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Nimi Ametikoht Telefon e-post
Kuno Erkmann Osavallakeskuse juhataja 442 0773 kuno.erkmann@parnu.ee

Riita Lillemets Infospetsialist registripidaja 442 0771 riita.lillemets@parnu.ee

Eha Säde Sotsiaalkonsultant 442 0783 eha.sade@parnu.ee

Eliise Salla Lastekaitsespetsialist 442 0785 eliise.salla@parnu.ee

Reet Jalakas Keskkonna ja heakorra spetsialist 442 0778 reet.jalakas@parnu.ee

Tänasest ja homsest, vanast ja uuest
Head Paikuse Postipau-
na lugejad! Kõigepealt 
võlgneme teile vaban-
duse, et oleme alljärg-
nevatel teemadel seni nii 
kitsilt kirjutanud, kui 
see vähegi võimalik on 
olnud. Aga kinnitame, 
et seda mitte pahataht-
likkusest või ükskõik-
susest tingituna, vaid 
nagu öeldakse - tark ei 
torma. 

Et mitte arvama ja oletama 
hakata, otsustasime oodata 

ära meie elu lähitulevikus 
mõjutama hakkavad doku-
mendid. Ja ikka selleks, et 
kõik meie lehes kirjutatu ka 
õige oleks. Heidame nüüd 
üheskoos veel viimast korda 
pilgu minevikku ja kesken-
dume siis juba tulevikule. 

Reaalne ühinemine    
tekitas ka pingeid

Pärnu linna ja Audru, 
Tõstamaa ning Paikuse valla 
ühinemisotsusest on möö-
das küll juba üle aasta, kuid 
tegelikkuseni jõudis ühi-
nemine siiski alles hiljuti, 
mõjutades kas otseselt või 

kaudselt paljusid inimesi.
Aasta kahel viimasel 

kuul jätkus töö vallamajas 
vanas vaimus, vaid valla-
vanem sai ametist priiks 
juba 13. novembril, kui ta 
asus tööle linnavolikogu 
liikmena. 

Paralleelselt igapäeva-
tööga käisid läbirääkimised 
linnajuhtide ja vallatöötajate 
vahel - kellele pakuti oma 
erialast tööd linnavalitsuse 
majas, kelle töö jäi samaks 
ja töölaudki võis jääda Pai-
kusele. 

Üsna mitmed val la 

juhtimisega seonduvad 
ametikohad (vallasekretär, 
abivallavanemad) kadusid 
struktuurist üldse. Mõnelegi 
meie töötajale ei olnud aga 
pakutavad tingimused liht-
salt eluliselt  vastuvõetavad. 
Nii saigi aasta viimastel 
päevadel koondamise kokku 
seitse inimest. See on elu ja 
kuigi midagi isiklikku siit 
otsida ei maksa, tekitas tead-
matus meis kõigis nii stressi 
kui parasjagu pingeid.

Tänaseks on paljugi sel-
gemaks saanud ja elu läheb 
edasi.

Põhikohaga töötajaid on 
hetkel viis. 8. jaanuarist  
töötab Paikuse osavallakes-
kuse juhatajana Kuno Erk-
mann (fotol), kel tagataskus 
kahe tosina aasta jagu val-
lavanema kogemusi. Tema 
jutule pääseb nagu varemgi 
- alati, kui ta kohal on. Osa-
vallakeskuse uks on avatud 
tööpäevadel kella 8-st.

Infospetsialist registripi-
dajana jätkab kantseleis oma 
senist tööd ka Riita Lille-
mets. Tema teha on sünnid, 
surmad ja sissekirjutused, 
tema käest saab esmast in-

formatsiooni ja tema võtab 
vastu ka kirjad, avaldused, 
ettepanekud jne.

Raamatupidajate töö-
koht hakkab olema linna-

valitsuses, seega sularahaga 
arveldamist osavallakesku-
ses enam ei toimu. 

Sotsiaalvaldkonnas ei 
muutunud inimeste jaoks 
oluliselt midagi - ametis 
jätkavad sotsiaalkonsultant 
Eha Säde ja lastekaitsespet-
sialist Eliise Salla. 

