
Nr. 8 (283)   17. august 2018 Kuni su küla veel elab, elad sina ka...

Paikuse osavalla ha-
ridusasutused teevad 
viimaseid tavapäraseid 
ettevalmistusi uue õp-
peaasta alguseks.

Suurimaks muudatuseks on 
Pärnu Linnavolikogu otsus 
kaotada Seljametsa Laste-
aed kui iseseisev asutus ja 
liita see Paikuse Lasteaiaga. 
Loomulikult jääb Seljamet-
sa värskelt renoveeritud 
majja lasteaed alles, küll aga 
avatakse septembrist nelja 
rühma asemel kolm rühma. 

Paikuse Lasteaed 
Mesimumm

Seoses ühinemisega toi-
mub muutus juhtimisstruk-
tuuris. Minnakse üle ühtsele 
juhtimisele ehk kaks maja 
saavad ühised juhid: üks 
direktor, üks õppealajuha-
taja ja üks majandusjuhtaja 
kahe maja peale.

Ühendatud lasteaedade 
juhiks on senine Seljametsa 
lasteaia direktor Ene Mih-
kelson. Kauaaegne Paikuse 
Lasteaia direktor Astra Jam-
nes lahkus seoses elukoha 
muutusega ametist omal 
soovil juba kevadel.

Ene Mihkelsoni teada on 
hetkel kokku kahe lasteaia 
nimekirjas 250 last, Paiku-
se kümnes rühmas 200 ja 
Seljametsa kolmes rühmas 
50. Õpetajad, õpetaja abid 
ja muu vajalik personal on 
peaaegu kõik olemas, otsin-
gud käivad tugispetsialistide 
(logopeed ja eripedagoog/
tugiõpetaja) ja õppealajuha-
taja leidmiseks, kes peaksid 
tööd alustama 27.augustil.

Et paljud lapsed on veel 
suvepuhkusel, käib töö 
21.augustini Seljametsas 
ja 27. augustini Paikusel 
suvistes liitrühmades. Sel-
line töökorraldus võimaldas 
ka Paikusel Päevalille ja 
Rukkilille rühmaruumides 

teha vajalikud remondi- 
ja uuendustöid. Päevalille 
rühm saab täielikult reno-
veeritud. Renoveerimise 
kogumaksumus ulatub 35 
000 euroni. Suuremateks 
renoveerimistöödeks on 
rühmaruumi põrandate vala-
mine ja põrandaküttesüstee-
mi uuendamine, ripplagede 
ja uute valgustite paigaldus, 
wc uuendamine. Rukkilille 
rühm saab värskenduskuuri 
uute seinavärvide näol.

Sel aastal jagub ressurs-
se ka uue mööbli soetami-

seks rühmadesse.
Paikuse Põhikool

Direktori Aare Külaotsa 
sõnul alustatakse vaatamata 
jätkuvale eriti soojale suvele 
ja selle mõnudele Paikuse Põ-
hikoolis uut õppeaastat tradit-
siooniliselt ikka 1. septembril. 
Seekord siis oma uues aulas 
kell 10 algava avaaktusega, 
kus kõige nooremad saavad 
kätte oma aabitsad. Nagu 
ikka, leiab infot ülejäänud 
kooliosa täpse aktuse aja ja 
kõige muu kohta kuu lõpus 
kooli kodulehelt.

Külaots rääkis, et lõppe-
nud kooliaasta läks ajalukku 
vana spordisaali ümberehi-
tusega kaasaegseks aulaks. 
Esimeseks proovikiviks oli lõ-

puaktus, kus lõpetajaid oli küll 
ainult kahe klassi jagu, kuid 
istekohti kõikidele külalistele 
kahjuks siiski ei jagunud. 

Uuel õppeaastal teeb 
koolielu lihtsamaks aga aula 
tagaruumidesse projektee-
ritud muusika- ja kodun-
dusklass, mille sisustamine 
käib. Koolijuhil on hea meel 
selle üle, et kuna kaasaegsed 
ruumid sai ka noortekeskus, 
saab kool tagasi oma endise 
klassiruumi. Midagi pole 
parata – Paikuse Põhikooli 
märksõna on pikka aega 

olnud ja tundub jäävatki 
“ruumipuudus”.

Tänase seisuga istub 
septembris klassipinki 563  
õpilast. Klassikomplekte on 
25. Kui kevadel oli 9. klassi 
lõpetajaid 48, siis sügisel 
alustab kooliteed kolmes 1. 
klassis 75 poissi ja tüdrukut. 
Klassijuhatajatena alusta-
vad Ulvi Mihkeles, Oksana 
Johannes ja Nele Tohv. 

1. klassi tulevate laste 
vanematele on planeeritud 
22. augustiks algusega kell 
17.30 uues aulas koosolek, 
kus tutvustatakse koolipool-
seid nõudeid ja õppetööks 
vajalike vahendite muret-
semise korda.

Käesolev suvi on olnud 
koolile eriline ka personali 
liikumise osas. Tänaseks on 
teada, et lapsehoolduspuh-

kusel olevat inglise keele 
õpetajat hakkab asendama 
Marika Merirand. Töösuhte 
on lõpetanud eesti keel õpe-
taja  Eve Tapp, lahtine on nii 
pikapäevarühma töö kui ka  
huvitegevuse korraldamise 
küsimus uuel aastal. Kooli 
uus sotsiaalpedagoog on 
Maris Kalmu.

