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Linnavalitsus koondas 
uudised ühte kohta

Represseeritud saavad taot-
leda maamaksuvabastust
Represseeritud, kes soovi-
vad järgmisel aastal kasu-
tada laienenud Pärnu linna 
territooriumil kehtivat täien-
davat maamaksuvabastust, 
peavad hiljemalt 10. jaa-
nuariks esitama kirjaliku 
avalduse koos represseeritu 
tunnistuse koopiaga Pärnu 
linnavalitsusele aadressil 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
linn, Pärnu linn või e-pos-
tile linnavalitsus@parnu.

ee. Taotluse võib tuua ka 
osavallakeskusesse või lin-
navalitsuse infolauda. Aval-
duse vorm on leitav Pärnu 
linna veebilehelt rubriigist 
keskkond ja majandus – 
maamaks.

Avaldus on vaja esitada 
ühekordselt – kui maksuva-
bastus on juba määratud, ei 
pea igal aastal uut avaldust 
esitama.

Metsa inventeerimise toetus
Taotluse esitamise täht-
päev on 17. detsembril. 
Toetatakse metsamajanda-
miskava kokkupanemiseks 
vajalike inventeerimisand-
mete koostamist. Inventee-
rimisandmed peavad olema 
koostatud ja kantud met-
saregistrisse enne toetuse 

küsimist taotluse esitamise 
aastal või sellele eelneval 
kahel kalendriaastal.

Toetust saab küsida vaid 
metsaühistu kaudu. Toetuste 
taotlemise tingimused ja 
kohalike metsaühistute kon-
taktid leiab erametsaportaa-
list www.eramets.ee.

Kiire interneti võrguga 
liitumise avaldusega on kiire
Elektrilevi plaanib 2019. 
aastast hakata rajama üle 
Eesti kiire interneti võrku, et 
viia see järgmise viie aasta 
jooksul ligi 200 000 ko-
dusse, kus täna kvaliteetne 
internet puudub.

Võrguga liituda soovija-
telt kogutakse avaldusi pea-
miselt interneti teel https://
www.elektrilevi.ee/kiirein-
ternet. Et aga kiire interneti 
võrguga saaksid liituda ka 
need, kellel puudub ligipääs 
internetti, on nüüd võimalus 

esitada oma sooviavaldus 
paberkandjal osavallakes-
kuses, kus on sellekohased 
vormid olemas.

Sooviavaldusi saab esi-
tada kuni 31. detsembrini. 
Avaldusi koguti juba su-
vel, kuid pärast seda, kui 
Tehnilise Järelevalve Amet 
kuulutas Elektrilevi „viima-
se miili“ konkursi võitjaks,  
avasime sooviavalduste 
kogumise uuesti. Kiirusta-
ge, aega on jäänud loetud 
päevad!

Laienenud Pärnu linn koon-
das kõik omavalitsuse uudi-
sed ühte kohta, et elanikel 
oleks võimalik ühe-kahe 
näpuvajutusega endale va-
jaliku infoni jõuda.

“Osavallalehed ilmuvad 
vaid kord kuus. Inimesed 
tahavad telefoni või arvuti 
abil kiiremini infot leida 
ja seepärast oli vaja infot 
koondada. Eraldi mobiili-
rakendust meil küll pole, 
kuid kodulehe platvorm on 

telefonisõbralik,“ rääkis lin-
navalitsuse meedianõunik 
Teet Roosaar.

Arvutis uudisteni jõud-
miseks tuleb Pärnu kodule-
he päises avada rubriik „uu-
dised, teated“. Sama rubriik 
on vaja avada mobiiltelefoni 
kasutades. Lugejale ava-
neb nii kogu omavalitsuse 
kui iga osavalla parasjagu 
kõige olulisem info, süvit-
si saab minna alarubriike 
kasutades.

Head Pärnu elanikud!
Aasta algus muutis 
reaalsuseks haldusre-
formist tuleneva oma-
valitsuste ühinemise. 
Paikuse, Tõstamaa ja 
Audru vallast ning Pär-
nu linnast sai üks oma-
valitsus. Samasugused 
ühinemised toimusid 
Pärnumaal ja mujal 
Eestis. 

Esimene aasta on jäämas 
seljataha. Õppisime koos 
elama ja saime targemaks, 
kuidas üheskoos asju ette 
võtta omavalitsuse tugeva-
maks kasvatamisel. Sügisel 
sai kehtestatud uue ühine-
nud omavalitsuse arenguka-
va ja maakonna arengukava 
kuni aastani 2035, järgmisel 
aastal tahame jõustada uue 
üldplaneeringu.

