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„Nukitsamehega“ Sloveenias

Taas saab esitada Johann 
Voldemar Jannseni nimeli-
se auhinna kandidaate

Märts oli EV100 Eesti 
kultuuri ekspordikuu. Ka 
Paikuse rahvatantsurühm 
Pastlapaar andis selleks oma 
panuse, osaledes 23.-26. 
märtsil Poola Vabariigis, 
mis samuti tähistab sel aas-
tal oma 100. vabadusaastat, 
Łobezi linnas toimunud 
rahvusvahelisel rahvakul-
tuurifestivalil. Rahvatantsi-
jate sõitu toetas 300 euroga 

Pärnu Linnavalitsus. 
Palmipuude pühaga 

seotud festivalil „Lobeska 
baba wielkanocna“ astu-
sid rahvusvahelise žürii 
terava pilgu alla kapellid, 
laulu- ja tantsukollektiivid 
ning isegi rahvateatrid nii 
Poolast kui ka välisriikidest. 
Võistlustules või žüriis olid 
esindatud Saksa, Eesti, Läti, 
Leedu, Ukraina, Valgevene 

ja Belgia.
Pastlapaari hoogne ja 

rõõmsameelne kava või-
tis kiiresti rahva südamed. 
Kava alustati lihtsamate 
folkloorsete tantsudega 
ning alates juhendaja Anu 
Tammearu-Mežule autori-
tantsust „Nõianeitsi“ jõuti 
tõusvas tempos finaali, kus 
„Simmani polkaga“ lavalt 
lahkudes oli publik nii hoos, 

et tantsiti ja huilati nii lava 
ees kui pingiridade vahel.

Võib-olla saigi omas ka-
tegoorias esikoha võitmise 
võtmeks see, et ei mindud 
tõsiselt konkureerima, vaid 
muusikat ja tantsu nautima. 
Nii see tantsurõõm üle saali 
nakkaski. Omavahel nalja-
tati, et publiku lemmiku tiitli 
saime kohe kindlasti.

Paikuse ja Łobezi vahel 
kestavad sõprus- ja koos-
töösuhted 2003. aastast. 
Põhiliselt on toimunud kul-
tuuri-, noorsoo- ja haridus-
alased kontaktid. Praegu on 
mõtted liikumas ka ettevõt-
lusalaste kontaktide loomi-
se suunal. Nõupidamisel 
Łobezi omavalitsusjuhti-
dega räägiti haldusrefor-
mist ja seati sihte edasiseks 
koostööks. Paikuse osaval-
lakeskuse juhataja Kuno 
Erkmann andis Łobezi lin-
napeale kingitusena üle ka 
Pärnu linna laualipu.

(Eve Paas)

Pastlapaar publiku lemmikuna Poolas

Märtsi keskpaigas esindati 
Paikuse Põhikooli Erasmus 
+ projektis GreatMaster-
pieces of theEuropeanlite-
rature, Celjes.

Paikuse Põhikooli õpe-
tajad Kersti Rohtmets ja 
Sirle Varkentin koos 7.b 
klassi õpilaste Johanna 
Mihkelsoni, Kirke Kase ja 
Maarja Heinaga külastasid 
Sloveenia suuruselt teist 
linna Celjet ja seal asuvat 
partnerkooli. 

Projektitöös keskendu-
vad partnerkoolid kirjandu-
sele. Kuue riigi õpilased va-
lisid ühe kirjandusteose oma 
maa kirjanduspärandist. 
Valitud raamatust koostati 
adapteeritud versioon, mis 
tõlgiti inglise keelde. See-

järel loodi illustratsioonid.  
Muusika ning dramatisee-
ring on loomisprotsessis 
ning lõpuks valmib e-au-
dio-raamat.

Kodutööna valmis pre-
sentatsioon „ Nukitsamehe“ 
adaptsioonist, millele olid 
Paikuse Põhikooli 7. klas-
side õpilased joonistanud 
illustratsioonid. Õpilased 
osalesid mitmetes töötu-
bades, kus rahvusvahelis-
tes töörühmades valmisid 
arvutipõhised viktoriinid, 
mõistekaardid ja dramati-
seeringud kirjandusteostest. 

Peale uute teadmiste 
ja oskuste omandamise, 
külastati Celje linna, käi-
di kinos, matkati Alpides, 
peeti keegliturniir ja suheldi 

uute sõpradega Kreekast, 
Hispaaniast, Saksamaalt, 
Sloveeniast ning Türgist. 
Elamusi, kogemusi ja uusi 
teadmisi toodi kaasa kuhja-

ga ja juba maikuus võõrus-
tab meie kool kõiki projek-
tipartnereid Paikusel.

(Sirle Varkentin,
õpetaja)

Vasakult Johanna Mihkleson, Maarja Hein ja Kirke 
Kask poseerimas Alma Karlini kuju kõrval.

Pärnu Linnavalitsus ootab 
ettepanekuid Johann Vol-
demar Jannseni nimelise 
auhinna määramiseks. 