Keerulisem on olukord 
nn tehnikaosakonnas, kus 
senise nelja ametniku ase-
mel on tööl vaid keskkonna 
ja heakorra spetsialist Reet 
Jalakas. Arhitekti ja ehi-
tusspetsialist ametikohtade 
asemele otsitakse planee-

ringute spetsialisti ja järe-
levalveinsener-menetlejat ja 
selleks on välja kuulutatud 
konkurss. Seni aga käib ko-
danikke vastu võtmas kahel 
päeval nädalas arhitekt Kad-
ri Karjus linnavalitsusest 
ning ehitus- ja kasutusluba-
dega tegeleb uue ametniku 
leidmiseni Milli Laas.

Arhitekt Kadri Karjus: T 
9.00-12.00; N 13.00- 17.00. 
Telefon 442 0777 (Pai-
kusel), 444 8350, kadri.
karjus@parnu.ee (planee-
ringud, projekteerimistin-
gimused, ehitusõigus).

Järelevalveinsener-me-
netleja Milli Laas: T 9.00-
12.00; N 13.00-17.00. Tele-
fon 442 0776, milli.laas@
paikuse.ee (ehitusload, 
kasutusload, ehitusõigus).

Uuest töökorraldusest vanas vallamajas

Paikuse osavald on lahti-  
seletatult  põhimääruse alu-
sel tegutsev üksus. Osavalla 
tegevuse korraldamiseks 
ning oma elanikele avalike 
teenuste osutamiseks on 
moodustatatud linnavalit-
suse struktuuriüksusena 
Paikuse osavallakeskus, 
mida juhib osavallakeskuse 
juhataja. 

Elanike esinduskoguks 
on Paikuse osavallakogu. 

Osavalla tegevuse eesmärk 
on kohaliku initsiatiivi ja 
identiteedi hoidmine, ela-
nike kaasamine kohaliku 
elu küsimuste otsustamisse 
ning piirkondlike huvide 
esindamine.

Osavallal on linna eel-
arve osana eelarve oma 
ülesannete täitmiseks. Linna 
poolt delegeeritud ülesanne-
te täitmist rahastatakse linna 
eelarvest. Osavallal on oma 

vapp ja lipp, mida kasuta-
takse piirkonna sümboolika-
na. Samaks jäävad nii logo 
kui tunnuslause „Paikuse 
- parim paik, kus elada”. 
Osavald avaldab tunnustust 
vapimärgi ning osavallako-
gu esimehe tänukirja andmi-
sega, kõrgeimaks autasuks 
on vapimärk.

Osavalla lõpetamise 
võivad algatada: 3/4 kas 
volikogu või osavallakogu 

liikmetest; linnavalitsus; 
taotluse korras vähemalt 1 
%  osavalla hääleõiguslikest 
elanikest. Osavalla tege-
vuse lõpetamise otsustab 
volikogu koosseisu kolme 
neljandikulise häälteena-
musega. Kuni 2021. aasta 
volikogu valimistulemuste 
väljakuulutamiseni on osa-
valla lõpetamine võimalik 
ainult osavallakogu enda 
ettepaneku alusel.

Paikuse osavalla olemusest põhimääruse valgusel

Linnavalitsus kuulutas välja konkursi seni Paikuse vallas 
arhitekti ja ehitusspetsialisti ametikohustustesse kuulunud 
tööülesannete täitmiseks. Ametnike töökoht saab olema 
Paikuse osavallakeskuses.
Motivatsioonikirjad ja elulookirjeldused palume saata 
hiljemalt 2. veebruaril 2018 märgusõnaga “Planeeringute 
spetsialist” või „Järelevalveinsener-menetleja” Pärnu lin-
navalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, 
Pärnu linn või personal@]parnu.ee. Lisainfo veebilehel 
www.parnu.ee ja tel 444 8228.