Paikuse Huvikool
Paikuse Huvikool alus-

tab juba oma 12. tegevu-
saastat. Sel aastal saab kooli 
registreerida läbi Pärnu 
haridusteenuste haldamise 
süsteemi ARNO. Direktor 
Monika Vaher märgib, et 
kuna süsteem on uus ka 
neile ja vajab harjutamist ja 
harjumist, toimub kooli tra-
ditsiooniline INFOTUND 
juba 26. augustil kell 17 
Paikuse Perepäeval huvi-

kooli meediaklassis, kus 
räägitakse õppimisvõima-
lustest algaval õppeaastal 
ja tutvustatakse ka süsteemi 
ARNO. Kes soovib koha-
peal lapse kooli registree-
rida, peab kaasa võtma ID 
kaardi. Kella 15-19 viivad 
huvikooli õpetajad läbi mit-
meid töötubasid – eriti tore 
võimalus nendega tutvuda 
ja infot pärida.

27. augustist kuni 7. sep-
tembrini kell 14-18 on kool 
valmis pakkuma abi regist-
reerimisel ja huviala valikul. 
Huvialadega saab tutvuda 
kooli kodulehel https://www.
paikusehuvikool.eu/ ja ka 
eelneva valiku juba ära teha.

Huvikooli tunniplaan 
valmib 4. septembriks, see 
avaldatakse kooli kodulehel 
ja facebookis.

Osavalla haridusasutused teevad viimaseid ettevalmistusi 
peagi algavaks uueks õppeaastaks

Seljametsa Lasteaed sai  alguse 1993. aastal, kui moodustati algkooli kõrvale lasteaia 
mängurühm 18 lapsega.
Kümme aastat hiljem laienes lasteaed kaherühmaliseks ja tänase päeva seisuga 
tegutseb juba kolmerühmalisena möödunud aastal põhjalikult renoveeritud las-
teaiahoones.
3. septembril toimuvale lasteaia 25. sünnipäevale pühendatud juubeliüritusele 
oodatakse lisaks lasteaia oma perele lapsevanemaid, vanavanemaid ning häid 
koostööpartnereid ja endisi töötjaid.

Paikuse Põhikooli eriaegadel rajatud juurdeehitused (tööõpetusmaja, algklassidemaja, põhikorpus) moodustavad küll võimsa kompleksi, kuid ruumipuudus kimbutab ikkagi.

LIILIA VARIK  
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Linnavalitsuses otsustati:
02. juulil 2018
* anda Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse valdusesse endise 

Audru, Paikuse ja Tõstamaa Vallavalitsuste valduses olnud põhivarad tagasiulatuvalt 
01.01.2018.
23. juulil 2018
* muuta Silla külas Mardi-Jaani koha-aadressi seoses talu omanike vahetusega, mää-

rates uueks koha-aadressiks Rahu.
30. juulil 2018
* anda tähtajatult V.M.K. Teenused OÜ kasutusse Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva 

Paikuse osavallakeskuse II korrusel paiknev ruum nr 14 üldpinnaga 20,5 m2 üürimääraga 
1,30 €/m2 kuus, lisaks peab üürnik kandma ruumi kasutamisega seotud kulud.
* anda ehitusluba Silla külas Kuigu tee 34 kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos 

ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku ja elektrivarustuse rajamisega.
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Orunõlva tn 1 kinnistule üksikelamu püstita-

miseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, reoveekanali-
satsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
06. augustil 2018
* eraldada reservfondist linnavara- ja heakorrateenistusele 1860 eurot Paikusel Pärnade 

pst 4 ja 6 vahel oleva varisemisohtliku puurkaevu hoone lammutamiseks ja lahtiste 
kaevude täitmiseks.
* anda ehitusluba Paikuse alevis Ringi tn 4 kinnistule elamu püstitamiseks koos 

ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega.

Paikuse ja Seljametsa katlamajadel 
on märgis „Tõhus kaugküte“ 

Uuring näitab Pärnumaa 
abivajajate üldist rahulolu, 
kuid toob välja ka kitsaskohad
Eestis on tuhandeid inimesi, 
kelle elukvaliteet sõltub abi-
vahenditest. Esmakordselt 
viis Eesti suurim abivahen-
dikeskus Invaru abivajajate 
ja nende lähedaste seas läbi 
uuringu, mille tulemus näi-
tab küll üldist rahulolu vald-
konna toimimisega, kuid 
toob esile ka kitsaskohad. 

“Kui lähtume sellest, et 
72% uuringule vastanutest 
külastab abivahendikeskust 
iga kuu, siis peame panus-
tama pidevalt selleks, et 
igapäevaselt abivahenditest 
sõltuvate inimeste elu muu-
tuks lihtsamaks ja mugava-
maks,” selgitas Invaru juht 
Enn Leinuste.

