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Toimetulekutoetustest kriisi ajal
Koduteenus
Koduteenus on teenus, mida on 
õigus saada täisealisel isikul, kes 
vajab kõrvalist abi aitamaks neil 
harjumuspärases keskkonnas toime 
tulla.

Koduteenuse osutamisel abista-
takse isikut toimingutes, mida isik 
terviseseisundist, tegevusvõimest 
või elukeskkonnast tulenevatel põh-
justel ei suuda sooritada kõrvalabita, 
kuid mis on vajalikud kodustes tin-
gimustes elamiseks nagu kütmine, 
toiduvalmistamine, eluruumi ja 
riiete korrastamine ning väljaspool 
eluruumi toiduainete ja majapida-
mistarvete ostmine ning asjaajamine 
ametiasutustes.

Koduteenus on tasuline teenus.
•	 Soodushinnaga teenust osuta-

takse isikutele, kellel puuduvad 
piisavad rahalised vahendid ja 
kellel ei ole perekonnaseadusest 
tuleneva ülalpidamiskohustusega 
lähedasi või kelle perekonnasea-
dusest tuleneva ülalpidamisko-
hustusega lähedastel ei ole mõju-
vatel tervislikel, majanduslikel 
või muudel põhjustel võimalik 
täita neile perekonnaseadusega 
pandud ülalpidamiskohustust.

•	 Täishinnaga teenust osutatakse 
isikutele, kellel on perekonna-
seadusest tuleneva ülalpidamis-
kohustusega lähedased või kellel 
on piisavalt rahalisi vahendeid või 
kelle omandis on kinnis- või val-
lasvara, mida on võimalik kasu-
tada teenuse eest tasumiseks.

https://parnu.ee/linnakodanikule/
sotsiaaltoeoe-ja-tervishoid/sotsiaal-
abi/koduhooldusteenus

Koduteenuse saamiseks palun 
võtke ühendust Audru osavalla sot-
siaalkonsultandi Katrin Kaldaga tel: 
444 8176, 53027075, Katrin.kalda@

parnu.ee.
Peale koduteenuse soovi aval-

damise võtab sotsiaalkonsultant 
telefoni teel ühendust (eriolukord) 
ja toimub abivajaduse hindamine. 
Teenuse osutamine toimub lepingu 
alusel, milles määratakse kindlaks 
teenuste kestvus ja tingimused ning 
poolte õigused ja kohustused.

Toimetulekuraskustes inimestele 
makstakse toimetulekutoetust
Seoses eriolukorraga tuleb jär-
jest rohkem infot inimestest, kes 
on kaotanud töö või on üle viidud 
miinimumpalgale teadmata ajaks. 
Perede kui ka üksi elevate inimeste 
majanduslik olukord muutub järjest 
keerulisemaks. 

Kui majanduslik olukord on 
muutunud, siis on võimalik taotleda 
perekonnal või üksi elaval inimesel 
toimetulekutoetust. Toimetulekutoe-
tus on isikute iseseisvat toimetulekut 
soodustav ajutine abimeede, mille 
eesmärk on tagada minimaalsed 
vahendid esmavajaduste rahulda-
miseks. 

Toimetulekutoetust on õigus 
saada üksi elaval isikul või perekon-
nal, kelle kuu netosissetulek pärast 
eluasemekulude mahaarvamist on 
alla kehtestatud toimetulekupiiri. 

Kehtiv toimetulekupiir esimesele 
pereliikmele on 150 eurot, igale järg-
nevale täisealisele liikmele 120 eurot 
ja alaealisele liikmele 180 eurot. Toi-
metulekupiir on summa, mis pärast 
eluasemekulude katmist inimesele 
peab kätte jääma muude kulutuste 
jaoks.

Toimetulekutoetuse arvestamise 
alus on üksi elava isiku või pere-
konna kõigi liikmete eelmise kuu 
netosissetulek, millest arvestatakse 
maha makstud elatis, jooksval kuul 

tasumisele kuuluvad eluasemekulud 
ning kehtestatud toimetulekupiir. 

Üldine valem toimetulekutoetuse 
arvestamiseks on järgmine: toime-
tulekupiir + eluruumi alalised kulud 
- sissetulekud.

Toimetulekutoetusest saab lugeda 
rohkem infot Sotsiaalministeeriumi 
kodulehelt https://www.sm.ee/et/
toimetulekutoetus-0 ja Pärnu linna 
kodulehelt https://www.riigiteataja.
ee/akt/406122018044.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks 
jooksva kuu eest tuleb taotlejal või 
tema perekonnaliikmel hiljemalt kuu 
viimaseks tööpäevaks esitada toime-
tulekutoetuse avaldus ja lisadoku-
mendid (pereliikmete arvelduskon-
tode väljavõtted, eluasemekulusid 
tõendavad dokumendid, eluruumi 
kasutamise õigust tõendav doku-
ment jne).

Eriolukorrast tulenevalt saab aval-
dusi esitada:
•	 Sotsiaalkonsultandile saab aval-

dusi saata e-posti või tavaposti 
teel.

•	 Avalduse saab jätta osavallakes-
kuse kui ka linnavalitsuse post-
kasti.

•	 Kõik avalduste blanketid leiab 
Pärnu linna veebilehelt www.
parnu.ee

•	 Kui puudub võimalus blanketi 
väljaprintimiseks, siis saab aval-
duse täita ka käsitsi. Oluline on 
panna avaldusse kirja esitaja kon-
taktandmed. 
Kui on küsimusi seoses toime-

tulekutoetuse taotlemise ja lisado-
kumentide esitamisega, siis palun 
võtke ühendust Audru osavalla sot-
siaalkonsultandi Katrin Kaldaga tel: 
444 8176, 5302 7075, Katrin.kalda@
parnu.ee.

(KH)

Erateedele saab taotleda 
kruusatoetust

Alates 15. maist kuni 15. juunini 
on võimalik esitada taotlusi era-
teede kruusatoetuse taotlemiseks. 
Kruusa eraldamist võib taotleda 
üks kord kolme aasta jooksul taot-
lemise aasta 1. jaanuari seisuga 
rahvastikuregistri järgi Pärnu 
linna hajaasustusega piirkonnas 
elav eratee omanik. Neil eratee 
omanikel, kes varasemalt on toe-
tust saanud, on võimalik taas uus 
taotlus esitada kolme aasta pärast. 
Taotluse esitamise eelselt peab era-
tee äärest olema eemaldatud seal 
kasvav ja liiklemist ning eraldatud 
kruusa laotamist takistav võsa või 

muu taimestik. Kruusa eraldatakse 
kuni 20 tonni 100 meetri pikkuse 
eratee lõigu kohta, kuid mitte roh-
kem kui 100 tonni ühe taotleja ja 
eratee kohta. Esitatud taotlustest 
moodustatakse pingerida teed 
kasutavate rahvastikuregistrisse 
kantud elanike arvu järgi. Taot-
lusi rahuldatakse pingerea alusel 
vastavalt eelarveliste vahendite 
olemasolule. Kruusa veo ja lao-
tamise kulud on taotlejate endi 
katta. Kruusa vedu ja laotamine 
peab olema teostatud hiljemalt 40 
päeva jooksul pärast kruusa eral-
damise otsuse jõustumist. (KH)

Valgeranna terviserajal saab osaleda 
hariduslikul avastusretkel 

Koostöös Tallinna Ülikooli tead-
laste ja Eesti Geograafia Selt-
siga on Keskkonnaamet loonud 
platvormile www.avastusrada.
ee virtuaalsed avastusrajad, kus 
alates aprillikuust on leitav ka Val-
geranna terviserada.