Liigume järjekindlalt 
selle poole, et Pärnu oleks 
maakonna arengumootor, 
regioonikeskus ning suu-
daks pakkuda konkurentsi 

Tallinnale ja Tartule. Et  
Eestimaa ei jookseks tüh-
jaks vaid kahte Eesti suure-
masse keskusesse…

Meie usume, et ühes-
koos suudame muuta Pärnu 
tugevaks Lääne-Eesti kes-
kuseks ja olla samas toeks 
inimestele, kes elavad nii 
Pärnu kesklinnas kui Pärnu 
omavalitsuse äärealadel. 
Ühinemise käigus jäid al-
les osavalla keskused, kus 
pakutakse tuge neile, kellel 
igapäevaselt keskuslinna 
asja pole. Samas laienevad 
järk-järgult soodustused ja 
hüved kogu uue omavalit-
suse territooriumil elavate 
inimesteni ja kasvab inves-
teerimisvõimekus, millest 
väike eraldiseisev omavalit-
sus võis vaid unistada.

Teadmisest, et väiksema 
elanike arvuga piirkonda-
de tulevik sõltub tugevast 
keskusest, lähtuvad ka meie 
põhjanaabrid. Nende koge-
mus näitab, et investeeringud 
kipuvad pigem tiheasustus-

piirkondadest hajaasustus-
piirkondadesse liikuma kui 
vastupidi. Samas toetatakse 
Pärnus erinevate piirkondade 
omanäolisuse hoidmist ja 
ühtse omavalitsusena toime-
tamine ei tähenda kindlasti 
oma piirkonna identiteedi 
kadumist.

Täna ei saa me väita, 
et kõik on nüüd tehtud ja 
kõik on hästi. Nii nagu ei 
saa kunagi valmis Tallinna 
linn, ei saa valmis Pärnu, 
mis nüüd ulatub Tõstamaast 
Põlendmaani. Meil on palju 
asju veel teha ja paremaks 
muuta, aga edu saavutame 
vaid koos toimetades. Ai-
täh kõigile neile, kes ühise 
omavalitsuse arengule on 
oma õla alla pannud ja kes 
seda plaanivad veel teha! 
Oma elukorraldust saame 
paremaks muuta vaid koos 
ühiselt tegutsedes, mitte 
omavahele piire tõmmates. 

Meie esiisad oskasid 
üksteisele toetuda. Märgata 
abivajajat ja tunda uhkust 

nende üle, kes milleski edu 
on saavutanud. Nii püüame 
teha meiegi. Lähtuda tradit-
sioonidest ja võtta ümbritse-
vast maailmast üle kõik, mis 
meid tugevaks teeb.

Loomulikult jääb linn 
linnaks ning küla külaks. 
Mõlemal on oma eelised, 
miks pered just sinna on 
otsustanud kodu rajada. 
Ühiseks omavalitsuseks 
sulandumine ei tähenda 
seda, et maaline elukorral-
dus muutub linnaliseks ja 
vastupidi. Aga üheskoos 
tegutsedes saab meist maa-
konna ja regiooni tugevaim 
omavalitsus, mis suudab as-
tuda kahe teise Eesti olulise 
keskusega ühte ritta. Ja seda 
tänu teile, Pärnu osavaldade 
ja linna elanikud!

Soovime kõigi elanike 
kodudesse rahu, kaunist jõu-
luaega ja edukat uut aastat! 

Andres Metsoja
volikogu esimees 

Romek Kosenkranius 
linnapea

Pärnu linnavalitsuse ja osavallakeskuste 
lahtiolekuajad aasta lõpus:

R      21. detsembril  8.00-12.00
E-K  24.-26. detsembril  SULETUD
N      27. detsembril  8.00-17.00
R      28. detsembril  8.00-16.00
E      31. detsembril  SULETUD
T      01. jaanuaril 2019  SULETUD
Rõõmsat pühadeaega!

Lõppevast aastast osavallakogu 
esimehe silmade läbi
On möödumas uue omava-
litsuse, Pärnu linna, moo-
dustumise nelja-aastase üle-
minekuperioodi esimene 
täisaasta, mis kindlasti ei 
olnud kergete killast. 

Pandi käima tegevused, 
mille tulemusena kujundati 
ümber valitsemise ja halda-
mise struktuurid tervikli-
kuks toimivaks süsteemiks. 
Suur töö on ära tehtud vas-
tava õigusliku raamistikuga, 
mis toetub ühinemislepin-
gus kirjeldatule ja sisaldab 
kokkuleppeid kogu uue 
omavalitsuse territooriumil. 
Ei jäänud sellest protsessist 
kõrvale ka meie osavalla-
keskus ja osavallakogu ega 
asutuste juhid ning spetsia-
listid, kes kõik kaasati uute 
regulatsioonide väljatööta-
misele. 

Aasta jooksul on osa-
vallakogus läbi arutatud ja 
oma arvamus antud Pärnu 
linnavolikogu 43 määruse 
ja 12 otsuse eelnõule. Ühiste 
regulatsioonide ja juhtimis-
struktuuri ümberkujundami-
se kõrval on jätkunud meie 
osavalla areng vastavalt 
eelnevalt Paikuse valla poolt 
välja töötatud arengukavale. 

