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Osavalla kultuurieestvedajad pälvisid
Pärnu linna korraldajapreemia
30. detsembril kuulutati
välja Pärnu linna korraldajapreemia ning seekordseks
võitjaks osutus I Pärnu Kirjandusfestivali korraldaja
MTÜ Pihlakse.
Nimelt toimus möödunud augustikuu teises
pooles Pärnu Koidula Muuseumis ja aias esmakordselt
kirjandusfestival, mille
idee autor ja eestvedaja on
meie osavalla tuntud kultuuritegija Merle Jantson.
Kaastegijateks olid Helle
Kirsi ning endine lindikas
ja praegune pärnakas Ilona
Laur.
Kirjandusfestivali kor-

raldustiimi olid kaasatud ka
Pärnu Koidula Muuseum,
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Pärnu
Keskraamatukogu ja Pärnu
kirjanikud.

Septembrikuu Kodustes
Häältes “rääkisid” naised
pikemalt idee sünnist ning
festivali korraldamisest.
Kirjandusfestivali toimumist peetakse oluliseks,

Tänavune teema-aasta on
pühendatud raamatukogudele

kuna Pärnus on ajalooliselt
tugev kirjanduskultuur –
Pärnust on pärit ja aegade
jooksul on siin tegutsenud
mitmed tuntud ja olulised
kirjanikud ning oluline
on seda väärtustada. Üks
kogupere kirjandusfestival
siin samas Pärnus sobib
selleks ideaalselt. Jääme
ootama II Pärnu Kirjandusfestivali!
P i k e m l ug u ilm u s
septembrikuu Kodustes
Häältes. Varasemalt ilmunud osavalla ajalehti näeb
internetis https://parnu.ee/
index.php/uudised/audruosavalla-teated/ajaleht.
Liis Künnapas

Mis või kes on MTÜ Pihlakse?
2014. aasta suvel kolisime
meie – Merle ja Jaanus
Jantson – koos lastega
Lindi külla Lossi tallu.
Siinne elu ja siinsed
inimesed köitsid meid
niivõrd, et tahtsime seda
kõigi nendega jagada, kel
pole kodu kalurikülas, kuid
ometi meri ja rannarahvas
südames.
Nii korraldasimegi Meie
Küla Peo. Esimest korda
toimus see 4. juulil 2015,
täpselt meie Lindile kolimise esimesel aastapäeval.
Selleks, et festivali korraldada, tuli meie perel
luua ka juriidiline ettevõte.
Sellele nime otsides jõudsime välja Merle väärikate
juurteni.
Merle Jantson: Minu

emapoolsed esiisad, Sookuningalt Jäärja piiri
veeres, rajasid 19. sajandi
alguses Pihlakse talu. II
ilmasõja alguseks oli sellest saanud edukas suurmajapidamine edumeelsete
inimestega. Kui tulid ajad,
mil edumeelsus ja edukus
loeti suureks süüks, viidi
pererahvas – nende hulgas
minu kolmekuune ema
– Siberisse. Taluhäärber
veeti Veelikse küla keskele
ja tehti sovhoosikeskuseks.
Nii lakkaski Pihlakse – mu
juurtetalu – olemast. Ja
selle pererahvas ei saanud
enam iial oma koju tagasi.
Õn neks, 1990ndate
algusest, kui talumaid
tagastati, on olemas VanaPihlakse talu, mis asub

kunagi Pihlakse talu n-ö
alatare maadel. Selle
pererahvas on mu vanaisa
vanima õe poeg Harry koos
oma kaasa Sirjega. Tänu
neile on Vana-Pihlakses
imekena iluaed ja suur ning
väga heas korras majapidamine.
Aga Pihlakse talu enda
väärikas nimi ning ma loodan, et ka hing ja sajanditepikkune lugu elavad edasi
meie MTÜs – MTÜs Pihlakse.
Ma väga loodan, et mu
esiisad-emad, kõik need
Pihlakse peremehed-perenaised läbi mitme möödunud aastasaja, on MTÜ
Pihlaksega rahul: oleme
teinud uhke rannakülafestivali, mitmeid-mitmeid
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kaluriküla koduõuekontserte, olnud üle-Eestiliselt
ametis EV100 pidustuste
korraldamise koordineerimisel jpm. Möödunud suvel
tegin teoks ühe oma suure
unistuse – toimus esimene
Pärnu Kirjandusfestival.
Paljud mõtted ja plaanid
ootavad veel ellu viimist,
mõned juba sel suvel,
mõned edaspidi.
MTÜ Pihlakse ehk
perekond Jantson Lossi
talust Lindi külast tänab
kogu südamest kõiki
neid Lindi kogukonna
ja Audru-kandi inimesi,
kellega koos meie ettevõtmised sündinud on!