Planeeringute spetsialist
Ametikoha põhiülesanded:
-  projekteerimistingimuste koostamine, sh dokumentide 
vastuvõtmine, ehitusprojektide planeeringutele ja muudele 
seadusest tulenevatele nõuetele vastavuse kontrollimine, 
objektide paikliku ülevaatuse teostamine, projekteeri-
mistingimuste taotluse menetlemine ja registreerimine 
andmebaasides
-  linna ruumilise arenguga seonduvate ja planeeringuliste 
kontseptsioonide, struktuurplaanide ning visioonide välja 
töötamine
-  üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamine ja koos-
tamises osalemine
-  planeerimisseadusega kohalikule omavalitsusele üles-
andeks tehtud kohaliku omavalituse otsuste ja korralduste 
eelnõude koostamine planeeringuprotsessi jooksul
-  planeeringute menetlemine

Nõudmised kandidaadile:
- erialane kõrgharidus (võivad kandideerida ka viimase 
õppeaasta tudengid)
- hea arvutioskus, Microstation, ArcGIS vms kasutamise 
kogemus
- ametikohaga seotud seadusandluse tundmine (nt planee-
rimis- ja ehitus-seadus jne)
- algatus-, otsustus- ja vastutusvõime
- meeskonnatöö-, suhtlemis- ja planeerimisoskus
- usaldusväärsus, kohusetunne, täpsus
Kasuks tulevad projekteerimis- ja planeerimisalane ning 
avaliku sektori töökogemus ning maakorralduse vald-
konna tundmine.

Järelevalveinsener-menetleja 
Ametikoha põhiülesanded:
- ehituslubade ja ehitusteatiste, kasutuslubade ja kasu-
tusteatiste menetlemine, vastavate haldusaktide koos-
tamine
- ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine
- ehitiste ohutusest ja kasutamise otstarbest nende korras-
hoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine
- riikliku järelevalve teostamine ehitiste üle, tööülesannete 
piires ettekirjutuste tegemine
- riiklikule Ehitisregistrile andmete esitamine
- kodanike nõustamine ja seaduskohase teabe andmine
Nõudmised kandidaadile:
- erialane kõrg- või eriharidus 
- eelnev erialane töökogemus
- väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, täpsus, kohuse-
tunne, pingetaluvus
- algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, iseseisvus
- hea arvutioskus
Omalt poolt pakume mõlemale ametnikule erialaselt huvi-
tavat, vastutus- ja vaheldusrikast tööd, eneseteostamise ja 
-täiendamise võimalust ning 35 kalendripäeva puhkust.

Pärnu Linnavalitsus           www.parnu.ee

Konkurss kahe vaba 
ametikoha täitmiseks

24. veebruaril kell 9.00 
Paikuse Põhikooli ees lipuväljakul

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine lipuhommikuga
Iseseisvusmanifesti ettelugemine, linnapea ja osavallajuhtide tervituskõned. 

Lippe ja tuju hoiavad kõrgel kodutütred ja noorkotkad.
Pidupäeva kringel ja tee
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Linnavalitsuses otsustati:
18. detsembril 2017
* anda nõusolek Paikuse alevis Aiandi tee 2 ja Aiandi tee 12 katastriüksuste liitmiseks 

ning määrata lähiaadressiks Aiandi tee 12.
* anda nõusolek Paikuse alevis Raudtee tn 21 katastriüksuse jagamiseks kaheks: 

Raudtee tn 21 (elamumaa) ja Aiandi tee 10  (ärimaa).
* kinnitada ja anda välja projekteerimistingimused Pärnu linnas Tammuru külas Mets-

kitse kinnisasjale üksikelamu, abihoone ja sauna projekteerimiseks.
* tellida Paikuse osavalla teede remonttööna kruusa pealevedu koos greiderdamise ja 

tihendamisega kokku 7662,60 euro eest ASlt TREF Nord.
* nõustuda Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega kümnele Pärnu 

linnale Paikuse osavalla territooriumil kuuluval kinnisasjal.
* nõustuda Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega ka-

hekümne viiele Pärnu linnale Paikuse osavalla territooriumil kuuluval kinnisasjal.
* anda kasutusload:
- Paikuse alevis ja Seljametsa külas ehitatud Seljametsa tee äärsele kergliiklustee ja 

tänavavalgustuse I etapile;
- Paikuse alevis Koskla tn 19 ning  Ratta tn 8 kinnistutel ehitatud üksikelamutele.
* anda ehitusluba üksikelamu ehitamiseks Silla külas Puraviku tn 33 kinnistul.
29. detsembril 2017
* anda kasutusload Silla külas Jõekalda tee 56a ja Jõekalda tee 67 ning Paikuse alevis 