Täpsemalt saab infot: https://
keskkonnaharidus.avastusrada.
ee/et.

Valgeranna terviserajale on loo-
dud virtuaalne avastusrada, mille 
küsimused on koostanud Tallinna 
Ülikool koos Pääste- ja Keskkon-
naametiga. Rajal on 14 kontroll-
punkti küsimustega, millele saab 
mobiili abil kohapeal vastata ja 
pärast saab nendele tagasiside 
meili teel.

Rada saab alguse Valgeranna 
parklast ning lõpeb terviseraja 

lõpp-punktis. Raja pikkus on 3 
km ning selle saab läbida rahulikus 
tempos umbes 1-1,5 tunniga. Rajal 
liikumiseks on vajalik nutitelefon, 
millel on andmeside ja GPS. Kaar-
dil on mängija tähistatud liikuva 
rohelise mehikesena ning raja-
punktid punaste täppidena. Küsi-
mused avanevad, kui oled punktile 
piisavalt lähedale jõudnud. Mängu 
lõppedes vajuta kindlasti “Lõpeta 
mäng”. 

Tuletame meelde, et looduses 
on hea liikuda, kuid riigis valit-
seb eriolukord ning silmas tuleb 
pidada 2 + 2 reeglit ning liikudes 
hoida distantsi teiste liikujatega. 
Looduses liikudes tuleb samuti 
arvestada sellega, et hetkel valitseb 
Eestis tuleohtlik periood.

(KH)

Audru laululaval algasid 
pealtvaatajate ala ehitustööd 

Aprilli keskel algasid Audru 
laululava pealtvaatajate ala ehi-
tustööd, mille käigus ehitatakse 
olemasoleva laululava tantsuplatsi 
ette murukivist pealtvaatajate ala. 
Pealtvaatajate ala nagu ka laulu-
lava on projekteeritud PIN Arhi-

tektid OÜ poolt ja ehitustööde 
realiseerumisega saab  laululava 
Audru mõisapargis oma lõpliku 
väljanägemise. Ehitushanke võitis 
Kivivennad OÜ ja ligemale 40 000 
eurot maksev pealtvaatajate ala 
valmib juuni alguseks. (KH)

Eriolukorra lõppemise ootuses
Eriolukord on nüüdseks kestnud 
juba üle poolteise kuu. See on olnud 
meie kõigi jaoks raske aeg ja seda 
just peamiselt seetõttu, et meil on 
puudunud tavapärane sõprade ja tut-
tavatega kokkusaamise võimalus. 
Me pole saanud käija trennis ja nau-
tida kultuuriüritusi. Nende harju-
muspäraste tegevuste puudumine ja 
hirm töökohtade ning sissetulekute 
säilimise pärast on kriisiaja meile 
psühholoogiliselt raskeks teinud.   

Igas kriisis on ka võimalus, 
midagi millest õppida. Üks minu 
tähelepanek on kindlasti see, et 
me oleme hakanud veelgi rohkem 
oma kogukonna inimestega kokku 
hoidma ja suhtlema ning hoolima 
üksteisest. Oleme õppinud märkama 

neid kes abi vajavad ja oleme abi 
pakkunud. Siinkohal tahan tänada 
Eero Passi , Ene Tähte, Anneli Kala, 
Tarmo Männimetsa ja veel mitmeid, 
kelle kõigi nimesid ma kahjuks ei 
tea, kes annetasid arvuteid meie 
osavalla neile peredele, kes seda abi 
vajasid. Minu tänusõnad lähevad ka 
meie tublidele koolitoidu valmis-
tajatele Jõõpre koolis ja kodudesse 
toidu kättetoimetajatele. 

Teine aspekt, millele kriis meie 
tähelepanu on pööranud, on kahtle-
mata meie kõigi arvutioskuste aren-
damise vajadus, nii laste, lasteva-
nemate, õpetajate kui ka ametnike 
ja juhtide igapäevatöös. Me oleme 
teinud selles valdkonnas väga suure 
arenguhüppe viimastel nädalatel ja 

need uued oskused võtame me sel-
lest kriisist endaga kaasa. Nõustun 
arvamusega, et maailm ei ole peale 
kriisi enam endine ja on mitmeid 
positiivseid arenguid, mida see aeg 
endaga kaasa toob. 

Kevad on saabunud, päike käib 
juba kõrgelt ja see annab meile ener-
giat pidamaks vastu veel mõned 
järele jäänud rasked isolatsiooni-
päevad. Loodan, et see keeruline 
aeg peatselt leeveneb ja me saame 
kasvõi järk-järgult tagasi pöörduda 
oma harjumuspärase elu juurde.

Olgem terved ja hoitud

Priit Annus 
Audru osavallakeskuse 

juhataja
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Heakorraeeskirjadest ja raielubadest
Sellel aastal algas kevad oodatust 
varem ning lisaks on eriolukorra 
tõttu inimesed suurema osa ajast 
kodus. Ilmad lähevad järjest ilusa-
maks ning seetõttu tekib tahtmine 
hakata oma kinnistul toimetama. 
Kas siis raiuda puid, alustada muru 
niitmisega või  teha lõket. Seetõttu 
ongi õige aeg meelde tuletada ka 
mõned reeglid, mis kehtivad Audru 
osavalla territooriumil.

Mis on tiheasustusala?
Audru valla tiheasustusalad on 
Lavassaare alev ja Audru alevik 
kogu ulatuses ning Kõima, Lindi, 
Liu, Jõõpre, Põldeotsa, Papsaare, 
Ahaste ja Aruvälja külad üldplanee-
ringus määratud ulatuses. Tiheasus-
tusala kaardid on toodud heakorra-
eeskirja lisas 1. Samuti on võimalik 
tiheasustusala kaartidega tutvuda 
Pärnu linnavalitsuse koduleheküljel.

Kuidas taotleda raieluba?
Puude raieks Audru osavalla tihe-
asustusaladel tuleb taotleda raieluba. 
Raieluba on vajalik taotleda puude 
raieks, millel rinnasdiameeter (puu 
läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on 
üle 10 cm. Raieluba ei ole vaja taot-
leda kasvavas metsas metsaseaduse 
tähenduses, põõsaste, viljapuude, 
kuivanud või tormimurru tagajärjel 
ohtlikuks muutunud puudele ning 
ka juhul kui puu raiumine on ette-
nähtud kehtivas detailplaneeringus, 
ehitus- või kaeveloas.