Alanud aasta on raamatukogudele eriti oluline, kuna aasta
2022 on kuulutatud Kultuuriministeeriumi poolt raamatukogude aastaks.
Teema-aasta sissejuhatuseks
toimus sel päeval üle-eestiline
ettelugemine möödunud aastal
enim laenutatud Eesti autori ilukirjanduslikust teosest, milleks
oli Mudlumi “Mitte ainult minu
tädi Ellen”. Üle 3500 korra laenatud raamat loeti ette ühel ja
samal ajal raamatukogudes üle
Eesti.
Audru raamatukogu külastas
sel päeval meie kogukonna poolt
hinnatud ja armastatud osavallajuht Priit Annus, kes kandis
samuti ette peatüki Mudlumi
teosest „Mitte ainult minu tädi
Ellen“.
Kel soovi, saab seda hingestatult ette kantud lugemispala
kuulata ja vaadata Audru raamatukogu või Audru osavalla
Facebooki lehel.
Möödunud aasta viimasel
nädalal toimus muuseumi õdusas kaminasaalis erinevates
tehnikates jõuluehete meisterdamise töötuba, kus sai kuulata
ka jõulujutte.
20. jaanuaril oli raamatukogus kaetud teelaud ning koha-

lik kunstnik ja loomeinimene
Dora-Alviine Kesper avas oma
väikese väljapaneku maalidest
ja rahvariides nukkudest ja rääkis sekka muudki põnevat oma
pikast elu- ja loometeest.
Audru raamatukogus edaspidi toimuval saab jooksvalt
silma peal hoida raamatukogu
Facebooki lehe ja samuti vallalehe kaudu.
Üle kogu Eesti toimuvaga
saab end aga kurssi viia raamatukogude aasta ametlikul
kodulehel: https://www.raamatukogudeaasta.ee/.
Lõpetuseks aga ka pisut juttu
raamatukogu teenustest.
Endiselt osutab raamatukogu
soovijatele koduteeninduse teenust ja loomulikult on olemas ka
printimise ja koopiate tegemise
ning dokumentide skänneerimise võimalus.
Koju saab laenutada nii ajakirju kui ka ajalehti.
Raamatukogus on ka hea
valik lauamänge, mida saab nii
kohapeal mängida kui ka koju
laenutada.
Ilusat raamatukogude aastat
meile kõigile!
Marilis Edvand
Raamatukoguhoidja

Merle Jantson

Lindi Lasteaed-Algkool oli Pärnu linna parim asutus
jõuludekoratsioonide konkursil
Lindi Lasteaed-Algkooli mänguväljakule
loodi sellel aastal imetore jõulumaa, kus igal
lasteaialapsel on oma pakupäkapikk, mille
ta kodus koos perega meisterdas. Jõulumaa
tuli sellel aastal eriti põnev ja omanäoline
ning meid esitati Pärnu linna jõuludekoratsioonide konkursile. Laekunud kandidaatide
seast valiti Lindi Lasteaed-Algkooli jõulumaa asutuste kategoorias esimeseks.
Aitäh peredele vahvate pakupäkapikkude
meisterdamise eest!
Aitäh kõikidele imelistele inimestele, kes
Lindi lastele valgusküllase jõulumaa ehitasid: Ülo Paiso, Anneli Kala, Kaie Seger,
Maret Kampus-Külm, Marina Tubala, Kristel Närep, Eve Naudi, Anu Vahter, Kadri
Tamberg, Kärt Jürgens ja Marika Tate.
Aitäh märkajale meid esitamast!
Ulla Orgussaar
Lindi Lasteaed-Algkooli direktor

Audru osavalla vapimärgi
kandidaate saab esitada
15. veebruarini
Audru osavalla kõrgeimaks autasuks on vapimärk, mis antakse
isikule, kes oma tegevusega on
oluliselt kaasa aidanud osavalla
arengule või elanike heaolule,
saavutanud tähelepanuväärseid
tulemusi või üldise tunnustuse
kultuuri, hariduse, majanduse,
eestluse jmt edendamisel.

Ettepanekuid vapimärgi
andmiseks saab esitada 15.
veebruarini 2022.
Kirjalik ettepanek saata osa-

vallakeskusele aadressil:
- Pärna allee 7, 88301 Audru
alevik, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee
Ettepanekusse märkida:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2) põhjendus, mille eest tunnustust avaldatakse;
3) ettepaneku esitaja nimi,
kontaktandmed, kuupäev ja
allkiri. (KH)
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Energiakulude hüvitamine
väikese ja keskmise sissetulekuga peredele

Audru aleviku spordihoone
detailplaneeringu teade
Pä r nu l i n n aval it su se
17.01.2022 korraldusega
nr 43 algatati Pärnu linnas Audru alevikus spordihoone detailplaneeringu
koostamine, mille eesmärgiks on olemasoleva
spordihoone laiendamine,
väliväljakute ja kergliiklusteede planeerimine,
parkimise ja juurdepääsu
teede lahendamine ca 2,3
ha suurusega munitsipaalomandis olevatel maadel.
Detailplaneeringu koos-

tamine on vajalik olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu
kavandatud mahust ja olulise avaliku huviga rajatise
püstitamiseks. Detailplaneering koostatakse Audru
valla üldplaneeringu kohaselt.
Merle Mõttus
planeeringute spetsialist
Pärnu Linnavalitsus
444 8173
merle.mottus@parnu.ee