Kurvitsa tn 25 kinnistutele ehitatud vee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumisühendus-
tele;
* anda ehitusluba Paikuse alevis Aiandi tee 17 kinnistul asuva garaaž-lauda ümber-

ehitamiseks remonditöökojaks.
* kiita heaks hajaasustuse programmi raames Kaupo Põltsami esitatud projekti lõpp-

aruanne ja maksta töö (Seljaku talu juurdepääsutee ehitamine) teostajale Tekamer OÜle 
välja toetuse lõppmakse summas 4319,20 eurot.
8. jaanuaril 2018
* nõustuda Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega järgmistel Pärnu 

linnale Paikuse alevis kuuluvatel kinnisasjadel: Kalda tee L1 (transpordimaa, servituudi 
ala 46 m²), Käärasoo tee L1 (transpordimaa, 232 m²), Oru tänav (transpordimaa), 103 
m²) ning Seljametsa kergliiklustee L4 (transpordimaa, 61 m²).

2017. aasta rahvastiku 
statistiline lühiülevaade
2017. aasta elanike liiku-
miste kohta on päris põh-
jalikku aruannet raske teha, 
kuna kaks viimast kuud oli 
meie elukoha aadressiks 
rahvastikuregistris Paikuse 
valla asemel Pärnu linn.

Teame, et 1. jaanuari 
2018. aasta seisuga elas 
Paikuse alevis ja viies külas 
kokku 3914 inimest (siia 
ei ole arvestatud tagaselja 
väljakirjutatuid, keda on ca 
40 inimest).

Kindlasti teame ka seda, 
kui palju sündis ja suri ini-
mesi. Teame, et loomulik 
iive on +29, mida ei saa 
enda kohta paraku öelda 
enamus omavalitsusi. 

Tegelikult teame veel 
mõndagi, mida kohe ka 
teiega jagame.

Sündivus kujunes vii-
maste aastate keskmiseks

Eelmisel aastal sündis 
endise Paikuse valla terri-
tooriumil 49 last, sh 22 tüd-
rukut ja 27 poissi (tabel 1). 
See on viimaste aastatega 

võrrelduna korralik keskmi-
ne. Ei toonud ka möödunud 
aasta kaasa paljulapseliste 
perede olulist kasvu, sest 
ligemale 80% sündinutest 
on oma pere esimene või 
teine laps.

Vähem kui veerand lap-
sevanematest on abielus, 
kusjuures 19-st pere esimese 
lapse isast-emast on abielus 
vaid üks.

Kõige magusam vanus 
tundus eelmisel aastal nais-
tele lapse saamiseks olevat 
20-25 aastat. Noorim sün-
nitaja oli 19 ja vanim 39 
aastane.

Meie seast lahkunud
2017. aastal registreeriti 

20 Paikuse valla elaniku 

surm. 12 surnud mehe kesk-
mine vanus oli 70, 8 naisel 
80 eluaastat. Noorimad lah-
kujad olid 46 aastane mees 
ja 49 aastane naine, vanimad 
meestest 85 aastane Imanta 
Lember ja naistest 95 aasta-
ne Ella Jaakson (tabel 2).

Lahkunute vanused  

Paikuse kalmistul on 
viimse puhkepaiga leidnud 
kokku 148 inimest (88 kirs-
tuga ja 60 urniga). Eelmisel 
aastal toimus kaks kirstu- ja 
kümme urnimatust.      

Tabel 1 Abielus/
isadus/üksikema

Ema kuni 
25 a

Ema
26-30 a

Ema
31-35 a

Ema
36-40 a

1. laps 1/17/1 9 9 1 -

2. laps 6/14 1 8 10 1

3. laps 2/4/1 - 2 3 2

4. laps 2/2 - - 1 1

5. laps 1/0 - - 1 -

Kokku 11/36/2 10 19 16 4

Tabel 
2

Alla 
60

61-
70

71-
80

81-
95

Mehed 1 4 5 2

Naised 1 0 3 4

Kokku 2 4 8 6

Esmaspäeviti koguneb 
majarahvas hommikuses 
kohvilauas olulise teabe 
vahetamiseks ning nädala 
sündmustega tutvumiseks. 