Vabas vormis ettepa-
nek, kus on lühidalt kirjas, 
kellele ja mille eest auhinda 
taotletakse, palume esita-
da hiljemalt 25. aprilliks  
linnavalitsuse kultuuri- ja 
sporditeenistusele aadressil: 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
või e-postile linnavalitsus@
parnu.ee. Kandidaate või-
vad esitada nii füüsilised kui 
ka juriidilised isikud.

Auhind ja rahaline pree-

mia antakse Pärnu kultuuri- ja 
haridusellu märkimisväärse 
panuse andnud isikule. Tun-
nustust saab määrata ühele 
isikule ainult ühel korral.

Auhind on asutatud 
1994. aastal J. V. Jannse-
ni mälestuse jäädvustami-
seks ning traditsiooniliselt 
antakse see üle Jannseni 
sünniaastapäeval, 16. mail. 
Mullu pälvis Johann Vol-
demar Jannseni nimelise 
auhinna pikaajalise märki-
misväärse panuse eest Pärnu 
linna hariduselu edendami-
sesse Virve Laube.

Muutusid haigekassa 
lahtiolekuajad
2. aprillist on haigekassa 
klienditeenindused Tallin-
nas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis 
avatud samal ajal: E 8.30-
18.00, T, K, N 8.30-16.30 
ja R 8.30-13.00.

Need on ka klienditele-
fonile 669 6630 tehtavatele 
pöördumistele vastamise 
ajad, erandiks on reede, kui 
helistada saab kella 14-ni.

Varasemalt olid haige-
kassa klienditeenindused 

piirkonniti avatud erinevatel 
aegadel. Muudatuse ees-
märk on klienditeeninduste 
tööaegade ühtlustamine 
inimeste paremaks teenin-
damiseks.

Julgustame Teid alati 
meie poole pöörduma, kui 
Teil on küsimusi tervishoiu-
teenuste või ravikindlustuse 
kohta! Haigekassa Pärnu 
klienditeenindus asub Pärnu 
linnas Lai 14.

Aasta Suurpere konkurss
24. aprillini saavad Laste-
rikaste Perede Liidu kodu-
lehel www.lasterikkad.ee 
esitada kandidaate 9. korda 
toimuvale Aasta Suurpere 
konkursile kõik Eesti asutu-
sed, ettevõtted, pereliikmed 
ja tuttavad. 

Aasta Suurpere tiitel ja 
Bigbanki poolt välja antav 
7000 euro suurune rahaline 
preemia antakse võitjale 
üle 12. mail Eesti Rahva 
Muuseumis traditsioonilisel 
suurperepäeval. Konkursi 
eesmärk on väärtustada 

ning tunnustada Eestimaa 
ühtseid ja tugevaid suur-
perekondi. Suurperepäeva 
peetakse juba 14. korda, 
patroon on Urmas Vaino, 
toetajad Bigbank AS, Eesti 
Rahva Muuseum ja paljud 
ettevõtted.

Eesti Lasterikaste Pe-
rede Liit on loodud 1996. 
aastal eesmärgiga toetada 
lasterikkaid peresid Eestis. 
Organisatsiooni kuulub 19 
ühendust, kes koondavad 
enda alla pered, kus lapsi 
kasvamas neli ja enam.

Toetused looduskaitseliste 
piirangute eest erametsamaal
23. aprillini võtab SA Era-
metsakeskus vastu taotlusi 
Natura hüvitise taotlemi-
seks looduskaitseliste pii-
rangute eest erametsamaal.

Sel aastal on metsa-
omanike jaoks hüvitise 
taotlemisel suur muudatus 
– taotluse saab esitada vaid 
elektrooniliselt läbi e-PRIA 
portaali, kuhu saab sisse 

logida toimiva ID-kaardi  
või mobiil-ID-ga. Natura 
hüvitisega seotud küsimuste 
korral saab pöörduda ka 
Erametsakeskuse töötajate 
poole (natura@eramets.ee, 
tel 5668 3263 / 5683 3428) 
või otsida lisainformat-
siooni erametsaportaalist 
aadressil www.eramets.ee/
natura. 

Ideekonkursi žürii on otsuse teinud
Paikuse Lions Klubi kuulu-
tas detsembris välja konkur-
si Paide maantee ja Jõekalda 
tee vahelisele alale jääva 
Ajakivi pargi väljaaren-
damiseks parima kavandi 
leidmiseks. Ideevõistlusele 
laekus kokku 15 tööd 14-lt 
esitajalt.

Žürii on oma öö teinud 
ja võitjad selgunud. I ja II 
koha vääriliseks tunnistati 

Tiina Ojaste tööd. III koht 
kuulub Katarina Übnerile. 
Esikohatöö kujutab Paide 
maanteelt vaadatuna EV100.

Preemiate kätteandmi-
ne toimub 11. mail Pärnus 
restoranis Kuu. LC Paikuse 
liikmed tänavad kõiki kon-
kursil osalejaid huvitavate 
ideede ja nähtud vaeva eest.