Koti, Käreda ja Käredapõllu
kinnistute detailplaneeringu
koostamise algatamine
Pär nu Lin navalitsuse
03.01.2022 korraldusega
nr 2 on algatatud Pärnu
linnas Papsaare külas Koti,
Käreda ja Käredapõllu
kinnistute detailplaneeringu koostamine ja jäetud algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Planeeringuala hõlmab
Koti (15904:003:0533,
124606 m²), K ä red a
(62401:001:1889, 9739
m ²) ja K ä r e d a p õl lu
(62401:001:1890, 5.10 ha)
kinnistuid. Ala külgneb
osaliselt Audru jõega,
juurdepääs kinnistutele on
võimalik Põllu teelt. Audru
valla üldplaneeringuga on
planeeringuala juhtfunktsiooniks määratud reserveeritud elamumaa (EV).
Detailplaneeringu eesmärgiks on alale pereelamupiirkonna kavandamine
(ca 65 üksikelamukrunti).
Lisaks kavandatakse alale
4 ridaelamukrunti ja üks
suurem krunt lasteaiale

või ärihoonele kui esimene ei realiseeru. Alale
on kavas planeerida 3
tiiki, mis täidavad nii
tulevase elukeskkonna
mitmekesistamise ülesannet, kuid võimaldavad
saada ka täitepinnast maapinna tõstmiseks. Samuti
nähakse ette olemasoleva
Põllu tänavalt Audru jõeni
kulgeva kraavi osaliselt
ümbertõstmine teise asukohta. Detailplaneering
koostatakse Audru valla
üldplaneeringu kohasena,
ala juhtfunktsiooniks on
määratud reserveeritud
elamumaa (EV). KSH eelhinnangu kohaselt detailplaneeringuga kavandatav
tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse mõistes olulist
keskkonnamõju.
Merle Mõttus
Planeeringute spetsialist
Pärnu linnavalitsus
444 8173
merle.mottus@parnu.ee

Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvitatakse väikese ja kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja
küttearvete hinnatõus.
• Toetatav periood:
1. september 2021 kuni
30. märts 2022
• Taotluste vastuvõtt:
31. maini 2022
TINGIMUSED
Toetuse sihtrühm
Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine
netosissetulek on alla meetmega määratud
arvestusliku piiri:
• pere ühe täiskasvanud isiku kohta on
piiriks 1126 eurot kuus (2021. aasta
arvestuslik mediaanpalk);
• iga järgmise, taotluse esitamise ajal
vähemalt 14-aastase perekonnaliikme
kohta arvestatakse piir koefitsiendiga
0,5;
• iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,3.
• Perekonnaliikmeteks loetakse isikud,
kes elavad samas eluruumis ja keda
seob ühine majapidamine.
• Keskmiste netosissetulekute hulka
kuuluvad: palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu, ettevõtlustulu, kasu vara
võõrandamisest, renditulu ja litsentsitasud, intressid ja dividendid, pensionid,
stipendiumid, toetused, preemiad ja
hasartmänguvõidud, kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist,
madala maksumääraga territooriumil
asuva juriidilise isiku tulu.
Toetust on võimalik taotleda vaid oma
peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks
• Kui peamine elukoht erineb rahvastikuregistrijärgsest elukohast, siis
tuleb taotlus elukohaga seotud kulude
hüvitamiseks esitada oma rahvastikuregistrijärgsele valla- või linnavalitsusele.
• Pärnu linnavalitsuse kaudu on energiatoetust võimalik taotleda ainult Pärnu
linna registreeritud isikutel (vähemalt
ühe pereliikme elukoht peab olema rahvastikuregistris Pärnu linnas).

Meenutades head sõpra Andrust
Andrusega saime väga lähedasteks
sõpradeks 35 aastat tagasi, kui Joonaste pere kolis minu naabriks Suuresillale. Just Andrus oli see, kes viis
ka mind väärtkirjanduse ja kunsti
juurde ning koos kujunes meil välja
ka väga ühesugune muusikamaitse.
Andruse lugemus juba teismeeas oli
tohutu ja sellest kujunes välja tema
maailmavaade, mis kandus edasi
ka tema loomingusse. Oma tuntusele pani ta aluse maanteenäituste
korraldamisega Suuresillal. “Ärge
kartke, see on suvi maal!” oli tema
esimese maantenäituse slogan 1995.
aastal ja see tõi kõigile möödujatele
naeratuse suule. Mul oli võimalus
jälgida Andruse kujunemist kunstnikuks pikki aastaid. Esimesed teosed maalis ta voodilinadele ja minu
vanaema maja põrandalt üles võetud
põrandapapile. Hiljem juba lõuendile
ja temast sai Pärnu Sütevaka ja Academia Non Grata kunstirühmituste

aktiivne liige ja õpetaja. Sel ajal
alustas ta ka performance´ite tegemist. Ta ei olnud tuntud mitte ainult
kodumaal, vaid ka Lätis, Leedus,
Udmurtias ning kaugemalgi. Palju
tema maale ja installatsioone on
talletatud Eesti Kunstimuuseumis
ja erakogudes.
Väikest väljapanekut Andruse
töödest on võimalik vaadata Audru
Kultuurikeskuses veebruari lõpuni
esmaspäevast reedeni kell 13.00-18.00.
Aitäh Sulle, hea sõber, et sa olemas olid!
Priit Annus

