisrahu.

e-hääletamine
- E-hääletada saab arvu-

tis, sisestades ID-kaardi ID-
kaardi lugejasse või arvuti 
ja mobiil-ID abil.

- Turvaliseks ja sujuvaks 
e-hääletamiseks kontrolli 
eelnevalt oma ID-kaardi tark-
vara, arvuti operatsioonisüs-
teemi ja viirusetõrjetarkvara 
uuendusi.

- NB! 30 minuti jooksul 
pärast hääletamist on võima-
lus oma e-hääle kohalejõud-
mist kontrollida nutiseadme 
(nutitelefon, tahvelarvuti) 
abil.

Koroonaviirus
Kardetavasti tuleb arves-

tada viiruse levikust tingi-
tud piirangutega. Seepärast 
kanna hääletusruumis maski, 
hoia teistega vahet, desinfit-
seeri käsi ja võimalusel luba 
eakad järjekorras ette ja kui 
saad, käi jaoskonnas oma 
häält andmas hoopis enne 
valimispäeva. (KH ) 