Selle aasta suuremateks kor-
daminekuteks võib lugeda 
meie kooli aula valmimist 
ja avamist, millega kaasnes 
ka noortekeskuse ruumide 
uuendamine, laiendamine. 
Alustatud on Rukkilille 
tööstusküla väljaehitamist. 
Valminud on Jõekalda kerg-
liiklustee projekt ja Maan-
teeameti poolt on väljakuu-
lutamise protsessis selle 
ehituse hange. Meie kõigi 
silme all kerkib Vändra 
Coop poolt ehitatav kauaoo-
datud kaubanduskompleksi 
hoone (fotol). 

Liiklusolude parandami-
se eesmärgil kaeti mustkat-
tega Nurga, Mäe, Paide mnt 
põik ja pinnati Kastani ning 
Pihlaka tänavad. Valgustus-
kohti lisandus Pärnade pst, 

Teeveere, Ringi ja Nurga 
tänavatel. 

Seega võib märkida, 
et meie piirkonna areng 
jätkub. Samas tuleb tõdeda 
ja aru saada, et ükski suur 
muudatus ei toimu teatud 
aastatega sisseharjunud toi-
mingute muutusteta. Nii 
mõnigi kord võib uuenduste 
sisseviimise tuhinas jääda 
kahesilma vahele inimeste 
igapäevaelus olulisi mo-
mente. Siin tahangi kutsuda 
kogukondade esindajaid kui 
tavaelanikke üles koostööks 
nii edaspidiste arenguvaja-
duste kui ka olemasolevate 
ebakõlade väljatoomisele 
ja omapoolsete lahendus- 
ettepanekute esitamisele 
osavallakeskusesse. 

Uue olukorraga koha-

nemiseks ja meie elanike 
poolt laekunud ettepane-
kutele lahenduste leidmise, 
elanikele vajalike teenuste 
võimalikult kiire ja efek-
tiivse lahenduse saamise 
eest tegutsevad käsikäes nii 
osavallakeskus kõigi oma 
töötajatega kui ka meie enda 
rahva poolt valitud osavalla-
kogu liikmed. 

Käes on advendiaeg, 
lähenevad jõulud. Leidkem 
veidi aega enda sees, perede 
keskel, pilgu heitmiseks sel 
aastal tehtule, eriti hetkede-
le, mis on toonud rõõmu ja 
andnud jõudu uute sihtide 
seadmiseks.

Kaunist ja rahulikku 
jõuluaega kõigile!

Eero Rändla
osavallakogu esimees
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Linnavalitsuses otsustati:
13. novembri 2018
* anda ehitusluba Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistule elamu püstitamiseks.
* anda ehitusluba Paikuse alevis Ringi tn 14 ja Ringi tn 18 kinnistutelele elamute 

püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks vajalike krundisiseste veetorustike, reo-
veekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.

19. novembril 2018
*anda ehitusluba Paikuse alevis Oruvälja tn 15 kinnistule elamu püstitamiseks koos 

ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese elektrivarustuse rajamisega.

26. novembril 2018
* anda ehitusluba Paikuse alevis Ringi tn 8 kinnistule elamu püstitamiseks koos ehitise 

teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku ja reoveekanalisatsiooni rajamisega.
* rahuldada 12.10.2018 esitatud vaie Jõekalda tee 37 ehitusteatisele.

3. detsembril 2018
* anda ehitusluba Paikuse alevis Oruvälja tn 6 kinnistule elamu püstitamiseks.

29. novembril 2018
* tunnistada Paikuse Vallavalitsuse 7. aprilli 1997 korraldusega nr 88 kehtestatud 
Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneering osaliselt kehtetuks, Tammuru 
tehnoküla 4 // 5 // 6 // 7 ja Tammuru tehnoküla 3 kinnistute osas.
Omanik soovib kinnistuid jagada eesmärgiga iga ehitis iseseisvalt võõrandada. Kavanda-
tud krunte ei ole võimalik selle detailplaneeringu alusel moodustada, millest tulenevalt 
detailplaneering selles osas tühistati. Samas rivis asub ka Tammuru tehnoküla 3 kinnistu. 
Kuivõrd detailplaneering ei ole piisavalt ajakohane, detailplaneeringu tühistamine on 
põhjendatud ka selle kinnistu osas. 
* kinnitada Paikuse Lasteaia põhimäärus.
Linnavolikogu otsuse „Lasteaedade ümberkorraldamine“ alusel korraldatakse alates 1. 
jaanuarist 2019 ümber liitmise teel Paikuse Lasteaed Mesimumm ja Seljametsa Laste-
aed. Seljametsa Lasteaed kui asutus lõpetab tegevuse. Paikuse Lasteaia põhimäärusega 
reguleeritakse lasteaia õiguslik seisund, liik ja struktuur, asukoht ja tööaeg, sümboolika 
kasutamine, õppekeel, asjaajamine ja haldusmenetlus, järelevalve, tegevuse eesmärgid 
ja ülesanded, arengukava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, 
laste ning vanemate õigused ja kohustused, juhtimise alused, töötajate tööülesanded, 
õigused, kohustused ja vastutus. Põhimäärusega muudetakse Paikuse Lasteaia töötajate 
ettepanekul lasteaia nimi: loobutakse nimest „Mesimumm“, kajastades lasteaia nimes, 
sarnaselt Seljametsa Lasteaiaga, asukoha põhisust.