Hüvitatavad kulud
Hüvitatakse 80 % tarbitud energia koguhinna osast, mis ületab:
• elektril 120 €/MWh (12 s/kWh)
• gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
• kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh)
Esialgse info selle kohta, kas perel on
võimalik toetust saada ja kui suur see
võiks olla, annab näidiskalkulaator,
mille leiab https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine.
Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teevad
linnavalitsuse sotsiaalkonsultandid.
TOETUSE TAOTLEMINE
• Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt kuni viis kuud, seda nii ühe
kuu kaupa kui ka mitme kuu osas
korraga. Nt jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021 septembri, oktoobri,
novembri või detsembri tarbimise
alusel koostatud arvete osas.
• Taotlusi saab esitada 31. maini 2022.
Taotluse saab esitada:
• e-teeninduses (vajalik sisselogimine:
ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või
pangalink)
• e-posti teel aadressile energiatoetus@parnu.ee
• posti teel aadressile Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu linn
• dokumendid võib tuua ka piirkondlikesse hoolekandekontoritesse ja osavallakeskustesse
Taotlusvormid
Taotlusvormid e-teeninduses saatmiseks
või paberkandjal saab kätte leheküljelt
https://parnu.ee/linnakodanikule/sotsiaaltoeoe-ja-tervishoid/sotsiaalabi/energiakulude-hyvitamine
NB! Paberkandjal taotlusvorme saab
printida ka Audru osavallakeskuses.
Taotlusele tuleb lisada:
• Eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energia liigi
kohta, mille kulude katteks toetust
taotletakse. Arved peavad sisaldama
tarbitud energiat (kWh või MWh või
m³) ning selle maksumust eurodes.
• Tegeliku elukoha kasutamist tõendavad dokumendid juhul, kui pere

alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast.
• Vajadusel tõendid makstud elatise ja
täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolul). Vajadusel võib taotluse menetleja nõuda
lisaks pangakontode väljavõtted toetuse taotlemise perioodi kohta.
• Taotlusele lisatavaid energiaarveid
on võimalik kõige lihtsamalt pdfformaadis alla laadida energiamüüja
iseteeninduskesk konnast: Eesti
Energia e-teenindusest, Eesti Gaasi
e-teenindusest, Alexela iseteenindusest, Elektrumi iseteenindusest ja 220
Energia e-teenindusest. Lisainfot saab
Eesti Energia blogist.
Taotluste vastuvõtt ja menetlemine hoolekandekontorites ja osavallakeskustes
• Esmaspäeval ja teisipäeval 8.30–12
• Kolmapäeval ja neljapäeval 8.30–12
ja 14–17
Nõu ja abi saab linnavalitsuse ja osavalla menetlejatelt:
• Audru osavallakeskus
444 8394, Pärna allee 7, Audru
• Kesklinna hoolekandekontor
444 8131, Suur-Sepa 16, Pärnu
NB! Ka infotelefonidele vastatakse ainult
neil aegadel.
Toetuse väljamaksmine
• Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse maksimaalselt 35
tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.
• Toetus kantakse üle taotleja soovitud
arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul pärast positiivse otsuse tegemist.
Toetuse ülempiir kõigi energiakulude
peale kokku on 500 eurot kuus, alampiir
10 eurot kuus
• kui toetust taotletakse mitme kuu
peale korraga, suureneb ülempiir
vastavalt
• kui toetuse summa ühes kuus jääb
alla 10 euro, siis toetuse väljamakset
ei tehta, soovitatav on koguda kokku
mitme kuu arved ja taotleda toetust ühe
korraga. (KH)

Meenutades Sind, Andrus
Sinu eluraamatus oli vähe lehekülgi, kuid seda värvikamad ja
meeldejäävamad need olid. Koolis
olid Sa vaikne ja sissepoole elav,
kuid alati sõbralik – väikese muigega suunurgas.
Meie muuseumiga tulid Sa
kohe tutvuma. Kui olime kolinud
valitsejamaja ruumidesse, vaatasid Sa meie lagedaid seinu ja
pigem vist küll mõtlesid kui ütlesid – siia sobiks hästi üks maal ja
nii läkski. Pikka aega kaunistas
kaminaruumi otsaseina Andrus
Joonase 1994. aastal valminud
maal. Võrreldes hilisemate töödega on nimetatud töö värvirikas
ja elurõõmus (Andrus oli siis vaid
23-aastane). Vestlesime temaga
maali kujunduse ja värvide üle
ning selgus, et maal on pühendatud neljale tähtsale elemendile
inimese elus: kollane – viljapõllud,
roheline – taimestik, sinine – meri,