Uuringu tulemusest sel-
gus, et inimesed soovivad 
rohkem teada riiklike soo-
dustuste võimaluste kohta. 
62% uuringus osalejatest 
eelistab abivahendite ja 
nende kohta info saamiseks 
just esindusi, sest ei otsi 
tavaliselt infot telefoni või 

e-kanalite kaudu. Selgus ka, 
et kõige sagedamini pöördu-
vad inimesed abivahendi-
keskusesse just mähkmete, 
seejärel liikumisvahendite 
ning siis tualeti või vanni 
abivahendite järele. Kuna 
täna saab riiklike soodus-
tingimuste abil soetada 
ühekordseid abivahendeid 
(mähkmed, linad, kateetrid 
ja nahahooldusvahendid) 
vaid üheks kuuks, peavad 
inimesed külastama esin-
dust igal kuul. 

Teatakse, et alati ei olegi 
tarvis abivahendeid kasu-
tamiseks välja osta, vaid 
neid saab ka üürida. Paljud 
ei tea aga seda, et riikliku 
soodustusega abivahendi 
üürimiseks tuleb samuti 
kaasa võtta soodustust tõen-
davad dokumendid. 

Uuringus osalenud abi-
vajajad ei olnud rahul olu-
korraga, kus soodustuse 
kasutamiseks on vaja tulla 
esindusse nii paljude erine-

vate dokumentidega. Lei-
nuste kinnitusel töötatakse 
hetkel selle nimel, et e-la-
hendused jõuaksid kiirelt ka 
abivahendite kasutajateni ja 
väheneks vajadus erinevaid 
tõendeid endaga kaasas 
kanda. 

Invaru on teinud aastate 
jooksul suuri edusamme, et 
abivajajatele oleksid lisaks 
kaasaegsetele abivahendite-
le tagatud ka professionaal-
ne nõustamine, vahendite 
remont ja transport ning 
olulist rõhku on pandud 
klienditeeninduse professio-
naalsuse tõstmisele.

Pärnus Liiva 2C asuvat 
Invaru esindust külastab 
igakuiselt ligi 700 abiva-
jajat. Esindus on avatud E 
9.00-18.00; T-R 9.00-17.00, 
tel 4471022, e-post parnu@
invaru.ee

Lisainfo: Invaru abi-
vahendikeskus 5525525 
meedia@invaru.ee. 

Ohtlike jäätmete tasuta 
veoring tuleb 15. septembril
Kas remondi käigus jäid 
ripakile mõned värvipurgid, 
mida enam ei kasuta? Või 
kogub kuuris tolmu vana 
tulekustuti? 

Tule anna ära oma kodu-
le lähimas kogumispunktis 
kodumajapidamises tek-
kinud ohtlikud jäätmed ja 
võta kaasa ka naabrimemme 
nukralt seisma jäänud tele-
viisor, külmkapp või tolmui-
meja, sest meie viime need 
tasuta ära jäätmekäitlejale. 

Just nimelt, 15. sep-
tembril toimub Paikuse 
osavallas ohtlike jäätmete 

ja elektroonika kogumis-
ring, mis läbib 14 erinevat 
kogumispunkti üle osavalla.

Jäätmete üleandjal ei ole 
vaja muud teha, kui valida 
endale sobiv kogumispunkt, 
kus kogumisauto peatub, 
ning tulla õigeaegselt ko-
gumispunkti ja seal oma 
jäätmed üle anda. Vastu 
võetakse elektroonika jäät-
meid (näiteks televiisor, 
arvuti, raadio, patareide-
ga mänguasjad, pesuma-
sin, boiler, telefon jms) ja 
ühe isiku kohta max 50 kg 
ohtlikke jäätmeid (näiteks 

lahustid, happed, värvid, 
liimid, õlijäätmed, ravi-
mid, päevavalgustuslambid, 
pestitsiidid, patareid, akud, 
õlised kaltsud, elavhõbedat 
sisaldavad jäätmed jms). 
Ohtlike jäätmete kogum-
siringi kohta lisainformat-
siooni saab telefonilt 5450 
2523 või kirjutades e-postile 
piret.maestu@parnu.ee.

NB! Eterniiti vastu ei 
võeta!

Piret Mäestu
keskkonna- ja 

heakorraspetsialist

Paikuse ja Seljametsa katla-
majad on täna tunnustatud 
taastuvenergial töötavad 
kaugküttevõrgud. Märgise-
ga „Tõhus kaugküte“ soo-
vib Eesti Jõujaamade ja 
Kaugkütteühing tunnustada 
ja motiveerida kaugkütte-
süsteemides taastuvenergia 
kasutust, efektiivset soojuse 
tootmist ja jaotamist ning 
tõsta esile kaugkütet kui 
tõhusat, keskkonnasõbra-
likku, mõistliku hinnaga ja 
mugavat soojusvarustuse 
viisi.

Asudes kliimavöötmes, 
kus pool aastat on jahe, niis-
ke või väga külm, moodus-
tab soojusenergia ligi poole 
kogu energia tarbimisest 
Eestis. Kaks kolmandikku 
soojusenergia lõpptarbimi-
sest moodustab aga kaug-
küttesoojus.

Märgist “Tõhus kaugkü-
te” annab välja EJKÜ juurde 
moodustatud ekspertkomis-
jon kaugkütte võrguettevõt-
te taotluse alusel. Märgise 
kasutamise õigus kehtib 
väljaandmisest viis aastat. 

Märgise saanud kaugküt-
teettevõte peab märgise 
tingimustele vastavust tõen-
dama vähemalt kord aastas.