Linnavolikogus otsustati:

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekutest

RMK tutvustas Paikuse alevis 
oma valduses oleva riigimetsa 
majandamise kava
27. novembril toimunud 
RMK ja osavallakeskuse 
esindajate kohtumisel aruta-
ti Paikuse aleviga piirnevate 
metsade majandamise küsi-
musi RMK haldusalal, mis 
asub Metsatuka katastriük-
susel (lähiaadressiga Surju 
metskond 33, katastritunnus 
56801:001:1198).

RMK esindajad tutvus-
tasid piirkonna riigimetsa-
de seisundit, uuendusraiete 
kavandamise ja -teostamise 
põhimõtteid, raiejärgseid 
metsauuendustöid ja Paikuse 
alevi ümbruses kavandatud 
raieid 2019. aasta veebruaris. 

Eriti üksikasjalikult sel-
gitati kavandatud raieid ja 
nende teostamise tehnoloo-
gilisi lahendusi kõrgendatud 
huviga metsaeraldistel.

Ühise arutelu tulemuse-
na leiti, et autotranspordiks 
soovitatakse kasutada vana 

jõeäärset teed, sõites sinna 
tühjalt Paikuse alevi poolt 
ja koormaga välja Reiu 
silla poole. Eelnevalt tuleb 
tee servades teostada võsa-
raiet. Reiu silla poolne truup 
vajab kindlasti eelnevat re-
monti. Laoplats oleks mõist-
lik teha nimetatud tee serva 
võimalikult kaugele alevist. 
Siis kostaks laadimise müra 
majade juurde minimaalselt.

Samuti otsustati,  et 

mõistlik oleks raiuda aeg-
järgse raiega läbi ka Paikuse 
Põhikooli vastas olev metsa-
osa, kus osa mände on juba 
154 aastased. Välja tuleks 
raiuda ka ca 85 aastased 
kuused, mille tervislik sei-
sund on halb, kujutades en-
dast ohtu metsas viibijatele.

Lepiti ka kokku, et öö-
sel, so ajavahemikul 23.00 
-07.00-ni, raietöid ei tehta.

Paikuse osavallakogu ko-
gunes 22. novembril era-
korralisele koosolekule, kus 
arutati läbi ja kiideti heaks 
“Arengustrateegia 2035+” 
ning toetati algatust esitada 
Pärnu Linnavalitsusele Pär-
numaa ülese jäätmehooldu-
se kontseptsiooni loomise 
algatamiseks.

6. detsembri koosole-
kul andsid osavallakogu 
liikmed heakskiitvad arva-
mused järgmistele Pärnu 
Linnavolikogu määruste 
eelnõudele: „Pärnu linna 
kalmistute kasutamise ees-
kiri“, „Raieloa andmise 
kord“, „Reservfondi va-
hendite kasutamise kord“ 

ja „Valimisjaoskondade 
moodustamine“. Nõustuti 
ka otsuse „Koolieelsete las-
teasutuste teeninduspiirkon-
na kinnitamine“ eelnõuga 
esitatud kujul.

Kinnitati Paikuse osa-
vallakogu 2019. aasta töö-
plaan.

Rahvamaja on kujunemas 
kogukonnakeskuseks
Pärnu Linnavolikogu otsuse-
ga ja Paikuse osavallakogu 
heakskiidul on alates 1. no-
vembrist Seljametsa Muu-
seum reorganiseeritud ning 
tema õigusjärglasena tegut-
seb Seljametsa Rahvamaja.

Seljametsa Muuseum 
jääb rahvamaja struktuuriük-
susena alles. Kõik museaalid 
jäävad kohapeale ning nende 
eest kannab hoolt muuseumi 
töötaja. Samuti jätkuvad 
muuseumi üritused – nii 
ajalootunnid, pärimuspäevad 
kui laste ja täiskasvanute 
gruppide vastuvõtmine. Jät-
kuvad ka õpilaste gruppide 
seas populaarsed uued õpi-
toad seebitegemise, vahvlite 
küpsetamise ja viljakohvi 
keetmisega. Muuseumi juha-
taja eraldiseisvat ametikohta 
töötajate koosseisus enam 
ei ole, selle asemel juhib 
kogu maja tööd rahvamaja 
direktor.

Majas tegutsevad eda-
si nii 2006. aastal asuta-
tud ansambel “Helin” Priit 
Kase juhendamisel, 2017. 
sügisel asutatud naisrahva-
tantsurühm “Virtin” Rita 
Mändla juhendamisel kui 

poole aasta vanune Selja-
metsa Külateater. Mõlema 
ansambli nimekirjas on 15 
inimest, külateatris 12 osa-
lejat. Kõik kolm kollektiivi 
teevad omavahel tihedat 
koostööd ning uksed on 
avatud uutele huvilistele. 