(Raiko Hiis
LC Paikuse president)
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Linnavalitsuses otsustati:
19. märtsil 2018
* anda välja ehitusload Silla külas Sirmiku tn 6 ja Kukeseene tn 8 kinnistutele elamute 

püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks vajalike veetorustike, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveesüsteemi ja elektrivarustuse rajamisega.
* eraldada Pärnu linna 2018. aasta eelarvest rahalised vahendid järgmiselt:
- MTÜ Meelelahutusklubile Kuu 272,40 eurot Gruusias toimuva XVIII rahvusvahelisel 

tantsu- ja muusika festival-võistluse “Golden Dolphin – art all over the world“ osalise 
osalemiskulu katmiseks;
- Merle Veesalule 400 eurot ansambli „Helin“ CD-plaadi väljaandmiseks;
- MTÜ Pärnu Sulgpalliklubile 350 eurot sulgpallihuviliste laste linnalaagri toetamiseks.
* eraldada linnavalitsuse reservfondist Pärnu LV kultuuri- ja sporditeenistusele 300 eurot.
Rahvatantsuseltsi Pastlapaar osalemise toetamiseks Lobezis (Poola) toimuval rahvus-

vahelisel festivalil.
26. märtsil 2018
* korraldada Rukkilille tööstusküla kinnistuga seotud riigihange „Pärnu linna Paikuse 

osavalla Rukkilille tööstusküla teede- ja tehnovõrkude ehitamine“. Määrata riigihanke 
täitmise eest vastutavaks isikuks ning taristu- ja ehitusteenistuse juhtivspetsialist-tee-
nistuse juhataja Väino Kaur.
* korraldada Pärnu linna ning Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavaldade teede pindami-

seks avatud hankemenetlusega riigihange „Pärnu linna teede pindamine 2018 aastal“.
02. aprillil 2018
* anda tähtajatult FIE Argo Saluste kasutusse Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva 

Paikuse osavallakeskuse II korrusel paiknev ruum üldpinnaga 9,7 m2.
* määrata Seljametsa külas asuva Koidupõllu katastriüksuse jagamisel uutele moodus-

tatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: Koidupõllu 
(maatulundusmaa) ja Lillenurme (elamumaa).
* täpsustada Vahtramäe katastriüksuse ühe osa detailplaneeringu hoonestuse ja krun-

timise skeemi, suurendades detailplaneeringuga Vahtramäe tee 10 kinnistule määratud 
hoonestusala 10% ulatuses. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.
* täpsustada Oru maaüksuse detailplaneeringut, suurendades Orunõlva 1 hoonestusala 

kuni 10% ulatuses. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.
09. aprillil 2018
* täpsustada Kaasiku maaüksuse detailplaneeringu joonisel „Kruntimine, haljastus, 

liiklus“ asuvat tabelit „Planeeritud kruntide ehitusõigus“ selliselt, et muuta detailpla-
neeringuga määratud katusekalde suurust senise 10º- 45º asemel vahemikus 0º- 10º, 
va positsioon numbriga 8. Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Osavallakogu andis arvamuse

Hajaasustuse programm jätkub

Pooleliolevad planeeringud 
tuleb lõpetada

Taotlus koos kohustuslike 
lisadokumentidega tuleb 
esitada kas paberkandjal 
Paikuse osavalda või di-
gitaalselt allkirjastatuna 
aadressile linnavalitsus@
parnu.ee hiljemalt 11. juu-
niks 2018.

Programmist toetatakse 
kodumajapidamiste vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
ning juurdepääsuteede raja-
mist hajaasustusega piirkon-
dades (kui ei ole elektrivõr-
guga liitutud, ka autonoomse 
elektrisüsteemi soetamist). 

Toetuse taotleja/kaas-
taotleja alaline elukoht peab 
olema rahavastikuregistri 
andmetel 01.01.2018 seisuga 

hajaasustusega maapiirkon-
nas asuv majapidamine, 
millele projektiga toetust 
taotletakse. Ei tohi olla mak-
suvõlga. 

Projekt peab jõudma ter-
vikliku lahenduseni 31.ok-
toobriks 2019. Selleks ajaks 
peab joogivesi olema kät-
tesaadav, kanaliseerimis-
süsteem vastama nõuetele, 
juurdepääsutee peab olema 
kasutuskõlblik aastaringselt.

Maksimaalne toetus on 
ühe majapidamise kohta 
6500 eurot, mille hulka 
loetakse ka ajavahemikus 
2012–2017 hajaasustuse 
programmist saadud toetuse 
summa. Taotleja ja kaas-

taotleja oma- ja kaasfinant-
seering peab kokku moo-
dustama vähemalt 33,33 
% projekti kuludest. Töid 
tohib alustada alles pärast 
seda, kui projekti osas on 
tehtud rahastamisotsus ning 
toetuse saajaga on sõlmi-
tud toetusleping. Uuringud, 
projekteerimine, riigilõivud, 
notaritasud, teostusjoonised 
ja veenanalüüsid on teatud 
juhtudel abikõlblikud enne 
toetuslepingu sõlmimist.   

Taotlusvorm ja kohus-
tuslikud lisadokumendid on 
www.paikuse.ee või EAS-i 
kodulehel. Info Maris Moo-
rits, 444 8358; maris.moo-
rits@parnu.ee.

Pärnu linnavalitsuse pla-
neerimisosakond palub 
kinnisasja omanikel, kelle 
enne 2015. aasta 1. juulit 
algatatud detailplaneering 
(DP) on lõpule viimata, 
oma kavatsustest planeeri-
misosakonnale hiljemalt 16. 
maiks teada anda.