SW Energia võttis üle 
poole jagatavatest tunnus-
tustest

Välja antud 41 märgi-
sest jagati 21 SW Energia 
halduses olevatele kaug-
küttekatlamajadele. “Meie 
jaoks on suur au ja rõõm 
see tunnustus tehtud töö eest 
vastu võtta. Oleme antud 
piirkondadega palju vaeva 
näinud. Tänu sellele mär-
gisele saame tõsta inimeste 
teadlikkust kaugküttest. Tõ-
hususe märgis annab teada, 
et just nende piirkondade 
kodusoojus on toodetud 
efektiivselt ja keskkonnale 
mõeldes ning garanteerib 
soodsaima hinna,” ütles SW 
Energia OÜ tegevjuht Mait 
Pärg ning lisas, et ettevõte 
soovib kindlasti antud suu-
nal jätkata ning olla teenäi-
tajaks keskkonnasäästliku 
mõtteviisi juurutamises nii 
katlamajanduses kui ette-
võtte juhtimises.

Märgis „Tõhus kaug-
küte“ garanteerib kliendile, 
et tema kodu soojus tuleb 
efektiivselt majandatavast 
katlamajast, mida köetakse 
eestimaise biokütusega; 
mille hind on kooskõlas-
tatud konkurentsiametis; 
mille soojakadu on mini-
meeritud ning kodusoojus 
garanteeritud iga ilmaga.

Märgise „Tõhus kaugkü-
te“ kohta saab rohkem luge-
da SW Energia kodulehelt.

Anna-liisa Aaslepp
SW Energia OÜ

turundusjuht

Tõhus kaugküte“ märgis, 
millega EJKÜ tunnustab 
taastuvenergial tööta-
vaid ja loodust sääst-
vaid kaugküttelahendusi. 

Ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumispunktid Peatumise aeg
1. Keraamika tn 10 maja juures 09.00 - 09.20
2. Männiku tn bussipeatuses 09.30 - 09.50
3. Käärasool postkastide juures 10.00 - 10.20
4. Jõekalda teel Silla küla bussipeatuses 10.30 - 10.50
5. Vaskrääma bussipestuses 11.10 - 11.25
6. Tammuru Bussipeatuses 11.40 - 11.55
7. Seljametsa muuseumi tee otsas 12.10 - 12.30
8. Sinioja tänaval silla juures 12.40 - 13.00
9. Tamme ja Põllu tn ristil 13.10 - 13.30
10. Linnuriigis korvpalliplatsi kõrval 13.40 - 14.10
11. Kooli tee 5 ja 6 garaažide kõrval 14.20 - 14.40
12. Pärnade pst 5 kõrval parkimisplatsil 14.50 - 15.10
13. Kastani tiigi kõrval parkimisplatsil 15.15 - 15.35
14. Paide mnt 14D parkimisplatsil 15.40 - 16.00

Augustisse on planeeritud 
Paikuse osavalla teede ehi-
tus- ja remonditööd. 

Uue katte saavad Raud-
tee, Nurga ja Mäe tänavad 
ning ülepindamisele läheb 
ka osa Linnuriigi tänavaid. 
Freesasfaldi pealeveoga on 
juba alustatud. Peale teede 
profiili lükkamist algavad 
pindamistööd. Töid teostab 
Eesti Teed AS.

Paikuse osavalla Ruk-
kilille tööstusküla rajamise 
plaanist, rahaliste vahendite 
saamiseks projekti kirjuta-

misest, selle heakskiidust 
ja lõpuks ka rahastuse saa-
misest oleme kirjutanud 
mitmeid kordi varemgi.

Nüüd on heameel nenti-
da, et lähipäevil alustatakse-
gi tööstusküla teede- ja teh-
novõrkude ehitustöödega. 

Teetööde kestuseks on 
ette nähtud koguni küm-
me kuud, sest teadagi on 
selliseid töid, mida lõpli-
kult saab teha alles teatud 
aja möödudes. Intensiivne 
ehitus peaks siiski tehtud 
saama juba ligikaudu det-

sembrikuu alguseks. Ehitus-
tööde ajal on liiklus häiritud 
Aiandi tee ja saeveski taha 
jääva tee peal. Liiklus on 
korraldatud ajutiste liiklus-
märkidega. 

Loodame, et väga heade 
tulevikuteede nimel ollakse 
nõus ajutisted ebamugavu-
sed ka üle elama.

Rukkilille tööstuskü-
la objekti peatöövõtja on 
TREF Nord AS.

Martin Hollas
Paikuse osavalla 

projektijuht

Pindamistööd käivad, algab Rukkilille 
teede- ja tehnovõrkude väljaehitus
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Põnevust täis Paikuse perepäev lõpeb 
suure kontserdi ja ühise rongkäiguga

Kaunid küüned ja kulmud

Sattusid statistikaameti 
uuringusse? 
Osale kindlasti! 
Statistikaamet saatis keva-
del enam kui 10 000 Eesti 
inimesele teate, et nad on 
sattunud „Leibkonna ja 
elukoha andmete võrdlus- 
uuringusse“. Hoolimata 
uuringu pikast nimetusest 
on küsimustik üsna lühike 
ja lihtne ning selle täitmine 
ei võta aega rohkem kui 
viis minutit. Registripõhise 
rahva ja eluruumide loen-
duse metoodika kvaliteedi 
testimise uuring viiakse läbi 
maist oktoobrini. Uuringu 
käigus küsitletakse ligi 30 
000 inimest.