Keskmiselt 2 korda kuus 
näitame 2017. aasta juulis 
avatud kinopunktis filme. 
Tänu üle-Eestilisele kino-
võrgustikule jõuavad Sel-
jametsa väga paljud uued 
ja populaarsed Eesti filmid. 

Augustis alustas tege-
vust Seljametsa Puuülikool 
– muusikapaladega vürtsita-
tud loengud on leidnud soo-
ja vastuvõtu. Külas on käi-
nud Valdur Mikita, Hendrik 
Relve, Piret Päär. Loengute 
ja teiste ürituste korral-
damisel on suureks abiks 
muuseumi vabatahtlikud, 
koos muuseumi töötajatega 
on meeskond kasvanud 
kümneliikmeliseks. 

Wanade tantsude klubi 
käib Ülle Otsa ja Rita Mänd-
la juhendamisel koos iga 
kuu esimesel reedel kell 19. 
Tantsitakse vanu ja uuemaid 
seltskonnatantse, järgmine 

kokkusaamine on jaanuari 
esimesel reedel.

Oleme alustanud eda-
siseks koostööks läbirääki-
misi pikka aega meie majas 
tegutsenud Paikuse Naiste-
ühinguga Marta. Martade 
abiga oleme korraldanud 
mitmeid ülimenukaid pidu-
sid, samuti on nad iseseis-
valt korraldanud laatasid. 
Tänavu 31. detsembril oo-
tavad nad juba teist korda 
järjest lähiümbruse elanikke 
ühisele uusaastapeole. 

Rahvamaja on arenemas 
külade keskuseks. Looda-
me head koostööd kõigi 
meie osavalla külaseltside 
ja MTÜ-dega.

Nagu eelpool loetu põh-
jal järeldada võib, on rahvas 
juba rahvamajja tee leidnud 
ning tihti keeb majas elu ja 
põlevad tuled hommikul 
kaheksast kuni hilisõhtuni 
välja. Rahvamaja uksed 
on avatud nii uutele kui 
vanadele sõpradele ning 
teretulnud on uued põnevad 
ideed ja algatused. 

Annika Põltsam
Seljametsa Rahvamaja 

direktor

Rahvamaja kõige noorem huviring Seljametsa Külateater harjutamas kevadiseks 
laadapeoks proovitükki “Pöialpoiss ja seitse lumivalget”.
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Kooli moeshow võiks dikteerida moodi

Valige Pärnu aasta tegu ...

Pärnuga ühinedes säilitas huvikool oma näoNoorte kokandusringi liik-
metest saavad päkapikud Paikuse Huvikool alustas uut 

õppeaastat Pärnu huvihari-
duskoolide reas. Rõõmuga 
saame tõdeda, et kuigi Paiku-
se laste ja noorte võimalused 
ja valik endale huviala valida 
laienes Pärnuga ühinedes, on 
meie kool säilitanud oma näo 
ja eripära.

Hetkel õpib meil 172  
õpilast, keda juhendavad 13 
õpetajat. Kooli eripära on 
see, et valida saab 14 huviala 
vahel. Igaüks peaks leidma 
endale midagi sobivat. Alati 
saab tulla proovitundi või nii-
sama vaatama veendumaks, 
et seda ma just õppida tahan!

Huvialade tutvustused 
on kooli uuenenud kodule-
hel. Samas asub ka regist-
reerimislink, mis viib Pärnu 
linna registreerimiskesk-
konnalehele ARNO. 

Registreerimiskeskkond 
ARNO toimib sellest sü-
gisest. ARNO-s saab lapse 
kooli sisse ja välja regist-
reerida ning arveid maksta. 
Nagu iga uue asjaga, võttis 
uue süsteemiga harjumine 

aega kõigil osapooltel.
Kevadel kirjutasime Pai-

kuse Põhikooli ja noorte-
keskusega koostööprojekti 
Varaait vol 14. Koostööpart-
nerina sai projekti kaasatud 
ka IT firma Digistep.

Projektiga soovisime 
täiendada ja uuendada 
digivahendite taristut, et 
võimaldada senisest suure-
mal hulgal noortel õppida 
programmeerimist, kuna 
uuringute järgi arendab 
programmeerimine tehni-

lisi oskusi, loogilist mõt-
lemist ja loomingulisust. 
Uusi droone tutvustasime 
juba augustis toimunud 
perepäeval drooni õpitoas. 
Digilaud (fotol) saabus ok-
toobri lõpus ja kasutamis-
võimalustega alles tutvu-
takse. Interaktiivne laud 
võimaldab lisaks loovuse 
arendamisele mitmekülgset 
meeskonnatööd ja võimal-
dab erinevate digivaldkonna 
tegevuste lõimimist.