punane – armastus.
Meenub vana piiblitõde – inimest aitavad elus usk, lootus ja
armastus, kuid tähtsaim neist on
armastus. Oleme paljude muuseumikülastajatega selle maali üle
arutlenud ja jõudnud järeldusele,
et neid põhimõtteid see värvirikas ja elurõõmus maal just väljen-

dabki. Aitäh Sulle selle kingituse
ja lugematute muude taieste ning
performance’ite eest Sinu kunstnikuteel.
Lugupidamise ja tänuga Sinu
paljude endiste Audru Kooli
õpetajate nimel
Tiiu Jalakas, Helgi Roots
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Ettevõte: Audru Krahvt
Audru Krahvti näol ei saa veel
rääkida ettevõttest. Tegemist on
hobikorras nokitsejaga, kes vabal
ajal ning inspiratsiooni olemasolul
käsitööd harrastab. Nimi kujunes
tegija varasemast hüüdnimest ja
sõbra abiga sai sellest naljaga pooleks Audru Krahvt (tuletatud inglisekeelsest sõnast craft).
Töölisi: Audru Krahvtis ei ole töötajaid, on vaid “krahv” ise ja kuna see
pole tema jaoks töö, siis töötajaks
teda nimetada ei saagi.
Koduleht: Kellel Audru Krahvti
tegemiste vastu huvi, leiab infot
Instagramist.
Tegevused, toodang: Puidust ehted.
Audru Krahvti kõrvarõngad on tehtud puidust ja kasutatud on vaid n-ö
taaskasutatud puitu. See tähendab
seda, et ühtegi puud ei ole konkreetselt nende kõrvarõngaste pärast
maha võetud ega üheltki puult vägivaldselt oksi murtud. Kõik ehted on
tehtud käsitsi. Lõikamiseks ei ole
kasutatud lasereid ega muid sääraseid abivahendeid. Liimitud, lihvitud ja värvitud on ehted samuti vaid
käsitsi. Ühesõnaga, ehe käsitöö selle
kõige otsesemas mõttes. Kindlasti
ei jää kandja enda ilu kõrvarõngaste
tõttu peitu, kuid lisatähelepanuga
peaks küll arvestama.
Intervjueerija ääremärkusena olgu
öeldud, et viimati köitsid ühed
Audru jõululaadalt ostetud ja jõuluvana kotti jõudnud kõrvarõngad
nägijate pilku ning pälvisid tähe-

lepanu Eesti Aasta sportlane 2021
laureaatide väljakuulutamisel 29.
detsembril galaõhtu „Spordiaasta
Tähed 2021“ punasel vaibal Tallinnas.
Ettevõtte sünd: Isetehtud ehete,
peamiselt kõrvarõngaste valmistamine, algas täiesti lihtlabasel moel
nagu need asjad ikka kipuvad juhtuma. Audru Krahvi elukaaslane
armastab väga ehteid, eriti kõrvarõngaid ja ehedat disaini, käsitööd.
Ja see armastus on sedavõrd suur
ja kiiksuga, et iga riideeseme või
kasvõi sokipaariga võiks mõni
paar kokku minna. Ühel hetkel
otsustas muidu ka käsitööd harrastav meistrimees asja kätte võtta
ning naisele kingiks ühed ehted ise
valmis teha. Nii ka läks. Kaunid
kasetohust rippuvad kõrvarõngad
kaunistavad tänaseni elukaaslast.
Sealt edasi tekkis tegijal äkki palju
ideid, mis oli vaja kohe teoks teha.
Ta hakkas kasutama erinevaid
tehnikaid, värve, puitu. Kui naise
ehtekarpi enam prototüübid ära ei
tahtnud mahtuda, hakkas autor oma
käsitööd sugulastele ja tuttavatele
erinevateks tähtpäevadeks kinkima.
Ja nemad omakorda, saades mõne

paari omanikuks, soovisid ka oma
tuttavaid ja sõpru nendega ehtida.
Nii see kõik algaski.
Ettetulnud raskused: Ka raskusi
ei ole pidanud veel läbi elama, sest
kõrvarõngaste valmistamisega tegeletakse täpselt nii palju kui endal
tahtmist ja soovi on. Kuna see on
hobi, siis ongi võimalus ennast ja
oma tegemisi julgelt juhtida. Võibolla on üks asi, mida ei saa küll raskuseks nimetada, aga mis mõnikord
väljakutseid tekitab - see on õigete
värvitoonide tabamine. Lõheroosa,
navysinine, mündiroheline, beebiroosa jne. Samas, selle abil on avardunud jällegi maailmapilt ning see
on aidanud mõista ka teisi tegijaid
- käsitöölisi, kes peavad samuti
leidma just selle õige värvi, mis
tulevasele kandjale meeldib.
Edulugu: Huvilisi ja kandjaid ning
nende tänusõnu jätkub.
Tulevikuplaanid: Tuleviku osas
on veel vara plaane avada. Audru
Krahv: “Elan ja meisterdan üks päev
korraga, naudin rahulikult protsessi.
Mul ei ole kuhugi kiiret.”
Küsis Sirje Suurevälja, vastas
Audru Krahv