Raieloa saamiseks tuleb saata 
taotlus. Taotluse vorm on leitav 
Pärnu linna kodulehel  ja  taotluse 
saab paberi kujul kirjutada ka Audru 
osavallakeskuses (Pärna allee 7).

Audru osavalla territooriumil 
kasvavate üksikpuude raiumiseks 
annab vastava taotluse alusel loa 
Pärnu linnavalitsuse keskkonna- 
ja heakorraspetsialist. Väljastatud 

raieloa kehtivus on 1 aasta. Raieluba 
väljastatakse tasuta.

Mida lõkke tegemisel silmas 
pidada?
Lõke tuleks teha mittesüttival pinnal 
ning piirata kivide või pinnaseval-
liga. Tulease peab olema hoonetest 
ohutus kauguses (väiksem lõke 
vähemalt 8 m, suurem lõke vähemalt 
15 m), sest sädemed võivad lennata 
hoonele ja selle süüdata. Tuld tuleb 
järjepidevalt valvata ja hoida lõkke 
läheduses esmased kustutusvahen-
did – näiteks ämber veega või tule-
kustuti. Lõket tohib teha vaid nõrga 
tuulega. Nõrk tuul on näiteks siis, 
kui liiguvad ainult puude peenemad 
oksad.

Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel 
täielikult ära põleda või kustutada 
see vee või pinnasega.

Infot ohutu lõkketegemise 
kohta saad lisaks lugeda pääste-

ameti ennetuslehelt www.kodu-
tuleohutuks.ee.

Miks ei tohi lõkkes jäätmeid põle-
tada?
Lõkkes võib põletada vaid immuta-
mata puitu, kiletamata paberit, oksi 
ja lehti. Jäätmete põletamisel lahti-
ses lõkkes eraldub hulk kahjulikke 
aineid, sest temperatuur ei tõuse pii-
savalt kõrgele, et plastiku ja muude 
jäätmete põletamisel põleks ohtli-
kud ained ära. Seetõttu ongi kõige 
ohutum põletada jäätmeid (mida 
ei saa taaskasutada) spetsiaalsetes 
põletustehastes, kus ohtlikud ained 
püütakse kinni filtrite abil. Jäätmete 
lõkkes põletamisel tekkivad ained 
võivad inimestel tekitada mürgistusi 
ja kahjustada erinevaid organeid, 
paljud neist ainetest on ka vähki 
tekitavad. Seega tasub jäätmed sor-
teerida ja viia jäätmejaamadesse või 
jäätmete kogumispunktidesse. 

Kinnistu omanik on kohustatud 
tiheasustusalal niitma oma maad
Kui tegemist on tiheasustusalal 
oleva elamu-, äri-, sotsiaal- või 
tootmismaa kinnistuga, on kinnistu 
omanik  kohustatud regulaarselt 
niitma oma kinnistul rohttaimi. 
Selline niitmisnõue ei kehti kõigile 
katastriüksuste liikidele. Maatulun-
dusmaa ja sihtotstarbeta maa kin-
nistute niitmiskohustus on oluliselt 
harvem – nende kinnistute omani-
kud peavad niitmist korraldama 10 
meetri ulatuses lähimast elamu-, 
äri-, sotsiaal- või tootmismaa kin-
nistust vähemalt üks korda aastas 
hiljemalt 31. juuliks.

Heakorraeeskirja ja raieks loa 
andmise korraga saab lähemalt 
tutvuda Riigi Teatajas ja Pärnu 
linnavalitsuse koduleheküljel.

Elen Kuningas
Keskkonna- ja heakorra-

Distantsõppe väljakutsed
Riikliku eriolukorra väljakuulu-
tamisest on möödas viis nädalat. 
Kuidas meie kodukoolidel selles 
virrvarris läinud on ning kuidas on 
distantsõppega hakkama saadud? 
Minu küsimustele vastasid osavalla 
kolme kooli juhid: Audru Kooli 
direktor Peep Eenraid, Jõõpre Kooli 
direktor Mati Sutt ja Lindi Lasteaed-
Algkooli direktor Ulla Orgusaar. 

Milline on teie hinnang distants-
õppele – kuidas olete sellesse sisse 
elanud? 

Ulla Orgusaar: Meil läks dis-
tantsõpe juba esimesest päevast väga 
hästi käima. 3. ja 4. klass alustasid 
kohe Zoom keskkonnas kontakt-
tundidega. 1. ja 2. klass alustasid 
nendega mõni nädal hiljem. Meie 
õpilaste koolipäev algabki kohe 
hommikul kell 9.00 ja lõpeb 12.00 
või 13.00. Õppetöö üritatakse sellel 
ajal ikka ära teha, kuid eks mõnel 
jääb midagi ka vahel kodus lõpe-
tada. Õpilased saadavad tehtud 
töödest pilte, videosid ning üks-
ühele virtuaalklassis vastatakse ka 
suuliselt. Meie suureks plussiks on 
väikesed klassid. Ühes tunnis on 
korraga maksimaalselt 9 õpilast. 
Selline õppevorm meeldib nii las-
tele, lastevanematele kui ka õpe-
tajatele. Nii on igapäevane rütm ja 
rutiin paigas. 

Peep Eenraid: Audru Koolis on 
ka varasemalt korraldatud üksikuid 
e-õppe päevi. Täna peame tagasi 
vaadates olema õnnelikud, sest see 
oli oluline ettevalmistus antud olu-
korrale. Tänaseks on kõik pinguta-
mas oma võimete ja oskuste piiril. 
Õpetajate töökoormus on päris palju 
kasvanud. Samuti on õpilaste kodu-
sed õppimised muutunud tõsise-
maks ja pikemalt kestvamaks. Väga 
tihedaks on muutunud kooli-kodu 
koostöö. Õpetajad püüavad anda 
veelgi enam individuaalset tagasi-
sidet ja suhelda peredega tihedalt. 
Koolina oleme püüdnud olla toeks 
kõikides küsimustes alates arvutite 
hankimisest kuni koolilõuna viimi-
seni abivajajateni. Kõigi päevad on 
muutunud pikemaks, kuid me saame 
selles eriolukorras tugevamaks ja 

targemaks.
Mati Sutt: Senise kaugõppe 

jagan mõtteliselt kaheks: esimesed 
päevad olid rabedad – alt vedas 
e-kool, palju oli teadmatust ja har-
jumatust. Seda nii õpilaste, õpetajate 
kui lastevanemate seisukohast.  Sel-
gus, et osade õpilaste nutitelefonid ei 
võimalda kõiki koolitöid lahendada. 
Aja jooksul on lihvitud digipäde-
vusi, nii õpilased kui õpetajad on 
leidnud uusi internetikeskkondi. 
Kuid need esimesed konarused said 
ületatud ja sellele järgnes stabiilne 
periood. Arvutite osas oleme kooli 
poolt saanud abi pakkuda rohkem 
kui kümnele õpilasele, laenutades 
välja kooli arvutiklassi arvuteid. 
Suureks abiks on olnud eelnev töö 
digipädevuste omandamisel. Siin-
kohal kuulub suur tänu selle eeltöö 
eest õpetajatele Stenile, Üllele ja 
Roometile. Kooli haldamise poole 
pealt on eriolukord toonud tavatööle 
lisaks tohutul hulgal bürokraatiat 
ja aruandlust. See on eriolukorra 
negatiivne pool.