Selliste detailplanee-
ringute menetlus tuleb viia 
lõpuni hiljemalt 01.07.2018. 
Laienenud Pärnu linnas 
on selliseid pooleliolevaid 
planeeringuid üle 300, sh 
endise Paikuse valla terri-
tooriumil 57.

“Põhjused, miks palju 
planeeringuid ei ole kehtes-
tamiseni jõudnud, on erine-
vad, nt naabrite vastuseis 
planeeringulahendusele, 
majanduslik mittetasuvus 
või lihtsalt huvi puudumine,“ 
selgitas planeerimisosakon-
na arhitekt Kadri Karjus.

DP menetluse võib lõ-
petada, kui seaduse koha-
selt puudub DP koostamise 
kohustus või koostamise 

käigus ilmnevad asjaolud, 
mis välistavad planeeringu 
elluviimise tulevikus. Sa-
muti võib omanik esitada 
taotluse DP koostamise 
lõpetamiseks, kui DP ees-
märk on koostamise käigus 
oluliselt muutunud või hu-
vitatud isikul puudub raha 
DP menetluse jätkamiseks. 

„Toon mõned näited. 
Kui on algatatud DP, et jaga-
da oma elamukrunt kaheks, 
siis teatud juhtudel saab 
praeguse seaduse kohaselt 
kinnistut jagada ka maa-
korraldusliku toiminguga 
ja selleks planeeringut vaja 
ei ole. Uuele krundile elamu 
ehitusõiguse saamiseks tu-
leb taotleda projekteerimis-
tingimused,“ rääkis Karjus.

Karjuse sõnul algatati 
eelmisel kümnendil buu-
miajal palju planeeringuid 
uute elamualade väljaaren-
damiseks, aga praegu on see 
oma aktuaalsuse kaotanud.
Täpsema informatsiooni 
saamiseks tuleks pöörduda 

Pärnu linnavalitsuse planee-
ringuspetsialistide poole, 
kes oskavad iga konkreetse 
planeeringu kohta täpsemalt 
rääkida. 

Kes teavad, et nad on 
mingil ajal algatanud DP 
ja soovivad selle koosta-
mise lõpetada, tuleb sel-
lest linnavalitsusele teada 
anda. Juhul, kui soovitakse 
planeeringu menetlemist 
lõpuni viia, tuleb ka sellest 
teavitada. 

Pärnu linna kodulehel 
detailplaneeringute menüü 
all on pooleliolevate DP-de 
nimekiri. Sealt saab aad-
ressi järgi kontrollida, kas 
selles kohas on pooleliolev 
planeering. 

Kirjalik taotlus DP me-
netluse lõpetamiseks või 
jätkamiseks tuleb esitada 
hiljemalt 16. maiks linnava-
litsuse planeerimisosakon-
nale aadressil Suur-Sepa 16, 
80098 Pärnu linn, Pärnu linn 
või e-postil linnavalitsus@
parnu.ee.

Tasuline parkimine muutub soodsamaks
Pärnu linnavalitsus saatis 
26. aprilli volikogusse I 
lugemisele eelnõu, milles 
soovitakse muuta parkimine 
Pärnu linna avalikel tasulis-
tel parkimisaladel pärnakate 
ja Pärnu osavaldade elanike 
jaoks soodsamaks.

Praegu saavad inimesed, 
kelle elukoht on rahvasti-
kuregistri järgi Pärnu linn 
(mitte osavald) ja kes on liik-
lusregistrisse kantud sõiduki 
omaniku või vastutava kasu-
tajana, osta 32 eurot maksva 

kolme kuu parkimiskaardi, 
mis kehtib kõigil avalikel 
Pärnu tasulise parkimise ala-
del. Uue võimalusena on vo-
likogu eelnõus 1. septembrist 
31. maini kehtiv üheksa kuu 
parkimiskaart, mis maksaks 
70 eurot.

Nendel Pärnu ja osaval-
dade elanikel, kes soovivad 
suvel ranna rajoonis ja aasta 
läbi kesklinnas muretult par-
kida, tasub esmalt osta 32 
eurot maksev kvartalikaart 
ja seejärel 70 eurot maksev 

üheksa kuu kaart. Kokku 
maksaks aasta parkimist seni-
se 128 euro asemel 102 eurot.

Osavaldade elanikele 
praegu 32 euroseid kvartali-
kaarte ei müüda. Neil tekib 
pärnakate sooduskaardi ost-
mise õigus pärast uue korra 
kehtima hakkamist, mis 
eelnõu järgi peaks juhtuma 
1. juunist.

Eraparklate tasulise par-
kimise ajad, hinnad ja par-
kimise tingimused sõltuvad 
eraomanikest.

5. aprillil toimunud Paikuse 
osavalla koosolekul anti 
heakskiitev arvamus kuuele 
26. aprilli Pärnu Linnavoli-
kogu päevakorda minevale 
Paikuse osavallaga seon-
duva määruse eelnõule ja 
Paikuse valla 2017. aasta 
majandusaasta aruandele. 