2021. aastal plaanib sta-
tistikaamet rahva ja eluruu-
mide loenduse korraldada 
registriandmete põhjal, mis 
tähendab, et inimeste käest 
andmeid ei küsita, vaid need 
pannakse kokku erinevate 
registrite abil.

Püsielanike 
määramise reeglid

Registrite andmetele 
tugineva loenduse tegemisel 
on suurim probleem regist-
reeritud ja tegeliku elukoha 
erinevus, mille mõju tuleb 
eriti selgelt esile, kui hakata 
registrite andmete põhjal 
määrama leib- ja perekondi. 

Probleemi lahendamiseks 
on statistikaamet loonud pü-
sielanike määramise reeglid, 
mille abil hinnatakse, kas 
isik elab uuringuperioodil 
Eestis või on välismaale 
läinud. 

Statistikutele pole prae-
gu selge, kui õiged on re-
gistrites sisalduvad andmed. 
Selle selgitamiseks tehak-
segi uuring, mille juures 
arvestatakse, et inimesed 
ankeedile vastates annavad 
täpseid ja õigeid andmeid. 

Andmete analüüsimise 
tulemusena saavad statisti-
kaameti inimesed teada, kas 
registritest saadud andmeid 
võib loendusel kasutada või 
tuleb neid täiendavalt kont-
rollida ja täpsustada. 

Kulutades mõned minu-
tid küsimustiku täitmisele 
hoitakse kokku paljude ini-
meste ajakulu, kui Eestis õn-
nestub 2021. aasta loendus 
teostada registripõhiselt, 
s.o ilma inimestelt nende 
andmeid küsimata.Uuringu 
tulemused avaldab statisti-
kaamet 2018. aasta lõpus.

Ene-Margit Tiit
Statistikaamet rahvasti-

kustatistika ekspert

Noortekeskuses pakutavate tegevuste 
teemade ring laieneb  
Paikuse Avatud Noortekes-
kus Panoke on koostöös 
Eesti Töötukassa Pärnu-
maa osakonnaga alustamas 
ühiskoostööprojekti, mille 
raames hakkavad Paiku-
sel asuva noortekeskuse 
ruumides toimuma igakui-
selt praktilise suunitlusega 
tööeluvaldkonnaga seotud 
töötoad kogukonna noor-
tele. 

Esimene praktiline töö-
tuba saab toimuma 11.sep-

tembril kell 17, kus kes-
kendutakse teemale “Tööot-
singutega alustamine (do-
kumendid, sotsiaalmeedia 
mõjud jne.) Edaspidi hak-
kavad praktilised töötoad 
toimuma kord kuus kuni 
järgmise aasta kevade lõpu-
ni. Olulisemate teemadena 
toome välja näiteks suhtle-
mise tööandjaga,  esimese 
töökogemuse sidumise eda-
siste tööotsingutega, palga 
kujunemise ja maksude kü-

simused,  ettevõtluse ja töö-
seadusandlusega seonduva, 
kuid palju muudki veel. 

Käivad ka läbirääki-
mised, et kord kuus oleks 
võimalus Paikuse noortel 
pöörduda professionaalse 
karjäärinõustaja poole, kes 
tuleks noortekeskusesse 
ise kohale – nii tooksime 
teenuse otse noortele “koju 
kätte”. 

Sügisest alustame noor-
tekeskuses ka nii noortele 

kui peredele suunatud pere- 
ja suhtenõustamist. Nõus-
tamisele pöördujad saavad 
oma soovidest anda märku 
e-postile panoke@paikuse.
ee, mille kaudu lepitakse 
kokku ka juba nõustajaga 
sobivad kohtumisajad. Kõik 
teenused on tasuta ning 
samuti ei ole vanuselist 
piirangut – kui ikka huvi on 
olemas, tule osalema! 

Marika Valter
Noortekeskuse juhataja

Paikuse Laste Suvelaager 
alustas 6. augustil. Sel aastal 
oli teemaks Paikuse. Kümne 
laagripäeva jooksul saime 
teada, mida vahvat, põnevat, 
kaunist, erakordset meie 
kodukohas on. 

Korraldajaid endidki 
üllatas, mida kõike meie 

vahetus läheduses leidub ja 
millega tegeletakse. Külas-
tasime Linnuriigis aeg-ajalt 
kõigile aiandushuvilistele 
avatud Maie aeda, et saada 
inspiratsiooni lillemaaliks. 
Ühe ennelõuna veetsime 
vastavatud renoveeritud 
PaNoKe-s kõikvõimalikke 

mänge mängides. Kiviaja 
õpperajal tegime tolleaegsete 
inimeste kombel kammke-
raamilise poti ja saime teada, 
kuidas maapõletus käib. 

Ei äänud laagri kavast 
välja ka üha populaarsust 
koguv discgolfi mängimine 
Reiu puhkekesuse lähe-

dal. Kunstitegemise kõr-
valt jõudsime sõita süstlaga 
Pärnu jõel, külastada järjest 
laiendatavat politseikooli 
ning loomulikult meie oma 
kunstniku Tiina Ojaste kor-
raldatavat rahvusvahelist 
kivisümpoosioni tema ko-
dutalus Seljametsas.