Üllatusterohke detsembrikuu Aruvälja lasteaias
Möödunud aasta detsembrikuu
kujunes meie lasteaiaperele üllatusterohkeks. Eelkõige oli meie
sooviks teisi üllatada ja viia meie
lasteaia ümbruses olevatesse kodudesse jõulurõõmu. Selleks valmistasid õpetajad koos lastega palju
armsaid jõuluehteid ja jõulukaarte
ning läksid siis neid ühiselt koos
kõigi väikeste lasteaia päkapikkudega kodude uste külge riputama.
See oli üks väga vahva ettevõtmine
esiteks meile endile ning selgus, et
see tõi suurt rõõmu ka kingituste
saajatele. Meie jagatud jõulurõõm
leidis äramärkimist ka Pärnu Postimehe leheveergudel.
Vanasõna ütleb: „Mida külvad
seda lõikad“ ja saak sai meil priske.
Suur tänu meie pikaaegsele toetajale
mesinik August Rappile, kes taas
meie kõiki lapsi ja töötajad jõulude
ajal isiklike meepurgikestega rõõmustas. Suur tänu meie kohalikule
põllumajandusettevõtjale Kalle
Johansonile, kes annetas meie lasteaiale ilusa rahasumma, et parendada
meie laste õpikeskkonda. Suur tänu

kohalikele põllumajandusettevõtjatele Marit ja Jaanus Põldmaale, kelle
eestvedamisel sai rajatud meie Aruvälja Külakeskuse taha metsatukka
väga vahva seikluspark. Selle pidulik avamine toimus 22. detsembril
lasteaia jõulupeol koos jõuluvana
Ärniga.
Hästi armsa üllatuskingi tegid
meie lasteaiale kõik meie lastevanemad. Nimelt saime jõuluvanalt

kinkekaardi, mille väärtuseks oli
lasteaiast vaba päev 23.12.2021.
Seda kinkekaarti paluti kogu lasteaia personalil kasutada puhkamiseks ja nautimiseks. Imetore üllatus,
mille me rõõmuga vastu võtsime ja
ära kasutasime. Oleme südamest
tänulikud! Head uut ja tegusat aastat meile kõigile!
Aili Elend
Aruvälja lasteaia õppejuht

Maaeluminister Urmas Kruuse
kokkas koos Lindi kooli õpilastega
Lindi Lasteaed-Algkooli lapsed
said 2021. aastal valmis toreda
kalatoitude kokaraamatuga “Täna
sööme kala”, mille eest saadi
Keskkonnakäpp 2021 tiitel. Ühte
neist, paljude laste lemmikrooga
– räime kartulivormi, valmistati
üheskoos maaeluminister Urmas
Kruuse ja kalakass Siia-Miiaga 11.
detsembril. Maaeluministeerium
valis meie kooli jaanuaris algava
koolinoorte kokanduskonkursi
“Kala kõlab hästi” video tegemiseks, kuna Lindi laste kalaroogade
retseptiraamat ja merebiolooga
õpe on avaldanud Maaeluministeeriumile väga suurt muljet.

Minister oli äärmiselt sõbralik
ja lapsed ütlemata tublid! Kogu
kokkamine käis nii nagu oleks
nad seda juba aastaid koos teinud.
Reklaamvideot on võimalik
näha Maaeluministeeriumi YouTube kanalil ja kogu info konkurssi kohta leiate Kala kõlab
hästi veebilehelt www.kalatoidud.
ee. Kindlasti osaleme ka ise sellel olulisel konkursil, sest kala on
tõesti väga hea ja tervislik.
NB! Minister ütles, et auhinnad
on tõesti super vinged!
Lindi Lasteaed-Algkool
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Nerva näituskohtumine Kihlepa Külamajas
Jõuluaeg on imede aeg. Seda
tõendab tõik, et muusikalise
haridusega kunstnik Nerva
korraldas oma 79. isikunäituse – näituskohtumise 3.-5.
detsembril Kihlepa Külamajas. Arvestades, et kunstniku
teoseid on eelnevalt eksponeeritud Lätis, Soomes, Saksamaal ja Suurbritannias, oli
pakkumine tulla oma kunstiga külatandrile üllatav. Tulenevalt Covid-19 olukorrast oli
näituse korraldamine külaseltsile mitte tavapärane ettevõtmine. Kahtlesime tugevalt, et
kas inimesed on aldid tulema
nautima kõrgkunsti maapiirkonnas, mida ka kunstnikule
vahendasin. Nerva suutis
mind täita lootusega, et küllap huvilised ja fännid meid
leiavad. Näituskohtumine
oli kunstniku poolt korraldatud etteregistreerimisega, et
korraga oleks parasjagu inimesi nii saali kui kunstniku
vahetu kohtumise jaoks. Paari
tuuri kohtade täis müümine
tekitas usku ürituse õnnestumisse. Laupäevalõunase
üllatuskontserdiga kostitas