Pärnu linna õpilaspree-
miate määramise kord

Taotluse preemia mää-
ramiseks esitab õppeasutus, 
noorsootööasutus või noor-
teühendus haridusosakonna-
le 10. maiks. 

Preemiat saab taotleda 
järgmistes kategooriates: 
aasta õpilane; aasta huvite-
gevuse parim; aasta aktiivne 
noor; aasta edeneja; rahvus-
vahelisel aineolümpiaadil, 
uurimistöö/teadustöö kon-
kursil osaleja; gümnaasiumi 
kuldmedaliga lõpetaja.

Koolilõuna toetuse kasu-
tamise tingimused ja kord 

Pärnu linna munitsipaal- 
ja erakoolide statsionaarses 
õppes põhi- ja keskharidust 
omandavate õpilaste kooli-
lõuna kulud kaetakse täies 
ulatuses olenemata kooli 
omandivormist, ühtlusta-
des ühinenud omavalitsuste 
koolilõuna toetuse kasuta-
mise tingimused.

Eraharidusasutustele 
tegevustoetuse andmise 
kord.

Paikuse osavalla õppuri-
te eest on seni tasutud arvete 
alusel juhul, kui varasemalt 
valla poolt antud garantii 
on tõendatud. Eelnõu ko-
haselt kavatsetakse Paikuse 
osavalla õppurite eest anda 
toetust tagasiulatuvalt alates 
jaanuarist 2018.

Korraldatud olmejäät-
meveoga liitumisest vabas-
tamine

Edaspidi on Paikuse 
osavalla territooriumil kor-
raldatud olmejäätmeveost 
vabastamise otsustamine 
linnavara- ja heakorratee-
nistuse pädevuses.

Välireklaami paigalda-
mise eeskiri

Määrus reguleerib väli-
reklaami paigaldamise ning 
likvideerimise tingimusi 
Pärnu linna ja Tõstamaa, 
Audru ning Paikuse osavalla 
haldusterritooriumil.

Välireklaami paigalda-
mine on lubatud planeeri-
misosakonna väljastatud 
reklaamiloa alusel (otsus tu-
leb teha 5 tööpäeva jooksul 
nõuetekohaste dokumentide 
laekumisest arvates).

Reklaamimaksu keh-
testamine

Maksumäärad sõltuvad 
reklaampinna asukohast, 
nt Pärnu-Tori tugimaantee-
ga nr 59 (Paide maantee) 
külgneval alal mõlemal pool 

maanteed alates teekatte 
servast 20 m ulatuses on 
see 40 eurosenti päevas,  
reklaampinna 1 m2 eest 
mujal Paikuse osavallas 20 
eurosenti päevas. 

Maksumäär ühistrans-
pordivahendil eksponeeri-
tud reklaami eest on 3 eurot 
kogu ühistranspordivahendi  
ja 1,5 eurot ühe reklaamkül-
je kohta päevas. 

NB! Enne reklaamiloa 
väljastamist eksponeeritud 
reklaam maksustatakse kol-
mekordse maksumääraga.

Paikuse valla 2017. aas-
ta majandusaasta aruanne 

Paikuse Vallavalitsu-
se bilansimaht seisuga 
31.12.2017 oli 12,3459 mil-
jonit eurot, mis on võrreldes 
2016. aastaga suurenenud 
12,5%. Bilansimahust 5,6% 
moodustab käibevara ja 
94,4% põhivara.

Paikuse valla lühi- ja 
pikaajalised kohustised 
2017. aasta lõpu seisuga 
olid kokku 2,9304 miljonit 
eurot, mis investeeringute 
omaosaluse katteks võetud 
laenudest tingituna on ligi 
miljoni võrra suurem, kui 
aasta tagasi.

Järgmine  Paikuse 
osavallakogu koosolek 
toimub 3. mail kell 15          
osavallakeskuses II kor-
rusel.

01. märtsil 2018
* määrata Silla külas uuele planeeritavale tänavale nimeks Tõllaringi tee. 
* tunnistada kehtetuks Paikuse Vallavolikogu 18.02.2013 määrus nr 7 “Kooli pidaja 
pädevuse delegeerimine” (Pärnu Linnavolikogu delegeeris kooli pidaja pädevusse antud 
ülesanded linnavalitsuse, kooli direktori või haridusosakonna pädevusse).

Linnavolikogus otsustati:Planeeringute spetsialist on 
Merilin Merirand
23. aprillist hakkab Pärnu 
Linnavalitsuse planeeringu-
te spetsialistina tööle Meri-
lin Merirand, kelle ameti-
ülesannete hulka kuulub ka 
Paikuse osavalla kodanike 
nõustamine planeeringu-
alastes küsimustes.