Kas see aeg on välja toonud ka 
mingeid erilisi teemasid-prob-
leeme-rõõme, mida tavaline koo-
liaeg pakkunud poleks? 

UO: Eks probleeme tuleb ka 
ette. Väga oluliseks on osutunud 
interneti kiirus ja leviala. Teiseks 
murekohaks õpilase mitteilmumine 
virtuaaltundi. Väikeseks takistuseks 
on olnud ka algklassilaste vähene 
arvutioskus erinevates interneti-
keskkondades hakkama saamisel 
ning arusaadavalt ka kodused sega-
vad faktorid. Kuna meil on tegemist 
ju väikeste algkoolilastega, on aru-
saadav, et kodus üksi olles ei saa nad 
kõige sellega ise hästi toime ning 
see mõjub ka lapse motivatsioonile. 
Kindlasti toob see kriis välja laste 
ja perekondade suhtumise õppe-
töösse. Nii positiivsed kui nega-
tiivsed aspektid on hästi nähtavad. 
Arvame, et distantsõpe aitab meil 
kõigil endas arendada töökultuuri 
ja -motivatsiooni. Enesekasvatus on 
endiselt inimesele kõige keerulisem 
osa.

PE: Oluline on kriisi ajal tegeleda 

inimestega. Näidata üles hoolivust. 
Oleme saanud mitmeid toetavaid 
kirju ja telefonikõnesid vanema-
telt, kes avaldavad toetust õpetaja-
tele. Ka koostöö õpetajate vahel on 
muutunud tihedamaks. Samuti on 
aineõpetajate ja õpilaste vaheline 
koostöö muutunud – see on muu-
tunud rohkem individuaalsemaks. 
Õpilane on võtnud rohkem vastu-
tust ning on iseõppija. Iseseisva töö 
oskus on õpilastel väga palju are-
nenud. Ka see on väärtus, mida me 
oleme saanud selle eriolukorraga. 

MS: See on olnud eriline, samas 
ka väsitav ja kurnav aeg meie kõigi 
jaoks – nii õpilastele, lastevanema-
tele kui ka õpetajatele, kuid kõik on 

olnud äärmiselt töökad ja mõistvad. 
Koostöö vanemate ja õpilaste vahel 
on olnud sujuv ja hea. Kooli natuke 
rohkem kui sajast õpilasest on suu-
remaid või väiksemaid probleeme 
olnud vaid 5-6 õpilasega ja ka need 
probleemid on tänu kooli sotsiaal-
pedagoogi Gerli abile lahenemas. 
Olukord on sundinud leidma vahel 
alternatiive ja mugavustsoonist välja 
tulema. Sellel perioodil on oluliselt 
suurenenud ka õpetajate ja lasteva-
nemate suhtlemine, sest suure töö 
ja varasemast suurema koormuse 
on saanud kodudes  just nooremate 
õpilaste vanemad.

Suurimad väljakutsed eriolukor-
ras?  

UO: Põnevad on olnud erinevad 
väljakutsed, mille lõppedes anti üle 
isegi auhindu. Need on olnud õpe-
taja Kaie Segeri poolt välja kuuluta-
tud liikumis/tantsulised väljakutsed. 

PE: Meie jaoks on olnud suur 
väljakutse huvikooli õpingute jät-
kamine. Täna toimuvad virtuaalsed 
pilliõppe tunnid. Need on olnud 
väga edukad ning lastevanemate 
tagasiside kaudu on neid eesku-
juks seatud ning leitud, et see on 
suurepärane võimalus tavapärase 
õppetöö vahele. 

MS: Meie kooli söökla on terve 
selle perioodi vältel teinud sooja 
sööki ning toimetanud seda Audru 
osavalla eri piirkondadesse. Suured 

tänud kokkadele Merlele ja Vallile 
ning Raidile, Kuldevile ja Tiiale 
selle protsessi käimashoidmise eest.

Kas võib siis nentida, et igas hal-
vas asjas on ka midagi head?

UO: Tahan öelda, et meil on väga 
head ja ääretult tublid õpetajad! Nad 
annavad endast parima ja teevad 
kõik selleks, et uut õppeaastat alus-
tades ei peaks ükski õpilane tundma 
ennast mahajäänuna. Igapäevastes 
õpetajatetoa zoomtundides on nii 
kooli- kui lasteaiaõpetajatega koos 
rõõm näha, kuidas õpetajad üksteist 
toetavad, kogemusi jagavad, nõu 
küsivad ja häid soovitusi pakuvad. 
Kollektiiv on kokkuhoidvam kui 
kunagi varem. Ütlen ikka, et pari-
mat meeskonna- ja enesetäienda-
mise koolitust annab tahta.

PE: Oleme palju õppinud antud 
olukorrast. Tore on kuulda kõiki-
delt, et tahame tagasi kooli. 9. klassi 
lõpuaktuse viisi hetkel mõtleme ja 
otsime lahendust. Ära meil see ei 
jää, vaid mõtleme videolõpetamise 
vormi. Kahju on meie tulevastest 1. 
klassi õpilastest, kellega tutvumine 
jäi pooleli. 

MS: Seda aega iseloomustab tea-
tav väsimus, rutiin. Seda väsimust 
olen tunnetanud kõigi osapooltega 
suheldes, kätte on jõudnud kevad ja 
hing ihkab välja vabadusse! Pinget 
suurendab ka ebamäärasus ja tead-
matus – kaua veel? Õnneks on aga 
selginemas ka lähitulevik. Nüüd 
teame, et esimest korda praeguse 
Eesti Vabariigi ajal ei soorita lõpu-
klasside õpilased lõpueksameid. 
Teame, et kriisikomisjoni praeguste 
plaanide kohaselt saavad õpilased 
taas kooli peale 15. maid. Need 
õpilased, kes on selle ajani vastu 
pidanud ja kohustuslikud koolitööd 
esitanud, ei pea enam koolitundides 
osalema. Neid õpilasi, kellel on aga 
võlgnevusi ja vaja veel pingutada, 
et positiivsed hinded kokku saada, 
ootame õpetajatega 18. maist kuni 
5. juunini taas koolipinki.