näitusekülastajaid suupilliansambel Piccolo Elmar Trink’i
juhendamisel, lisades Nerva
kunstiteostest täis külamajja
juurde loomehõngu ja voolavaid muusikahelisid.
Kunstiteostel kujutatud
kaelkirjakud, kalad ja pardid
pani rääkima kunstnikusuu,
sest tema teadis, mida neil
öelda on. Külamaja segasumma suvila miljöö heidutas pisut kunstnikku, sest oli
teadmata, et kui näituskohtumise tuur algab, et kas siis
saab ikka koridoris liikuda
ka ilma helikopterita. Olukord laabus mõistvalt. Samas
tundsid kogukonnaliikmed
lisandumas entusiasmi oma
tulevikuplaanide arutelule,
et kuidas tänasest lähtudes
kogukonna homset arukamalt
mõtestada.
Külaseltsi tavategemisi
kogedes oli Nerva enese
jaoks näituskohtumine Kihlepa Külamajas nagu kaunite
virmaliste viirastus, natuke ka
nagu unenägu, milles õnnestus isegi oma teoseid müüa.
Nerva Klaveriloomad koos

LUKA KOTŠETOV
HUUGO SIPP
KERMO ARUJÕE
CASANDRA MÄNNILAAN
MELANI KASEMETS
SANNA EENSALU
JETE SCHULTS
“Kuupuhuja” ja Nerva

teiste teostega on taas jõudnud
koju Lõuna-Eestisse. Nerva
pallide graafiline maal „Siit
te küll mind kätte ei saa“ jääb
külamaja seinal meenutama
2021. aasta kogukonnale ilmutunud jõuluimet. Nauditav oli
kunstniku enda poolt pallidest
torni varjuderägastiku matemaatiline lahtimõtestamine
teosel kujutatava mõistmiseks. Ilmselt saame elus paljustki sügavamalt alles aru
siis, kui aeg omasoodu edasi
libisenud. Ei ole just tava-

line, et kunstnik ise soovib
tulla külatandrile oma kõrgkunsti pakkuma. On tore, et
lisaks kohalikele jõudis Nerva
kunsti nautima huvilisi ka
Pärnu linnast ja lähikonnast.
Kunstnik Nerva karastatud
klaasitrükis „Kuupuhuja” leidis oma püsiva kodu Pärnus.
Tänud kunstnik Nerva tiimile ja kõigile külastajatele
ning kogukonnaliikmetele,
kes panustasid oma aja ja
oskustega.
Mercedes Merimaa

Märtsist saavad Lavassaare elanikud postiteenust Omniva
pakiautomaadi ja kirjakandja vahendusel
Lavassaare elanike jaoks
muutub märtsist postiteenuse kasutamine. Seoses
postkontoris tehtavate tehingute mahtude märgatava langusega suletakse postkontor
ning postiteenust on edaspidi
võimalik kirjakandja vahendusel mugavalt tarbida oma
elu- või asukohas.
Peamised tehingud, milleks inimesed postkontoris
seni käisid, olid seotud pakkide väljastamise ja saatmisega. Lavasaare elanike soovidele vastu tulles paigaldas
Omniva enne jõule Lavassaarde Võidu tänavale pakiautomaadi, mis võimaldab
elanikel oma pakkidele endale
sobival ajal järgi minna ja
pakke saata ööpäevaringselt.
Soovi korral on võimalus

külastada ümberkaudseid
postiasutusi:
• lähim postkontor asub Audrus, Pärna allee 7;
• lähim postipunkt Jõõpre
külas aadressil Aisa tee 1-6.
Audru postkontor on avatud E, T 9.00-18.00, K, N, R
9.00-16.00, nädalavahetusel
suletud.
Jõõpre postipunkt on avatud iga päev kella 11.00-15.00.
Kirjakandja toob saadetised ning postiteenuse koju
või kontorisse
Lavassaare elanike saadetised toimetatakse elanikele
alates märtsist kätte kirjakandja vahendusel. Saadetised, mida ei ole võimalik
kirjakandja kaudu väljastada
suunatakse Audru postkonto-

Õnnitleme
vastsündinuid!