Merilin  lõpetas käes-

oleval aastal Eesti Maaüli-
kooli, kus õppis kinnisvara 
planeerimist ja maakorral-
dust. Hetkel omandab ta 
magistrikraadi Maaülikoolis 
linna- ja tööstusmaastike 
korralduse erialal. Eelnevalt 
töötas ta AS-is Pärnu Vesi, 
kus tegeles uute vee- ja 

kanalisatsiooni liitujatega.
Vabal ajal tegeleb spordi-

ga, käib jõusaalis ja jooksmas.
Kodanikke võtab vastu 

teisipäeviti kell 9-12 ja nel-
japäeviti kell 13-17 osaval-
lakeskuses. Tel 4448154 ja 
e-post merilin.merirand@
parnu.ee.
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ANNE KAAR
Organisaatorite nimel 

Väikeste mesimumlaste ajarännakMaie Tamme maastikumaalide näitus

2018

Tel 5850 2190
Lillevälja Aiandustalu
Silla küla, Paikuse

5.-6. mai  Kodutunde ja Lillevälja 
 Aiandustalu heategevuslik kevadlaat
12.-13. mai  Pärnu lillefestival Tulevik Mars
19.-20. mai  Lillevälja Kevadlaat
26.-27. mai  Maaelunäituslaat
2.-3. juuni  Pärnumaa aiandus- ja lillepäevad
09.-10. juuni  Lillevälja Lilleparaad
16.-17. juuni  Lillevälja Aiandustalu lillelaat
23.-24. juuni  Jaanilaat Lilleväljal

5.-6. mai  Kodutunde ja Lillevälja 

 

 
23. aprillil tähistame Raamatu ja roosi päeva 
  
 
Sel päeval on kõigil võimalus  
raamatukogule 
kinkida mõni väärt raamat,  
mida Sina enam ei vaja, 
aga teised loeksid  
veel hea meelega. 
Eriti on oodatud laste- ja  
noorteraamatud. 
 

 

 
Kinkijaid rõõmustame  
omapoolse üllatusega! 

Raamatukogus on uus näitus ”Dinosauruste radadel...”

Paikuse vald

Mai lõpuni on Paikuse 
Päevakeskuses võimalik 
tutvuda valikuga kohaliku 
hobikunstniku Maie Tam-
me akrüülmaalidest. Väl-
japanekus on esindatud nii 

kodu- kui ka välismaised 
maastikud, mis igaüks ju-
tustavad oma lugu. Maie 
alustas maalimisega 2007. 
aasta sügisel Paikuse Hobi-
koolis Annela Raud Selge 
(ARS) maalistuudios. Tema 
erinevad tööd on olnud esin-
datud stuudio iga-aastastel 
ühisnäitustel Paikuse valla-
majas, Pärnu Kolledžis, Pär-
nu Keskraamatukogus, Pär-
nu Maavalitsuses ja Pärnu 
Haiglas. Personaalnäitustest 
on Paikuse Päevakeskuses 
toimuv järjekorras kuues.

Veebruarikuu möödus 
Paikuse lasteaias EV 
100 silmas pidades si-
ni-must-valge värvili-
selt. Maja kaunistatud, 
repertuaar peoks ette 
valmistatud, ülesan-
ded vastutajate vahel 
jaotatud – ikka et kõik 
vääriliselt paigas oleks.

Rühmades valminud 
temaatilised kunstitööd 
kaunistasid koridoride ja 
ruumide seinu. Imeilusate 
piltide kõrval võis näha 
isegi heegeldatud rahvus-
värvides lipukesi.

Kõrghetkeks kujunes 
juubelipidu „Ajarännak“ 
Paikuse Spordikeskuses. 
Vanaisa ja lapselaps, sir-
vides ajalooraamatut, rän-
dasid mõtetes ajas tagasi. 
Eelnevalt oli lastele vest-
luste ja videomaterjalide 
kaudu tutvustatud erinevate 
ajastute mõisteid, vaadatud 
riideid, mida sel ajal kanti. 

Rühmad esindasid ajastuid 
ürgajast kaasajani. Elevust 
oli palju - nahkades ürgini-
mesed, rasket tööd tegevad 
talulapsed, oktoobrilap-
sed, pioneerid, ärkamisae-
ga tervitavad rahvariietes 
lapsed, kaasaja kiirustavad 
lapsevanemad. Rühmad 
esitasid vastavasse ajastusse  
kuuluvaid laule ja tantse. 
Pioneeride esituses kõlav 
„Olgu jääv meile päike“ ja 

ärkamisaja sini-must-valge 
lipumeri koos lauluga „Eest-
lane olen ja eestlaseks jään“ 
panid südame põksuma ja 
tõid liigutuspisaragi silma. 

Kava aitas värvilise-
maks muuta meie kauaaeg-
ne koostööpartner segakoor 
Sireli. Esmakordselt astus 
üles õpetajate kandlean-
sambel. Laulude ja tantsude 
saateks musitseerisid lap-
sevanemad Ülle ja Jaano 
Martin Ots.

Kui ajarännak jõudis 
kaasaega, oli esinemisjärje-
kord meie kõige nooremate, 
Sinilille ja Karikakra rühma 
laste ja nende vanemate 
käes. Mobiilid, pidev kii-
rustamine – ajamärk, sai lõ-
busa etteastena edasi antud. 
Kummardus lapsevanema-
tele, kes ei pidanud paljuks 
oma vabast ajast eelnevalt 
harjutamas käia!