Laagri viimase päeva 
veetsime Pärnus sealsete 
vaatamisväärsustega tut-
vudes (linnaorienteerumi-
ne). Ja loomulikult mahtust 
neisse kuumadesse suve-
päevadesse ujumastki ning 
erinevate kunstitehnikatega 
nagu: marmoriseerimise ja 
dekupaažiga, tutvumist. 

Täname kõiki, kes meid 
lahkelt vastu võtsid ja meie 
laagrielu sisukaks muutsid.

Foto galeriid igast laag-
ripäevast näete Paikuse Hu-
vikooli FB-s.

Monika Vaher ja
Signe Lensment

Laagri juhendajad

Paikuse Perepäev „Naab-
riga koos“ toimub tänavu 
26.augustil ja juba viiendat 
aastat. See on  Paikuse ko-
gukonnale mõeldud alkoho-
livaba traditsiooniline tasuta 
pereüritus. Järgnevalt päeva 
lühitutvustus, et pärast po-
leks õhkajaid “oh, oleksin 
ma seda varem teadnud!”. 

Päeva alustame Tiigi 
tänaval asuva tiigi juures, 
kuhu ootame kõiki võist-
levaid meeskondi koos 
omameisterdatud veesõi-
dukitega. Kell 12.30 algab 
eelnevalt registreerunud 
võistkondade ülesmärki-
mine ning ühtlasi kontrolli-
takse üle ka osaejate kohus-
tuslik turvavarustus. Meie 
head sõbrad Sindi Tuletõrje 
Seltsist esitavad pealtvaata-
jatele demoversiooni sellest, 
kuidas õigesti ja õiget pääs-
tevesti selga panna ja kuidas 
seda on võimatu selga panna 
siis, kui oled juba vette 
kukkunud. Veel jagatakse 
lähemat infot veeohutuse 
kohta. Orienteeruvalt kella 
13 paiku läheb lahti tõeline 
võidusõidulahing vee peal, 

kus kopsaka auhinna viib 
koju esimesena teisele kal-
dale jõudnud 3 liikmeline 
võiskond koos omameis-
terdatud mootorita veesõi-
dukiga. Eraldi auhinnaga 
premeeritakse ka publiku 
lemmikut võistkonda. Seega 
on oodatud osalema kõik 
eriilmelised 3-liikmelised 
võistkonnad, kus osalejatel 
vanust vähemalt 16+ ning 
üks vanem kui 18+. Ürituse 
ohutusel hoiab silma peal 
Pärnu Lahe Merepääste 
Selts. 

Kell 15 alustame nii 
huvikoolis, noortekesku-
ses kui põhikooli hoovil 
erinevate töötubadega – 
meisterdamisi ja tegevusi 
saab olema seinast seina. 
Mainimata ei saa jätta nende 
seast kindlasti Töötukassa 
poolt korraldatavat nutio-
rienteerumist või huvikooli 
poolt loodavat Kiviajaküla 
äpi tutvustamist, Shamballa 
käevõrude meisterdamist 
või päevakeskuse korralda-
tavat kaardimeisterdamise 
töötuba. Nelja tunni sis-
se mahub erinevate Pärnu 

huvi- ja kunstikoolide kor-
raldatavaid tegevusi, drooni 
lennutamise õpet ja Sindi 
võimlemisringi „Täheratas“ 
etteasteid. Sel korral on raha 
eest võimalik keha kinnitada 
toitlustusalalt nii sooja toidu 
kui magusate suupistetega. 
Selleks on eraldi välja tule-
mas noortekeskuse  kokan-
dusring „Trühvel“ ja oma 
headuses tuntud „Sweet 
Design Catering“. 

Paralleelselt töötubade-
ga on spordikeskuse halja-
salal võimalus tasuta kõigil 
huvilistel oma oskusi ja 
julgust panna proovile nii 
kiikingul kui ronimisseinal. 
Häid näpunäiteid ja julgus-
tust jagavad selle tarbeks ka 
omaala instruktorid. Lisaks 
kõigele on kohal Maantee-
amet rattavigursõidurajaga 
ning pöörleva autosimulat-
siooniga. 

Õhtu hakul, täpsemalt 
kell 19 algab spordistaa-
dionil kontsert, kus üles 
astuvad Noortebänd 2017 
võitja Rainer Ild ning õhtu 
peaesineja ansambel „Tu-
berkuloited“. 

Kontserdi lõppedes toi-
mub sümboolne Paikuse 
kogukonna sädeme üleand-
mine Pärnu linnale. Sädeme  
annavad linnapeale hoida 
ning kanda meie Paikuse 
valla sünnile 1991. aastal 
alguse pannud Aime Kää-
rats ja Liilia Varik, kes on 
seda sädet hoidnud kuni 
tänaseni. Sellele järgneva-
le ühisele rongkäigule on 
oodatud kõik kogukonna 
liikmed. Siinkohal paluvad 
korraldajad osalejatel endil 
kaasa võtta võimaluse korral 
oma valgusallikas – olgu 
selleks siis latern, tõrvik, 
valguspulk vmt. Põlvkondi 
ühendav ajarännak lõpeb 
Kiviaja külas, kus seejärel 
algab müstiline tuleetendus. 