Jõudu ja vastupidavust meie 
kooliperedele!

Maris Moorits

Joopre kooli laste kodune 
kodunduse tund

Õpetaja Kaie Seger auhinda üle andmas

spetsialist
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Ajaratta lood

Lindi Kooli Sõber 2020
Lindi kooli sõbra tiitliga on 
Lindi Lasteaed-Algkool täna-
nud oma väga häid sõpru ja 
toetajaid juba 2012. aastast.

2012 Jüri Kivirand, 2013 
Anne Orav, 2015 Ivo Tart, 
2016 Silvi Arukase, 2017 
Jüri Tenson, 2018 Ain Mango, 
2019 Angela ja Aare Jürgen-
son.

Sellel aastal tänasime ja 
andsime üle meie maja sõbra 
tiitli inimestele, kes on meie 
lastele ja kollektiivile väga 
palju panustanud ja meie tege-
mistes kaasa löönud.

Meie Maja sõber 2020 on 
Ene ja Mihkel Säde.

Ene on olnud 37 aastat 

Lindi koolis pikapäevarühma 
õpetaja ning viimased aastad 
Lindi kooli näiteringi ning 
noortetoa juhendaja.

Ene ja Mihkel koos on suu-
repäraseks tandemiks. Nende 
kahe eestvedamisel on toimu-
nud kõik unustamatud Säde 
triatlonid.

Näiteringi etenduste rek-
visiidid ja tehnilised lahendu-
sed on samuti nende teineteist 
täiendava ja vankumatu koos-
töö tulemus.

Aitäh Sulle Ene, aitäh 
Sulle Mihkel! Meil on siiralt 
hea meel! Te olete meie ini-
mesed!

Lindi Lasteaed-Algkool

Ene ja Mihkel Säde

Toimetamisi  
Lavassaare Lasteaias

Enne kriisiaega otsustas meie 
lasteaiapere teha ühiskülas-
tuse kinno „Sipsiku“ filmi 
vaatama. Liinibussiga Pärnu, 
Iseseisvuse väljak ja Apollo 
kino ning liinibussiga laste-
aeda tagasi. Tore päev oli ja 
film lastele meeldis.

Möödunud aastal saime 
projektiga lasteaeda BeeBo-
tid – lõbusad liikuvad mesila-
sed. Õpetaja Liis’i käe all said 
lapsed selgeks nendega toi-
metamise. Osalesime Pärnu 
Spordihallis linna 5-7-aas-
taste laste muinasjutupäeval 
BeeBot’idega “Loomade Tal-
vekorter“ kolme noormehega. 
Lapsed koostasid ise muinas-
jutu järgi erinevaid ülesandeid 
ja lahendasid teiste lasteae-
dade koostatuid. Tänutäheks 
said poisid tänukirja, magneti 
ja loomulikult meeldiva aja-
viite.

Kolm korda kuus neljapäe-
viti toimetas lasteaia köögis 
kokk Urve, kes viis läbi laste 
kokaringi. Lapsi osales laste-
aiast põhikoolini. Osalemine 
oli aktiivne ja kindlasti raken-
datakse oma oskusi ka kodus. 

Hetkeolukorrast lähtuvalt 
on meil lasteaias igapäevasel 
6-7 last. võtame vastu kõik, 
kelle vanematel vajadus. Per-
sonal on osaliselt korralisel 
puhkusel, töötab üks rüh-
makoosseis. Kurvastusega 
peame aga mõtlema sellel, 
et ära jäävad kõik kevadised 
peod-üritused.

Täname oma lastevane-
maid aktiivse kaasalöömise 
eest meie toimetamistes ja 
uute kohtumisteni!

Maie Kalbus
Jõõpre Kooli Lavassaare 

Lasteaia õppejuht

Meie Dora
Suure juubeli verstapostini on 
jõudnud üks võrratu daam – 
Dora Kesper. 28. aprillil täitub 
ja koputab uksele auväärne 
85. 

Need kõik on olnud aastad 
täis kord ränkraskeid, kord 
eriliselt rõõmsaid hetki, Dora 
on aga sealjuures jäänud alati 
ikka särasilmseks ja teotah-
teliseks. 

Dora lapsepõlv möödus 
Kablis, tuntud Grantide, Ees-
timaa esimeste purjelaevade 
ehitajate ja kaptenite sugu-
seltsis. Isamaja Kablis ongi ta 
nüüd muutnud laevakapteni 
muuseumiks ning eks kuul-
satelt Kabli kaptenitelt ongi 
ta pärinud erakordse ettevõt-
likkuse. Sealtsamast on pärit 
ka tema kirg maalida laevu, 
merd, rannamaastikku. Oma 
kodukanti ei ole ta unustusse 
jätnud senini.

Elukutse omandas Dora 
Eesti Põllumajanduse Aka-
deemias, lõpetades õpetatud 
agronoomina 1958. aastal.

1958-1992 töötas Dora 
Audru sovhoosis ökonomisti 
ja haljastusagronoomina, 
olles alati nooruslik ja tegus, 
aktiivne osaleja ühiskondli-
kus elus, kultuuri- ja spordi-
elus – lemmikaladeks võrk-
pall ja suusatamine. Ta oli 
paljude ürituste organiseerija 
ja läbiviija, oli ka sovhoosi a/ü 
esinaine.

Abielust Ahtoga sündisid 
tütar Karin ja poeg Kaido. 
Nüüd on ta hea vanaema oma 
lapselastele ja lapselapselas-
tele.

Väga palju on ta jõudnud 
teha kirjanduslikul põllul. 
Näiteks on ta talletanud raa-
matusse „Meie“ oma sugu-
võsalood. Kabli inimestest 
ja tegemistest jutustab raamat 
„Minu Kabli“, raamatus „Lae-
vade lood“ on kirja pandud 
Kabli rannas ehitatud laevade 
põnevad saatused, kaptenite 
ja nende järeltulijate meenu-
tused.

Dora on kirjutanud ka näi-
dendeid ja samas neid ka ise 
lavastanud, pannes koduküla 
inimesi erinevatesse huvitava-
tesse rollidesse ning kindlasti 
oli ta ka ise neis kaastegev.

Kaunid päikeseloojangu-
õhtud Kablis oma koduõuel, 
mille algatajaks oli Dora, on 
paljudele inimestele kinkinud 
ilusaid mälestusi. Neist said 
alguse praegused Päikese-
loojangu festivali üritused, 
mida nüüd korraldatakse juba 
mitmetes erinevates paikades 
piki rannikut.

Dora on Audrule oluline 
inimene. Haritud ja tead-
mishimulisena on tema osa 
Audru valla kultuuri ja ajaloo 
säilitamisel märkimisväärne. 
Tal on imeline mälu – teab 
pea kõikide sünni- ja surma-

aastaid. Ta on kirjutanud 
käsitsi imelise käekirjaga (ta 
on vasakukäeline) põhjaliku 
Audru kroonika ajavahemiku 
1850–1990 kohta.