Piirkonna huviahariduse 

edendamiseks loodud riikli-
ku toetusfondi abiga saavad 
disaini ja tehnoloogia õpila-
sed kaasaegseid tööriistu ja 
-vahendeid kasutada.

Täiskasvanute Hobikool 
tegutseb ka sel aastal. Info 
leiate ikka kooli kodulehelt.

Kui huviala sel aastal 
veel leidmata, siis ootame 
õppima just meie kooli. Pal-
judes õppegruppides on veel 
vabu kohti. Kohtumisteni!

Monika Vaher
huvikooli direktor

Kadripäeva eel toimus Pai-
kuse koolis traditsiooniline 
moeshow. Õpilasesindus 
kaunistas aula temaatiliselt 
moelavaks ning kuna üritus 
toimus õhtul, oli valguse-
mäng pimedas ruumis eriti 
efektne. 

Kokku osales 14 kollek-
tiivi. 2b, 1a, 1b ja 1c lausa 
tervete klassikollektiivide-
ga. Žüriisse kuulusid kooli 
vilistlased Mirell Karuks ja 
Anete Aavekukk ning kooli 
meditsiinitöötaja Külli Vill. 
Üllatusžüriiliige oli Viljandi 
Paalalinna Kooli õpilasesin-
duse esindaja Carmen-Mary 
Roosimägi. 

Auhindu jagati välja 

kolmes kategoorias: parim 
lavashow – 1b, särav täht 
– Triine Kose ja parim stiil 
– 4a (taaskasutus – eksklu-
siivsus – kõrgmood). Publik 
sai valida oma lemmiku 
veebihääletuse teel. Enim 
hääli sai publikult 4c klass. 

Täname meie Moe-
showd toredate auhindade-
ga toetanud ettevõtteid: Mc 
Donalds – 6 Big Mc burgeri 
ja 3 juustuburgeri komplekti 
friikartulite ning karastus-
jookidega kupongi ning 4 
jalgpalli; Perona Bowling 
– 2-tunnise bowlingumängu 
kinkekaartid; Tervise Para-
diis – rullsallid, hoiupõr-
sad, seljakotid, rannapallid, 

seebimullitajad ja pehme 
karu; Pärnu Laserpark – 3 
kinkekaarti 12-le mängijale; 
Swedbank – hoiupõrsad, ka-
lendermärkmikud, rullsallid 
ja raamatud; VR Mängu-
keskus – 11 kinkekaarti 
ning Päästeamet – moodsad 

popsocketid telefonide taha 
kinnitamiseks.

Oli lõbus ja särav, loovu-
sest tüüne õhtu koos mürt-
suva muusika ja kaunite 
mannekeenidega.

Maris Niin
huvijuht

Pärnu linnavalitsus ja Pärnu 
Postimees kuulutasid taas 
välja Pärnu aasta teo valimi-
se. Tänavusse valikusse on 
arvatud 15 tegu, mille sekka 
mahub nii loomingut, hea-
tegevust, rajatisi, tublisid 
tulemusi kui muudki.

Arvamust saab avaldada 
nii Pärnu Postimehe digile-
hes gallupile vastates kui 
lõigates välja paberlehest 

kupongi ja postitades selle 
Pärnu Postimehe toimetuse 
aadressil Rüütli 14 (II kor-
rus), Pärnu, 80010.

Hääletamine kestab 14. 
detsembrini. Tulemused 
avalikustatakse 19. det-
sembril auhinna üleandmi-
sel. Pärnu linnavalitsuse ja 
Pärnu Postimehe toimetuse 
koostöös on aasta tegu sel-
gitatud 2001. aastast.

Noortekeskus läheb talvele vastu tegusalt
Alles see oli, kui palusime 
sotsiaalmeedia kaudu ko-
gukonna liikmete abi noor-
teprojekti „Dungeons & 
Dragons“(maakeeli koopad 
ja draakonid) ellu viimi-
seks. Täna tõdeme, et tänu 
kogukonna ühisele toele 
saime vajalikud toetushää-
led kokku ning nüüd juba 
toimuvadki noortekeskuses 
iganädalased maailmakuul-
sa laua- ja rollimängu D&D 
lahingud. 

Tänaseks on moodus-

tunud pea 15 liikmeline 
mänguseltskond, kes iganä-
dalaselt koos käib. Ühiselt 
meisterdatakse juurde män-
guosasid ning lahendatakse 
erinevaid situatsioonüles-
andeid. Hiljuti külastati 
muuhulgas Tallinnas asu-
vat Eesti kõige suuremat 
laua- ja kaardimängu poodi 
„Lorieni“, kust ammutati 
mängu tarbeks uusi teadmisi 
ja oskusi.

Projekti toetatakse piir-
kondlike ideede projekti-

fondi Nopi Üles raames, 
mis on mõeldud 7-26 aas-
taste noorte kogukondlike 
omaalgatuste elluviimise 
toetamiseks.