Üritust rahastatakse Ro-
helise Jõemaa Koostöögrupi 
Leaderi meetmesse kirjuta-
tud ühisprojekti “Naabriga 
koos” raames. Üritust toetab 
omalt poolt Pärnu linn.

Marika Valter
Paikuse Perepäeva 

korraldusmeeskonna nimel

Suvelaagri teemaks oli Paikuse

Laagrilised Linnuriigis Maie aias lillemaaliks inspiratsiooni kogumas

Aasta algusest suhteliselt 
vaikseks jäänud Paikuse 
osavallakeskuse maja jätkab 
uute asukatega täitumist.

Eelmises lehes kirjuta-
sime väikeettevõttest OÜ 
MoonLady, kelle peamiseks 
tegevusalaks on rahvarõi-
vaste valmistamine (õmb-
lemine ja tikkimine). 

Nüüd on heameel teile 
teada anda, et äsja rentis 
ruumi ja alustas Pärnade 
pst 11 II korrusel toas nr 
14 (endine keskkonnas-
petsialisti kabinet) tege-
vust V.M.K. Teenused OÜ. 
Kenasti sisustatud Viivika 
ilutoas teeb Viivika Kase-
maa maniküüri, sealhulgas 
paigaldab biogeel- ja keel-
küüni. On võimalik tellida 
ka pediküüri ja kulmude 

korrigeerimist.
Suurt reklaami firma 

teha ei soovi, sest klientuuri 
on praegugi juba piisavalt. 
Ilutuba on avatud esmas-
päevast reedeni kell 9-17. 
Ettetellimine viivikas@hot-
mail.com või tel 56641474, 
FB „Kaunid küüned“.

Juba 2014. aastast asu-
vad vanas vallamajas ka 
M.K.M Infra OÜ büroo-
ruumid. Firma põhitege-
vuseks on teede ja trasside 
väljaehitamine ja arenda-
mine, olemas on ka vajalik 
tehnika maaparandustööde 
tegemiseks.

On tore, et üle poole 
aasta tühjana seisnud ruu-
mid omale jälle peremehe 
leiavad ja et inimestel jälle 
siiakanti asja on.

Teiste maakohtadega võr-
reldes on Paikuse alev küll 
suhteliselt hästi valgustatud, 
kuid kaugeltki mitte igal 
pool. Vastavalt võimalus-
tele lisandub igal aastal 
mõni uus valgustatud koht 
või tänava osa. Kohe-kohe 

saab koos musta teekattega 
valgeks ka Raudtee tänava 
ja Pärnade puiestee ristu-
miskoht. 

Plaanikohaselt saab lõ-
puks ometi veel enne suurt 
sügist valgustatud ka Nurga 
tänav.

Lisandub tänavalgustust
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Mälestame lahkunuid

Harri Timberg  01.05.1961 - 07.08.2018
Ants Ild   05.05.1950 - 08.08.2018

KOIT ERALA
JAAK VALTER
ASTA JAAMANN
VIIVI VINKEL
HEINO VEBER 
VIKTOR MÄRSS
VIIVI JAAGANT
AGNES PALU
LUULE PIRSO
LEILI LEESMENT 
ASTA TALI
TIIU VARE
JOHANNES KANARBIK 
TIINA KÄBIN
ELVI-EEVI JAANIMETS
ELSA PILL
ÜLO SUIK
JAAN KÄGO
HUNO TALI
HILVI PELJU 
LARISSA ENDE
ASTA GOLDSCHMIDT
MALL KLEMENTJEVA
MAIMU JÜRISSON
HELDUR RIKAS 
ELLA FREITOK
AIN TALTS
ANDRES ANTON
URVE OTT
ASTA MÄNNIKU
ÕIE KUUSK
EVALD KUKK
ASTA PÄÄRMANN
SERGEI STEPANOV
MALLE PUURAID
MARTIN MÜLNER
ILJA TERZI

GRETELIIS EELMÄE  23.07.2018
ema   Gerli Mägi
isa     Margus Eelmäe

TEYA TOOMELA  24.07.2018
ema   Mingxia Wang
isa     Tanel Toomela

ERKKI RUUL   06.08.2018
ema   Liisel Ruul
isa     Rauno Ruul

PAIKUSE PEREPÄEV
             “NAABRIGA KOOS”

26.08.2018 

 Rainer Ild 

The Tuberkuloited 

21:45 Rongkäigu algus 
22:15 Lodja Iidetuli - maagilised 
                         etteasted Kiviajakülas

15:00 - 19:00 Töötoad (põhikooli hoovil)
                         Seiklusala (Spordikeskuse hoovil) 

Toitlustusala (tasuline)

Kontserti algus 19:00 (staadionil)

13:00 Veeralli (Tiigi tänaval)

Rahvatantsurühmal 
Pastlapaar täitub 
25. tegevusaastat!

Kutsume kõiki,
eriti meie endisi tantsijaid,

RAHVUSLIKULE PEOÕHTULE 
SELJAMETSA KÜLAMAJAS
13. oktoobril 2018 kell 19

Pidu on tasuta!

Harri Timberg 
01.05.1961 
07.08.2018

Iga mehe elus on mägi.
Kes alistab oma mäe,
tema tipust näeb tähti,
mida teised ei näe.