2008. aastal omistati Dora 
Kesperile Audru valla vapi-
märk.

Pensionipõlves otsustas 
Dora minna õlimaalikursus-
tele. Ta on maalinud Kabli 
kuulsate kaptenite portreid, 
Kablis ehitatud laevu ja Kabli 
tuntumaid hooneid. Paljude 
tema sõprade ja tuttavate 
kodusid kaunistavad tema 
pintsli all sündinud kaunid 
meremaalid. 2016. aastal olid 
tema laevamaalid kõigile vaa-
tamiseks ka Pärnu Uue Kunsti 
muuseumis.

Doral on teisigi loomingu-
lisi harrastusi. Ta on tegelenud 
aastaid portselani- ja klaasvit-
raažmaaliga,	riietanud	nukke	
rahvariietesse, mida on kind-
lasti paarisaja ringis. Ta on 
ka suur käsitööhuviline – ise 
kudunud kostüümi, kampsu-

neid ja vaipu. 
Kogu elu on tal olnud ka 

suur huvi teatri ja muusika 
vastu. Naljalt ei jää ükski 
külaliskontsert või teatrieten-
dus vaatamata. 

Aktiivselt osaleb Dora ka 
Audru muuseumi-raamatuko-
guelus, loeb väga palju raa-
matuid, on lauluklubi liige, 
kangakuduja.

Suurt hoolt nõuab koduaia 
korrashoid. Oma kaunis ime-
lise püstkojaga aias korraldab 
ta meeleolukaid ja mõnusaid 
koosolemisi.

Tegelikult polegi võimalik 
kokku lugeda Dora senise 
pika elu jooksul ära tehtut, 
seda on lihtsalt väga-väga 
palju. Sinu sõbrad soovivad 
Sulle jätkuvat energiat kõiges 
kaasa lüüa ja ikka eestvedaja 
olla.

Juubeldame Sinuga koos ja 
hüüame Sulle hurraa, hurraa!

Sinu lauluklubisõbrad 
ja kaasteelised

Metsapäev Audrus
Eeloleval pühapäeval Audru 
Põllumeeste Selts korraldab 
Audru riigimõisas suure-
joonelise metsapäeva. Met-
sapäev algab kell 12 päeval 
Audru kiriku juures, kuhu 
kogunetakse rongkäiguks. 
Rongkäigust osavõtjad, põl-
lumeeste seltsi liikmed ja tei-
sed on varustatud välitööde 
läbiviimiseks vastavate töö-
riistadega. Rongkäik liigub 
orkestri saatel metsapäeva 
platsile, kus metsapäeva 
tegelik töö algab Audru met-
saülema dr. Reimi kõnega. 
Lühikese vaimuliku talituse 
peab õp. Oebius. Järgneb istu-
tus- ja seemendustööde läbi-
viimine metsapäevast osa-
võtjate poolt, mida juhatavad 
Audru metskonna ametnikud, 
eesotsas metsaülema dr. 

Reimiga. Metsapäeval käsi-
takse ka metsa korrashoidu 
ja otstarbekohast tarvitamist. 
Tööde ajal K.L. Pärnu Maleva 
orkester mängib metsapäeval 
rahvuslikke palasid.

Metsapäeva tööosale järg-
neb samas jalakeerutus. Ka 
on samas päevakohane eine-
laud alkoholiliste jookidega.

Arvesse võttes Audru met-
sapäeva ulatust ja õpetlikku 
väärtust, saadab E. Kultuur-
film enda operaatori tähen-
datud päeval Audrusse, kus 
filmib metsapäeva ja kogu 
pidustuse. Nii võivad metsa-
päevast osavõtjad end hiljem 
kinolinal näha.

Metsapäevale pääs on kõi-
gile maksuta.

„Pärnumaa Teataja“ 12. 
mail 1938. a.

„Pärnumaa Teataja“ 19. 
mai 1938. a ajalehes  „Tuhan-
ded inimesed metsapäeva-
del Pärnus ja Pärnumaal“ 
kirjutati ka, et suuremaks 
maakondlikuks metsapäe-
vaks kujunes metsapäev Aud-

rus, kus mitme saja inimese 
poolt istutati suur maatükk 
kuuse- ja männitaimedega.

Vanu ajalehti luges
Tiiu Jalakas

Audru Muuseum

Teeme Ära meeskond lükkab käima algatuse 
„Teeme Eesti viirusest puhtaks!“

Teeme Ära talgupäeva mees-
kond kutsub kõiki eestimaa-
lasi valmistama ja kandma 
riidemaske. See on koos teiste 
ennetusmeetmetega kiireim 
ja tõhusaim viis, kuidas iga-
üks saab kaasa aidata viiruse 
leviku peatamisele, eriolu-
korra meetmete leevendami-
sele ning tavapärase elukor-
ralduse taastumisele.

Kodune maskitegu saab 
hoo sisse 20. aprillist ja kul-
mineerub maikuu esimesel 

laupäeval, 2. mail 2020. Kõik 
inimesed on oodatud oma 
maskiteost märku andma 
Teeme Ära kodulehel www.
teemeara.ee.

Igakevadise traditsiooni-
lise talgupäeva asemel tänavu 
toimuvad kodused maski-
teod moodustavad kokku 
üle-eestilised maskitalgud, 
mille eesmärgiks on muuta 
isetehtud maskide kandmine 
inimestele omaseks, tead-
vustada õiget kandmist ning 

ühtlasi laiemalt maskikand-
mise vajalikkust avalikes 
siseruumides, et tõkestada 
viiruse edasist levikut. Ära 
talgupäeva eestvedaja Tarmo 
Tüür ütles, et kuna kevad on 
tulnud tänavu kõigi jaoks 
täiesti teistmoodi, tulevad ka 
talgud sel kevadel teistmoodi. 
„Igakevadist traditsioonilist 
Teeme Ära talgupäeva ei saa 
eriolukorra tõttu korraldada, 
kuid me saame igaüks anda 
oma panuse viiruse edasise 

leviku peatamiseks, järgides 
kõiki vajalikke ohutusmeet-
meid. Maskitalgud pakuvad 
ühe lisavõimaluse, millega 
igaüks saab näidata, et hoo-
lib endast ja oma kogukonnast 
ning on valmis võtma vastu-
tuse,“ rääkis Tüür. 