risse. Postkontorisse suunatud
saadetisi on võimalik kliendi
tellimuse alusel tasuta ümber
suunata teise postiasutusse või
tellida kirjakandja tasuta koju.
Kõigil postiteenuse kasutajatel on võimalus kutsuda
kirjakandja koju või tööle ning
kasutada kõiki postiteenuseid
oma elu- või asukohast lahkumata. Kirjakandja kutsumine
on tasuta, maksta tuleb ainult
postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest nagu
tuleks maksta ka postkontoris. Teenus on suunatud maapiirkondades postiasutusest
kaugemal elavatele inimestele ning eriti mugav neile,
kel ea, tervise või transpordi
puudumise tõttu postiasutusse
minek raskendatud.
Kirjakandjat saab tellida

kodulehel oleva vormi kaudu
https://www.omniva.ee/era/
abiinfo/kirjakandja_tellimine
või telefonil 661 6616.
Pärast tellimuse vormistamist võtab Omniva klienditeenindus tellijaga ühendust ning
lepib kokku täpse teenindamise päeva ja aja. Kirjakandja
tuleb tellimust täitma üldjuhul
juba järgmisel tööpäeval, aga
mitte rohkem kui 3 tööpäeva
jooksul. Kirjakandja tuleb
koju või tööle tööpäeviti kell
8:00-16:00.
Kliendiinfo telefonil 661 6616
E–R 9.00–20.00 L–P ja riigipühadel 9.00–15.00,
E-post: info@omniva.ee
Piret Heinmets
Omniva postiasutuste kanali
juht

14.12.2021
23.12.2021
27.12.2021
14.12.2021
16.12.2021
25.12.2021
02.01.2022

Liivi Lahe Kalanduskogu
kutsub arengustrateegia
2021–2027 arutelule
Lugupeetud Liivi Lahe
Kalanduskogu piirkonna
rannakalurid, kalandusettevõtjad ja kõik huvilised!
Liivi Lahe Kalanduskogul on plaanis koostada
programmperioodi 2021 2027 arengustrateegia.
Eelmiste strateegiate
koostamisest on möödas hea
hulk aega ning nii mõnigi
probleemkoht on leidnud
lahenduse. Paljud mõtted
on tänases valguses muutunud või leidnud uue vormi.
Soovime kuulda uusi ideid
ja kaardistada Teie ootused
meie piirkonna arendamisel.
Koosolekutel koostame
piirkonna SWOT analüüsi,
selgitame välja piirkonna
vajadused, püüame määratleda ja püstitada uued
eesmärgid ning kaardistame piirkonna ning kalurite
jaoks vajalikud tegevused.
Sellest tulenevalt planeerib Liivi Lahe Kalanduskogu kohtuda piirkonnas
tegutsevate rannakalurite,
kalandusettevõtjate, kohalike omavalitsuste esindajate, MTÜ-de eestvedajate ja
kõikide huvilistega, kellele
on südamelähedane Pärnumaa rannaelu arendamine ja
rannakalanduse jätkusuutlikkus, et selgitada välja
piirkonna arenguvajadused.
Pärast arutelusid hakkab
tööle strateegia koostamise
töögrupp.

Hea audrulane!
Liivi Lahe Kalanduskogu strateegia arutelu
ja ettepanekute koosolek
Audru osavallas toimub
8. veebruaril kell 17.00
Audru osavallakeskuse
saalis, Pärna allee 7.
Ootame aktiivset osavõttu, et meie strateegia
saaks täpselt nii hea kui vaja
ja meie piirkonna arenguks
olulised teemad oleksid
kajastatud.
MEIE ISE KUJUNDAME
OMA PIIRKONNA NÄO!
NB! Kes tunneb ennast
tõbisena, peab koju jääma!
Strateegia koosolekul
osalemiseks on vajalik
COVID-tõendi esitamine
enda nakkusohutuse tõendamiseks (vaktsineeritus,
läbipõdemine) vastavalt
Vabariigi Valitsuse kehtivale korraldusele.
Esta Tamm
Liivi Lahe Kalanduskogu
MTÜ tegevjuht
523 6227
info@kalanduskogu.ee
www.kalanduskogu.ee

KALMISTUTE INFO
Audru, Jõõpre ja Uruste
kalmistutel on uus
kalmistuvaht Kristi Pikkor.
Temaga saab ühendust
võtta telefoni teel
5302 7075 E-R 9.00-16.00
või kirjutada e-posti:
audrukalmistud@
haldusteenused.ee.
Vastuvõtt Audru osavallas
on neljapäeviti 12.00-16.00
(kabinet 9).
Kui Teil on Audru, Jõõpre
või Uruste kalmistul olemas

hauaplats, siis palun veenduge, et kasutuses olevale
hauaplatsile on tehtud Pärnu
linnaga hauaplatsi kasutamise
leping. Kui on soov kontrollida lepingu olemasolu, tuleb
ühendust võtta kalmistuvahiga.
Kõnealused kalmistud on
muinsuskaitse all. Kui Teie
hauaplatsil on vanad hauatähised (monumendid, hauaplaadid, hauakivid, ristid,
sambad, mis on vanemad kui

50 aastat) või rajatised (piirded ja piirdeaiad, hauakastid
jms, mis on vanemad kui 50
aastat) saab Muinsuskaitseametist taotleda nende korda
tegemiseks toetust. Selleks
tuleb ühendust võtta Muinsuskaitseameti Pärnumaa
nõunikuga.
Piret Unn
heakorra peaspetsialist
Pärnu linnavalitsus
444 8309 | 5745 0054
piret.unn@parnu.ee

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,
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