11. augustil saadeti viim-
sele teele ülekohtuselt vara 
lahkunud Harri Timberg, 
keda Paikuse valla rahvas 
jääb mäletama eelkõige 
kui Seljametsa Algkooli 
taasavamise eestvedajat 
ja esimest direktorit. Vaa-
tamata tema väga noorele 
eale oli Harri oma sooja 
südame ja kogu hingega 
tehtud töö tõttu peagi tõe-
line koolipapa ja külaelu 
hing.

Just Harri oli mees, kes 
käis välja idee teha valda 
oma ajaleht. Talle omase 
sihikindlusega sai mõte 
1994. aasta hilissügisel ka 
teoks. Tema ettepanekul 
sai lehe nimeks “Paikuse 
Postipaun” ja tema valitud 
moto “Kuni su küla veel 
elab, elad sina ka ...” on 
ajale vastu pannud pea 
veerand sajandit.

Kuni viimase ajani 
oli Harri aktiivselt tegev 
maadlusklubis Leo, kus 
ta staažika spordimehena 
andis edasi oma oskusi ja 
kogemusi meie kohalikele 
noortele maadlejatele.

1996. aastal omistati 
Harrile Paikuse valla va-
pimärk.

Harri, oled oma lahku-
misega jätnud tühja koha 
meie hinge, kuid täitnud 
meie südamed tänuga, mee-
led kaunite mälestustega.

Sõbrad, 
endised töökaaslased

Paikuse spordikeskus täiendas 
välispordiplatse uue inventariga
Vaatamata sellele, et Pai-
kuse spordikeskus töötab 
aastaringselt, kuigi augusti 
lõpuni on tööaeg lühem: 
õhtuti kella 20-ni ja nädala-
vahetustel suletud, on järjest 
rohkem neid spordihuvilisi 
ja tervisespordiga tegele-
jaid, kes eelistavad ilusate 
ilmadega olla värskes õhus.  

Just välitingimustes 
sportijatele mõeldes sai 
juba aastaid tagasi alustatud 
tervisepargi loomisga. Tasa-

pisi oleme selle täiustamise 
vaeva nähes suutnud luua 
juba midagi tõelise tervi-
separgi sarnast. Kes pole 
seal viimasel ajal käinud, 
tulge vaadake, sest juulis 
sai tervisepark väikesed 
täiendused nn võimlemislin-
nakusse pandud kolme uue 
atraktsiooni näol.

Väga tore, et need on 
juba “avastatud” ja leiavad 
ka aktiivset kasutamist.  
Olemasolevate atraktsiooni-

de kõrval leidsid oma koha 
kõhulihaste pink ja selja-
lihaste pink. Täiesti uusi 
väljakutseid pakub üks uus 
rajatis. Selleks on erinevate 
kõrgustega tasapind, kus 
igaüks saab rakendada oma 
fantaasiat ja teha kõikvõi-
malikke erinevaid harjutusi: 
sügavushüppeid, kätekõ-
verdusi toenglamangus ja 
tagatoengus, hüppeid maast 
üles, asteid tasapinnale ja 
alla vaheldumisi parema ja 
vasaku jalaga jne. 

Pallimänguhuvilistele 

on ka väike uudis: vana ska-
tepargi asukoha juures asuv 
korvpalliväljak sai uued 
korvpallikonstruktsioonid. 

Kõik on oodatud väli- 
spordiplatse aktiivselt ka-
sutama. 

Septembrist on spordi-
keskus avatud jälle tavalistel 
aegadel, so tööpäeviti 8-22, 
laupäeviti ja pühapäeviti 
9-20-ni.

Head sportimist!
Roland Šimanis

Paikuse Spordikeskuse 
juhataja

Esimesse klassi mineva lap-
se toetust makstakse Pärnu 
linna kooli esimesse klassi 
mineva lapse vanemale, 
eestkostjale või hooldus-
pere vanemale, kelle rah-
vastikuregistrisse kantud 
elukoht seisuga 01.01.2018 
on Pärnu linn (Pärnu linn 
kui omavalitsus).

Toetust on õigus saada 
ka juhul, kui laps ei asu 
õppima Pärnu linna kooli 
puudest tingitud erivajaduse 
tõttu või on muul põhjusel 
suunatud õppima väljaspool 
Pärnu linna asuvasse kooli.

Esimesse klassi mineva 
lapse toetuse suurus on 100 
eurot lapse kohta. Taotlust 
saab esitada 20. detsemb-
rini e-keskkonnas ARNO, 
mis on kasutusel ka lapse 
elukohajärgse kooli määra-
misel. Taotluse esitamiseks 
tuleb lapsevanemal end 
tuvastada ID-kaardi või mo-
biil-ID abil. Väljamakseid 
hakatakse tegema alates 20. 
septembrist.

Lisainfo: haridusosa-
kond - 444 8260, linnava-
litsus@parnu.ee või arnoin-
fo@parnu.ee.

Esimesse klassi mineva 
lapse toetus on 100 eurot 

Võimlemislinnakus on nüüd ka kõhu- ja seljalihaste 
treenimiseks pingid ning erikõrgustega tasapind kõik-
võimalike harjutuste tegemiseks.

Välikorvpalliväljak sai uued konstruktsioonid