Ükski selline ettevõtmine 
ei saa toimuda üksinda „pu-

sides“, vaid ikka koostöös. 
Täname lapsevanemaid, 
kes oma lapsed ajastutruult 
riietasid ja paljus muuski õla 
alla panid. Suur, suur aitäh 
meie heale koostööpartnerile 
Kuldar Kochile, kes seekord 
astus üles vanaisa rollis, ning 
lapselapse osas esinenud väi-
kesele Oskar Vahemetsale, 
samuti tema õpetajatele Ruk-
kilille rühmast ja vanemate-
le, kelle abiga selline suur 
sõnaline osa selgeks õpitud 
sai. Täname spordikeskuse ja 
põhikool sõbralikke peresid, 
segakoori Sirelit, muusikuid 
Ülle ja Jaano Martin Otsa 
ning helitehnikut Jaan Mar-
ten Pukka.

See oli soe ja südamlik 
pidu, kuhu mahtus nii rõõ-
mu kui mõtisklusi ja ära-
tundmisi möödunud aega-
dest. On rõõm elada Eestis 
ja töötada Paikuse Lasteaias 
Mesimumm!

Fotod Tiiu Sindonen

Maadlusklubi Leo saavutused jätkuvad
10. veebruaril Valgas Eesti 
MV kreeka-rooma maad-
luses saavutasid Argo Mitt 
ja Allan-Devid Ševtsov 5. 
koha ning Martin Timberg 
naases 7. kohaga.

17. veebruaril  Val-
ga lahtistel kreeka-rooma 
maadlusvõistlustel saavu-
tasid Sander Tagu 1. koha, 
Robyn Paulberg 2. koha, 
Jakob Bergmann 11. koha 
ja Kristofer-Robin Soomets  
2. koha.

M a a d l u s k l u b i  L e o 
korraldas koostöös Eesti 
Maadlusliiduga Paikuse 
Spordikeskuses 17. märtsil  
esmakordselt kolme maad-
lusmatiga Eesti kadettide 
MV kreeka-rooma, vaba- ja 
naistemaadluses, kus osales 
165 osalejat 26-st klubist. 
Klubide arvestuses saavutas 
Leo kreeka-roomas 2. koha 
ja vabamaadluses 3. koha.

Paikuse koolis õppivad 
poisid (pildil) saavutasid 
väga tublid tulemused: San-
der Tagu kahekordne Eesti 
meister nii kreeka-rooma 
kui vabamaadluses; Rai-
mond Uibo ja Robyn Paul-
berg kreeka-rooma Eesti 
meistrid ja vabas 2. kohad; 
Allan-Devid Ševtsov kree-
ka-rooma 5. koht ja vabas 
Eesti meister; Jakob Berg-
mann kreeka-roomas 4. 
koht. Eesti Maadlusliit tänas 
MK Leod korralduse eest ja 
Paikuse osavalda ning meie 
spordikeskust väga heade 
tingimuste eest.

24. märtsil Luunjas 
kreeka-rooma maadlus-
võistlustel saavutas MK 
Leo 23 klubi seast 1. koha. 
Tulemusele aitasid kaasa 
heade sooritustega Sander 
Tagu - 1. koht; Raimond 
Uibo - 1. koht, Robyn Paul-

berg - 2. koht ja Verner 
Jõgeva - 1. koht.

Euroopa suurimatel 
maadlusvõistlustel Tallinn 
Open, mis toimusid 30. 
märtsist kuni 1. aprillini 
Saku Suurhallis, saavutasid 
meie maadlejatest parimaid 
tulemusi Sander Tagu - kree-
ka-roomas 2. koht ja vabas 5. 

koht ja kreeka-roomas Al-
lan-Devid Ševtsov - 4. koht 
ja Verner Jõgeva - 8. koht.

Leheruumiga napitami-
sest tingituna pole vanuse- 
klasse ja kaalukategooriaid 
märgitud. Maadlejaid tree-
nivad Gristen Heinmets ja 
Harri Timberg.

(Raiko Hiis)

                      Paikuse Jüriöö teatejooks 24. aprillil
                 kogunemine 18.30, start 19.00
                      Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse kooli juuresJuhend:
* 6-liikmelised võistkonnad
* Jooks koosneb 6. etapist (distantsid vahemikus 350m-425m)
* Võistlusklassid 1.-3.klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, mehed, naised ja segavõistkonnad (vähemalt 3 naist võistkonnas)
* Kõige silmatorkavam võistkond
* Autasuks magus suutäis
Eelregistreerimine teha hiljemalt 21.04.2018 roland.simanis@paikuse.ee Osalemine kõigile tasuta!
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6. mail kell 11 Paikuse osavallakeskuse ja kell 13 Sel-
jametsa lasteaia juures marutaudivastane vaktsinee-
rimine (2€ lemmikloom, kompleksvaktsiiniga 17€), 
volitatud veterinaar Viive Pukka, info tel 5647 7896.

* * *
Sisekaitseakadeemia Paikuse õppekeskuse õppesõi-
duraja laienduse eskiisprojekti avalik arutelu toimub 
neljapäeval 19. aprillil kell 16 osavallakeskuses.

* * *
18.-30. aprillil osavallakeskuse saalis maakonna õpi-
lastööde näitus.