Talgupäeva korraldavad 
Eestimaa Looduse Fond, Eesti 
Külaliikumine Kodukant ja 
nende ümber koondunud võr-
gustik. (KH)
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Tel. 505 9868

Õnnitleme 
vastsündinuid!
KAAREL MATHISEN 03.03.2020
ARTHUR KASEARU 04.03.2020
KRISTJAN METSARU 17.03.2020
ROBIN-REY MÜRK  21.03.2020
EMMA IVANOVA 08.03.2020
LENNA PÕLTSAM 11.03.2020
MARTA MATHIESEN 23.03.2020
ADRIANE-ELISABETH RAND 29.03.2020
JOONAS PHILIPS 21.03.2020
ARIANE AULIK 01.04.2020
ADEELE HANNUS 30.03.2020

Metalli Keevituskoda OÜ teostab rehvitöid.
Lihula mnt 1a Audru, tel 55598983

Puurkaevumeistrid OÜ 
Puurkaevud, veesüsteemid, biopuhastid, 

septikud, mahutid 
info@puurkaevumeistrid.ee, 502 1279, 526 9604

Eriolukorra ajal palub 
riik kasutada lapse sünni 

registreerimiseks e-teenust
Siseministeeriumi rahvas-
tiku toimingute osakond 
palub praeguses eriolukor-
ras tungivalt vastsündinute 
vanematel kasutada sünni 
registreerimiseks e-teenust, 
et vältida asutustes käimist 
ja võimalikku nakatumist. 
Sünni registreerimiseks on 
kaks võimalust:

1. Kui laps on sündinud 
Eesti sünnitushaiglas, saab 
lapse sünni registreerimise 
avalduse esitada e-rahvas-
tikuregistris. Sünni saavad 

registreerida ka mitte abielus 
olevad vanemad.

2. Sünni registreerimise 
avalduse võib esitada üks-
kõik millisele kohalikule 
omavalitsusele.

Sünni registreerimisel väl-
jastatakse vanematele soovi 
korral sünnitõend. Sünni 
registreerimine ja sünni-
tõendi esmakordne väljasta-
mine on tasuta.

Maigi Reepalu
Audru osavalla sekretär-

registripidaja

Audru Kooli tublimad loodusteadustehuvilised noored lahendasid 
uurimislaboris tiigireostuse mõistatust

11. märtsil kogunesid Eesti 
loodusteaduste olümpiaadil 
(ELO) parimaid tulemusi 
saavutanud Pärnumaa õpi-
lased Tartusse eksperimen-
dipäevale. Tartu Ülikooli 
teaduskooli uurimislabo-
ris avanes neil võimalus 
kogenud juhendajate käe 
all uurida veereostusega 
seotud loodusteaduslikke 
probleeme. Põnevaid katseid 
tehti tiigiveega.

Tartu Ülikooli Chemicu-
mis toimunud keskkonnala-
boris tuli õpilastel lahendada 
talutiigi reostumise mõistatus. 
Detektiivitöö keskmes olev 
tiigiproov sai kihtide kaupa 
põhjalikult läbi uuritud. Noor-
tel keskkonnateadlastel tuli 
appi võtta nii isiklikud meeled 
kui ka leidlikud eksperimen-
did keemia ja füüsika vallast. 

Katsepäevast võtsid osa 
Audru Kooli, Lihula Gümnaa-
siumi, Pärnu Kuninga Tänava 
Põhikooli, Pärnu Mai Kooli, 
Pärnu Sütevaka Humanitaar-
gümnaasiumi, Pärnu Vana-

linna Põhikooli ning Surju 
Põhikooli õpilased. Kokku 
osales keskkonnalaboris 18 
Pärnumaa noort.

Audru Kooli 7. klassi õpila-
sele Günther Andreas Vaarole 
meeldis uurimislaboris kõige 
rohkem elulisi katseid teha 
ning nende põhjal loogilis-
tele järeldustele jõuda. „Kat-
sete tegemisel sai kasutada 
oma mõistust ja täpsust. Eriti 
avaldas muljet katsepäeva 
läbiviijate professionaalsus,“ 
tõdes noormees. Õpilastega 
kaasas olnud Pärnu Kuninga 
Tänava Põhikooli õpetaja Ly 
Suursilla sõnul oli katsepäev 
väga mitmekesine. „Tore oli 
kõige keskmeks olnud lugu, 
mille ümber olid põimitud 
erinevad katsed,“ rääkis 
Suursild.

„Uurimislabori meeskon-
nal on samuti rõõm juhendada 
särasilmseid ja nutikaid noori, 
kes pikale teekonnale vaata-
mata olid usinasti eksperi-
menteerimas. Õpilaste saadud 
tulemused olid tänases kesk-

konnalaboris silmapaistvalt 
head,“ rääkis uurimislabori 
programmikoordinaator 
Karin Hellat. Kuigi Eesti 
loodusteaduste olümpiaad 
on toimunud juba 15 aastat, 
korraldab Tartu Ülikooli tea-
duskool taolisi eksperimendi-
päevi sel aastal esmakordselt. 
Seda tänu ettevõtte Graanul 
Invest toetusele. Veebrua-
ris-märtsis sai ettevõtte toel 
võimaluse uurimislaborisse 
tulla 250 ELO piirkonnavoo-
rus osalenud õpilast. 

ELO on loodusteadusi, 
ennekõike keemiat, füüsi-
kat ja bioloogiat ühendav 

iga-aastane võistlus, mis on 
peamiselt suunatud 7. ja 8. 
klasside õpilastele üle Eesti. 
Olümpiaadi käigus lahenda-
vad õpilased teoreetilisi ja 
praktilisi ülesandeid. Tegu on 
unikaalse olümpiaadiga, kuna 
ükski teine praegu korraldatav 
ainevõistlus ei võimalda selli-
sel moel ühendada erinevaid 
loodusteaduste suundi ning 
esitada neid õpilastele eluliste 
ülesannetena.

Liis Vahe
TÜ teaduskooli kommu-
nikatsiooni ja turunduse 

spetsialist 

Lasteaiakohaootel vanematel 
tuleks ARNO süsteemis oma 
kontaktandmed üle vaadata

Pärnu linna lasteaiad alus-
tavad 2020. aasta sügiseks 
rühmade komplekteerimist. 
Sellega seoses palub Pärnu 
linnavalitsuse haridusosa-
kond kohataotluse esitanud 
lapsevanematel kontrollida 
haridusteenuste haldamis-
süsteemis ARNO üle oma 
kontaktandmed.

Kontaktandmete üle kont-
rollimine on vajalik eelkõige 
seetõttu, et vaba lasteaia-
koha pakkumine saadetakse 
ARNOst lapsevanemale 
e-posti teel. Pakutud koht 
tuleb kinnitada või sellest 
loobuda seitsme päeva jook-
sul – mõlemaid toiminguid 
teeb vanem ARNO kesk-
konnas. Erinevalt üldhari-
duskoolidest ei toimu ARNO 
süsteemis lasteaiarühmade 
komplekteerimine täpselt 
ühel ajal – rühmade komp-
lekteerimine algab aprilli 
lõpus, kui lasteaiad hakkavad 
vanematele kohapakkumisi 
tegema ja see protsess jätkub 

veel suvekuudelgi. 
Rühmade komplekteerimi-

sel peetakse Pärnus arvestust 
kohataotluse esitamise kuu-
päeva järgi. Koha saamise 
tingimus on, et nii lapsel 
kui ka vähemalt ühel tema 
vanematest on rahvastiku-
registrijärgne elukoht Pärnu 
linn. Kui ARNO süsteemis 
taotluse esitamise ajal ei ole 
lapse ja vähemalt ühe vanema 
rahvastikuregistrijärgne elu-
koht Pärnu linn, siis arvestab 
ARNO kohataotluse esita-
mise ajaks lapse ja vanema 
Pärnu linna elanikuks regist-
reerimise aja. Teiste omavalit-
suste elanike registris olevaid 
lapsi võetakse Pärnu lasteae-
dadesse üksnes siis, kui laste-
aedades on vabu kohti.