Suurt rõhku oleme sellel 
sügisel pannud kogukonna 
liikluskultuuri ja jalakäi-
jate ohutusalasele kasva-
tusele. Oktoobris ehtisime 
põhikooli ette helkuripuu 
ja korraldasime koostöös 
Maanteeametiga ennetus-
alase ürituse, kus rääkisime 
taaskord põhjalikult helkuri 
kandmise vajalikkusest. 
Novembris võtsime osa 
üle-eestilisest politsei ja 
Maanteeameti korraldatud 
ennetusüritusest „Helkuriga 
sõbraks“, kus meie noored 
koos kohaliku politseikooli 
kadettidega jagasid Paiku-
se alevis inimestele tasuta 
helkureid. Hiljuti tähistasi-
me erinevate tegevustega 
ka noorsootöönädalat, mis 
päädis Eesti Noorsootöö 
Keskuse, Maru Production 

OÜ ja Eesti Noorsootöö-
tajate Kogu eestvedamisel 
interaktiivse noorsootööd 
tutvustava töötoaga, kus 
noored said VR prillide 
abil end ise noorsootöötaja 
kingadesse asetada. 

Eriti rõõmsad oleme 
selle üle, et meie oma kogu-
konnaliikmed on leidnud tee 
noortekeskusesse, aitamaks 
kaasa erinevate põnevate 
ning arendavate töötubade 
korraldamisel. Nii on det-
sembris toimumas vaba-
tahtliku Marina Novikova 
juhendamisel jõulukaarti-
de meisterdamise töötoad. 
Samuti jätkame koostöös 
Pärnumaa Töötukassaga 
nii noortele kui vanemate-
le suunatud töötubadega. 
Juba 11. detsembril kell 17 
räägime põhjalikult töövest-
luseks ettevalmistumisest, 
esmamulje tähtsusest ja 
tööandja ootustest.

Marika Valter
noortekeskuse juht

Ei saa me tublide kokandus-
ringi noorte tegemistest rää-
kimata jätta ka selles lehes. 

Entusiastliku juhendaja 
Marek Silla eestvedamisel 
võetakse osa Pärnumaa 
noorte kokandusringide 
ühisaktsioonist, mille raa-
mes meisterdatakse ühes-
koos magusaid kingipakke. 
Osta on neid võimalik laa-
tadel ja muudel jõuluüritus-
tel. Maiustusi valmistavad 
noored kondiitrid kolme 

sorti: šokolaadi ja maapähk-
livõiga, halvaa, apelsini ja 
tumeda šokolaadiga ning 
kirju koera kommid val-
ges šokolaadis. Käsitööna 
valminud maiustustest saa-
davast müügitulust läheb 
osa Toidupangale, kes oma-
korda aitab toidupuuduses 
olevaid peresid.

Seega saab noortekes-
kusest detsembrikuus kõige 
muu kõrval ka usinate päka-
pikkude kodu.

Põnev mehine õhtu 
Seljametsa lasteaias
Sel aastal tähistati Selja-
metsa lasteaias isadepäeva 
tavapärasest erinevalt – kül-
lakutse võtsid vastu Kaitse-
liidu Pärnumaa malevlased.

Kõikidele uudistamiseks 
olid kaitseliitlased kaasa 
toonud hulga varustust, 
sealhulgas sõduritelgi (fo-
tol) ja üksjagu erinevaid 
relvigi. Kõige populaarse-

mateks osutusid aga laste 
seas ikka sõjaväeautod, mil-
lega huvilised said ka sõita. 

Õhtu lõppedes söödi 
üheskoos “sõdurisuppi“ ja 
laste küpsetatud küpsiseid. 

Täname kõiki isadepäe-
vast osavõtjaid tõeliselt põ-
nevaks kujunenud õhtu eest.

Aveli Afanasjeva
õpetaja

Milline tegu väärib teie arvates Pärnu 2018. a teo tiitlit?
a Greta Jaansoni noorte olümpiamängude pronks 
aJasmiin Üprausi hõbe jetispordi MMil 
aLähisuhtevägivalla vastane juhtprojekt 
aMai kooli laste heategevuslaat leukeemiat põdeva 
    koolivenna toetuseks
aMetsä Woodi vineeritehase avamine
aPaavo Järvi Eesti Festivaliorkestri ülesastumine 
    mainekal BBC Proms Festivalil
aPiret Tali raamatu “Minu Pärnu” ilmumine
aPärnu linna ja maakonna ühtne bussipiletisüsteem 
aRaba 5 noortekeskuse avamine 
aRüütli platsi renoveerimine
aSibyl Vane’i edu Eesti Laulu konkursil
aTeenusedisaini konverents “PlayDay 2018” 
aUue bussijaama avamine 
aEesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärk 
aVabaõhuetendus “Saja-aastane öö” 
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1. jaanuarist kustutatakse rahvastikuregistrist nende 
pärnakate aadressid, kes pole pärast kolimist enda 
uuest elukohast teada andnud ja kelle aadress on re-
gistrisse kantud vaid omavalitsuse täpsusega (st “Pär-
nu linn”). Palun kontrollige, kas teie aadress registris 
on täpne (tänav ja maja number või kinnistu/talu 
nimi) ja ka õige.