TEADAANDED

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Toimetus: Liilia Varik, Riita Lillemets, 
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses (Pärnade pst 11, tuba 9) 
tööpäevadel  9-16,  lõuna 12-13. 
Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@paikuse.ee

Õnnitleme eakamaid 
sünnipäevalapsi Õnnitleme!

KUULUTUSED
Müüa suvelilled ja amplid. Andrease aiand, Metskitse 
talu, Tammuru küla. Tel 5599 7559.

25. Seljametsa külalaat
19. mail kell 10-15

Juubelilaata juhib Ado Kirsi 
Esinevad pasunakoor Õnn Tuli Õuele ja 
               ansambel Lavassaare Trio 
Lastele tuleb külla Leiutajateküla Lotte 
Võistlus “Seljametsa Rammumees 2018”
Meeleolukas kontsertprogramm Paikuse osa-
valla kollektiividelt 
Kell 19 simman ansambliga Kukerpillid
Simmani pääsmed hinnaga 6-eurot müügil kuni 
16. aprillini muuseumis 

Kauplejatel palume helistada 
53489965 Maiu ja 55646400 Elle

PAKUME HEA HINNAGA

KÜTTEPUID
Teie juurde vedu 7 päeva nädalas

Pärnu piires tasuta 
www.grundartimber.com

• 3 m küttepuud 
• 30, 40 ja 50 cm halupuud

Küsi hinda ja telli tel 506 0422

Pärnu piires tasuta 

VALGE LEPP, MUST LEPP
SAAREPUU, METSAKUIV

HELDI  GROSSMANN
MARIA  KUNINGAS
ALEKSANDRA  PÄRNOJA
MIHKEL  RÕUK
KAAREL  LINNAMÄE
MERIKE  VIRKUS
AADA  SINIALLIK
MIHKEL  KALBUS
LAINE  LUHAKÄÄR
KONSTANTIN  PAALANDI
PEETER  RANDMÄE
MILJA  LEPPIK
HELJU  LUHAÄÄR
LIA ALLOJA
LAINE  PAALANDI
EDGAR  PEERNA
VALDEK  SOOSALU
VAIKE  MIHKELS
TIIU  SAARE
REIN  MURD
LEILI  UNT
LEA  UDUSAAR
LIIVI  SULTS
VAINA  ALAS
AIME  KUKK
AILI  SOMER
ENE  METSIK
ANTS  SÕMER
VLADIMIR  ELVELT
EVE-SIGRIT  KUKK
HELMI  PANK
MILLI  LAAS
MAI  VÕSU
LILIA TALLO

NORA SEITS   19.03.2018
ema  Kristi Säde
isa    Üllar Seits

KEITLYN PÄRN  13.03.2018
ema   Meryl Krimm
isa     Romet Pärn

MAIA TAMMIKSAARE  12.03.2018
ema    Grete Veltmann
isa       Tarmo Tammiksaare

Kutsume kokku PaiKuse malesõPru!
esimene kohtumine toimub 25. aprillil 

kell 14 Paikuse Päevakeskuses.
Tervitamas on aare Külaots, kellega 
saab soovi korral ka jõudu katsuda. 

Kõik malesõbrad on väga oodatud!

 

Kutsume kokku PAIKUSE MALESÕPAIKUSE MALESÕPAIKUSE MALESÕPAIKUSE MALESÕPRUPRUPRUPRU!  

Esimene kohtumine  toimub    25.aprillil25.aprillil25.aprillil25.aprillil kell 

14.0014.0014.0014.00 Paikuse Päevakeskuses (Tiigi 2). 

Tervitamas on Aare Kûlaots, kellega saab 

soovi korral ka jõudu katsuda. 

Kõik malesõbrad on väga oodatud!   

 

 

 

 

Pensionäride klubi „Kuldne iga“ 
peohommik toimub 

6. mail algusega kell 11.00 
osavallakeskuse saalis

Külalisesinejaks segarahvatantsurühm Kuu

Raviomadustega lambavillatoodete müük 
Paikuse Päevakeskuses 

19.aprillil kell 14-16 
Valikus: padjad, tekid, randmekaitsed, vestid, sussid, 
madratsikatted, radikuliidivööd, põlvesidemed, 
kindad, mütsid, titakomplektid, auto istmekatted
Hinnad soodsad!
Rohkem infot: http://lammas.nummi.pri.ee

10. mail kell 19 Vaskräämas
Mihkel Lüdigile pühendatud mälestuskontsert
Esinevad M.Lüdigi nimeline meeskoor, segakoor 
Sireli ja rahvatantsuselts Pastlapaar.

Buss Vaskrääma väljub kell 18.40
Paikuse ”kollase poe” eest.

Info Annikalt, tel 5786 4627

Seljametsa Muuseumis
28. aprillil kell 12

RahvaRõivaste tuulutamine
Pane selga mõni rahvarõivaese või tule niisama ilu imetlema!
  *näidisriietamine
  *käsitöö õpituba
  *tuju loob ehtne pillimees
Üritusele pääseb muuseumipiletiga hinnaga 1 euro
Võta kaasa veidi näksimist ühisele peolauale. 
Muuseum pakub kohvi. Registreerumine muuseumis või 
annika.poltsam@paikuse.ee,  tel 5786 4627