Lasteaedadega seotud 
küsimustele aitab vastuseid 
leida Pärnu linnavalitsuse 
alushariduse peaspetsia-
list Marga Napp 444 8258, 
marga.napp@parnu.ee (KH)

Suvilasse või maakoju 
elama minnes tuleb sõlmida 

jäätmeveoleping
Riigis kehtiva eriolukorra 
tõttu on paljud maakodu 
või suvila omanikud koli-
nud linnast maale juba keva-
del. Tavaliselt suundutakse 
maale elama suvepuhkuste 
ajal, kuid tänavu nihkus see 
tendents eriolukorra mõjul 
oluliselt varasemaks.

Pärnu linnavalitsuse lin-
navara- ja heakorrateenistus 
tuletab siinsetele maakodude 
omanikele meelde, et suvilas 
või maakodus elades tuleb 
sellele aadressile sõlmida 
ka jäätmeveoleping, et kõik 
suvekodus tekkivad jäätmed 
jõuaksid käitlemiseks ette-
nähtud kohta. See kohustus 
kehtib ka siis, kui inimene 
peatub suvekodus ajutiselt.

Leping tuleb uuesti sõl-
mida neilgi, kellele kohalik 
omavalitsus on andnud tal-
vekuudeks korraldatud jäät-
meveo lepingust vabastuse. 
Kui näiteks seni oli kinnistu 
omanikule antud vabastus, 
mis kehtib kuni 30. aprillini, 

siis nüüd, minnes maakoju 
elama, tuleb jäätmeveole-
ping taastada.

Jäätmeveolepinguid saab 
sõlmida veebis. Selleks tuleb 
minna jäätmevedaja aktsia-
selts Ragn-Sellsi veebilehele 
www.ragnsells.ee.

Küsimuste ja abi saami-
seks saab pöörduda Ragn-
Sellsi klienditoe poole tele-
fonil 60 60 439 või e-posti 
teel info@ragnsells.ee .

Et minimeerida nakkuse 
levikut jäätmete kaudu, 
tuleb koroonajäätmed teis-
test jäätmetest eemal hoida. 
Keskkonnaministeerium 
avaldas ministeeriumi kodu-
lehel korduma kippuvad 
küsimused koos vastustega, 
mis aitavad tuua selgust jäät-
mekorralduses eriolukorra 
ajal.

Koroonaviiruse leviku 
mõjust Ragn-Sellsi teenus-
tele saab lugeda Ragn-Sellsi 
kodulehelt. (KH)

Audru noored noppisid 
piljardilaua

Audru noortekeskuses on 
võimalik tänu noortele endile 
tulevikus mängida piljardit. 
Nimelt kirjutasid Merje Toova 
ja Elery Aas Avatud Noor-
tekeskuste Ühenduse pro-
jektikonkursile „Nopi üles“ 
projekti, mille eesmärgiks oli 
saada noortekeskusesse uus 
piljardilaud. 

Merje ja Elery on juba 
pikemat aega tähele pannud, 
et noortekeskus vajab tege-
vust ka vanematele noortele 
ja piljard on üks nendest tege-
vustest, mis on universaalne 
ja meeldib kõigile. Projektis 
rõhutasid noored just suu-
remate noorte kaasamist ja 
osalemist avatud noorsootöös, 
samuti kogukonna kaasamist 
ning uute oskuste õpet. 

Projekti raames koostasid 
noored ise eelarve, kirjutasid 
projekti, suhtlesid ANK pro-
jekti koordinaatoriga, tegid 
video ja levitasid videot sot-
siaalmeedias, et saada kokku 
200 meeldimist, mis oli kri-

teerium projekti rahastuse 
saamiseks. 

Selleks, et osaleda piljardi-
õppes ja osaleda võistlustel, 
tuleks jälgida Audru noorte-
keskuse FB-d, IG-d ja kodu-
lehte. 

Projektifondi “Nopi 
Üles“ tegevuste elluviimist 
rahastatakse haridus- ja 
teadusministri kinnitatud 
ning Eesti Noorsootöö Kes-
kuse poolt elluviidava ESF 
kaasrahastatud programmi 
„Tõrjutusriskis noorte kaa-
samine ja noorte tööhõive-
valmiduse parandamine“ 
kirjeldatud tegevuste raa-
mes.

(KH)

Eriolukorras ei jää raamatud lugemata
Seoses eriolukorra kehtestamisega suleti 
kõik raamatukogud 14. märtsil. Keskraa-
matukogu direktori Heinike Sinijärve 
sõnul oli alguses palju teadmatust, kuid 
raamatukoguhoidjad leidsid lahendused, 
kuidas kontaktivabalt soovijatele raa-
matuid edastada. „Raamatukogudes on 
ohutuks kontaktivabaks teeninduseks 
olemas kindad ja desinfitseerimisvahen-
did. Lugejaid teenindatakse ühekaupa 
tavaliselt raamatukogu välisukse juu-
res või ulatades raamatuid aknast – nii 
tehakse näiteks Aruväljal,“ ütles Sinijärv 

ning lisas, et kinni peetakse 2 meetri 
nõudest ja tagastatud raamatuid hoitakse 
kogust eemal 72 tundi. Soovi korral vii-
vad raamatukoguhoidjad eakatele raa-
matuid koduukse juurde.

Kuni eriolukorra lõpuni on võimalus 
eelnevalt reserveeritud raamatuid kätte 
saada kontaktivabalt ja arvestades kõiki 
ohutusnõudeid Audru osavalla raama-
tukogudes allpool olevatel kontaktidel:
Jõõpre raamatukogu 
E-K 10.00-12.00 
tel. 446 5542, joopre@pkr.ee

Aruvälja raamatukogu 
N 10.00-12.30 
tel. 446 0458, joopre@pkr.ee
Lavassaare raamatukogu 
T-R 12.00-16.00 
tel. 446 3308, lavassaare@pkr.ee
Lindi raamatukogu 
E-K 9.00-11.00 
tel. 446 7746, lindi@pkr.ee
Audru raamatukogu 
T-K 10.00-14.00 
tel. 446 4191, audru@pkr.ee 

(KH)