* * *
Paikuse osavalla vapimärgi kandidaate saab esitada 
15. jaanuarini. Kirjalik ettepanek saata osavallakes-
kusele.

TEADAANDED

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Toimetus: Liilia Varik, Riita Lillemets, 
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt (Pärnade pst 11, tuba 2) 
tööpäevadel  9-16,  lõuna 12-13. 
Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@online.ee

Õnnitleme eakamaid 
sünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunuid
Salme Kukk  29.01.1946 - 06.11.2018
Lembit Karotam  09.09.1938 - 11.11.2018

LEIDA ÕISMAA
AINO RIIVITS
EDGAR TAMMEL
UNO INDERMITTE
ASTA-MIRALDA VEESALU
LEO PÄRNOJA
HILME TIITS
TAIMI KASEMETS
ANTS TALING
MARET SAARSE
LIISA KIVISELG
LIIDIA KALDMA
KAALU TÕNTS
EERI SEPP
ILMI ALJAS
AILI ROOTS
HARRI TINNURI
AAVO SILDOJA
ANTS ELBING
AIME INT
PAUL SMORODIN
SENNI RÄÄK
RUTT SOOBIK
SVETLANA KELIPOVA
JAAN PROOS
ANU MIILEN
HEINO JOKK
JOHANNES TOOME

KUULUTUSED
Paikuse alevis elava vanaproua juurde otsitakse head 
ja lahket inimest, kes oleks kolmel korral päevas abiks 
tema hooldamisel (nt ratastooli aitamisel ja hügiee-
niprotseduuridel). Tasu ja ka muud tingimused kokku-
leppel. Tel 56732523.

* * *
Otsime Seljametsa oma töötaja- ja peresõbralikku     
kollektiivi tublit töötajat, kelle ülesandeks on taaskasu-
tatavate materjalide (paber, plastikud, papp) sorteerim-
ine. Sa sobid, kui oled töökas, kohusetundlik ja füüsili-
selt vastupidav.
Omalt poolt pakume kindlat ja stabiilset töökohta, häid 
ja toetavaid kolleege, sporditoetust ja ühisüritusi koos 
perega, 35 päevast puhkust.
Ragn-Sells AS, tel 5107683, 5248740, e-post personal@
ragnsells.com. 

18. detsembril kell 15 
osavallakeskuses

KODUSTE LASTE 
JÕULUPIDU

Õnnitleme!
PÄRLI ERISSAAR  09.11.2018
ema   Eliise Erissaar
isa     Andres Erissaar

KENNET SUKAMÄGI  11.11.2018
ema   Aivi Ulp
isa     Maiko Sukamägi

SAIMON LILLEPÕLD  14.11.2018
ema   Maarja Must-Lillepõld
isa     Karmo Lillepõld

Seljametsa Rahvamajas 
19. detsembril kell 14

JÕULULÕUNA
Osavõtutasu 5 eurot sisaldab lõunasööki

Registreerumine 14.detsembrini muuseumis 
Laine juures, telefon 5647 5221

Kõik uued ja vanad sõbrad on oodatud!

Ilutulestiku ja pürotehnika
kasutamise ohutus

Pürotehnilised
tooted on mõeldud
kasutamiseks ainult

täiskavanutele. 

Pürotehnikat osta
ainult selleks luba

omavast
müügikohast. Tootel

peab olema
kasutusluba või CE-

märgistus.

Oluline on arvestada
pürotehnika ohutu

kaugusega
inimestest,

hoonetest ja
sõidukitest.

Pürotehnikat kasuta
tasasel ja kindlal

pinnasel ning
süütamisel eemaldu

ohutusse
kaugusesse.

Pürotehnikat kasuta
hoonetest ja

esemetest eemal.
Kontrolli, et toote

kohal ei oleks
takistusi. Kasuta

pürotehnikat ainult
välitingimustes.

Pürotehnikat kasuta
nii, et see poleks
ohuks inimestele

ega loomadele. Väldi
pürotehnika

viskamist lõkkesse ja
teistesse

tulekolletesse.

Kui ilutulestik
peale süütamist ei
rakendu, lähene

tootele alles peale
20 min

möödumist.

Ilutulestikku hoia
kuivas kohas.
Mehhaaniliste

vigastuste
ilmnemisel tagasta

see müüjale.

Pürotehnilisi
tooteid kasuta
selge peaga.

4

9

1

56

3

30m

7

20min

2

8

Häid 
jõulupühi!

6. jaanuaril 2019
osavallakeskuse saalis

Memme-taadi uusaastapidu
Esinevad taidluskollektiivid

Osavõtu tasu 5€ toimetada 
20. detsembriks Sirli Sabiini kätte (4448155)