Teisipäeviti kell 10.30 
toimub Emmekate klubi, 
mis on mängu-, vestlus- ja 
tegevusring, kus saavad 
kokku väikeste lastega ko-
dused emmed. Samal päeval 
kell 13 käib päevakeskuse 
kaminasaalis koos memme-

de käsitööring. 
Kolmapäev on laua-

mängude päev ja kell 11 
kogunetakse mängima nii 
traditsioonilisi lauamänge 
kui ka moodsamaid selts-
konnamänge. 

Neljapäevaõhtud on 
päevakeskuses iseäranis 
oodatud, kuna kell 17 tuleb 
rahvast kokku nii lähemalt  
kui kaugemalt, et veeta koos 
mõnus bingo- või mälumän-

guõhtu. Bingo ja mälumäng 
toimuvad üle nädala ehk 
näiteks veebruaris on mä-
lumäng toimumas 8. ja 22. 
veebruaril ning bingoõhtu 
1. ja 15. veebruaril. Vaba-
riigi sünnipäeva puhul on 
15.veebruari bingoõhtule 
oodata üllatuskülalist ning 
22.veebruari mälumäng on 
läbivalt isamaateemaline. 

Iga kuu teisel neljapäe-
val kell 11.30  käib koos 
Jututuba Heldi Grossmanni 
eestvedamisel. 

Reedeti kell 11 täidavad 
Beebikoolis osalejad ruu-
mi laste naeru ja kilgetega. 
Beebikooli juhendaja on Eve 
Närep. Kõikide tegevuste 
kohta saab lisainfot telefonil 
4455355 või kirjutades pae-
vakeskus@paikuse.ee. 

(Katti Aumeister, Paiku-
se Päevakeskuse juhataja)

Paikuse Päevakeskuses jätkuvad 
traditsioonilised tegevused

Kaminasaalis lauamänguhuvilised mängimas                 
Muinas-Eesti seiklusmängu “Mees, kes teadis ussisõnu”

Kuni uute ja ühiste kordade 
vastuvõtmiseni kehtivad 
endiste omavalitsusüksuste 
toetuste ja stipendiumide 
määramise korrad. 

Õigusaktid on seotud 
valla/linna kui territooriu-
miga, mitte valla/linnava-
litsuse kui asutusega ning 
kehtivad edasi kuni uute 
vastuvõtmiseni sellel ter-
ritooriumil, kus nad olid 
enne ühinemist kehtestatud 
(nt Paikuse osavalla toetused 
endise Paikuse valla territoo-
riumil, Pärnu linna toetused 
Pärnu territooriumil jne).

Kultuurirahastu eelis-

tab ja toetab osavallas toi-
muvaid projektipõhiseid 
üritusi:

 1) mille tegevus toimub 
Paikuse kultuuriruumis;

 2) mille tegevuse tule-
mus jääb Paikuse kultuu-
riruumi;

 3) tegijat, kes tegutseb 
Paikuse kultuuriruumis;

 4) konkreetseid projekte 
versus tegevustoetus;

 5) laiemale avalikkusele 
suunatust.

Kultuurirahastu jagab 
toetusi neli korda aastas.

Kultuurirahastust toetu-
se saamiseks tuleb kultuuri-

rahastu ekspertgrupile esita-
da vormikohane taotlus. 

Toetusetaotluste esitami-
se tähtajad on 15. veebruar, 
15. mai, 15. august ja 15. 
november.

Aruanne tuleb esitada 
ühe kuu jooksul viimasest 
projekti kulust arvates (kui 
lepingus ei ole sätestatud 
teisiti).

Täidetud ja  (digi)-        
allkirjastatud taotlus/aru-
anne palume saata Pärnu 
linnavalitsusele Suur-Sepa 
16, 80098 Pärnu linn, Pär-
nu linn või linnavalitsus@
parnu.ee.

Muudatused sünnitoetuse 
maksmisel alates 1. jaanuarist 2018
Alates 1. jaanuarist hak-
kas kehtima sünnitoetuse 
kord, mis reguleerib toetuse 
maksmist alates 2018. aas-
tast sündivatele Pärnu linna 
lastele. 

Sünnitoetuse suurus Pär-
nu linnas on 500 eurot ja 
seda makstakse ühele lapse-
vanemale kolmes osas: 300 
eurot pärast lapse sündi, 100 
eurot lapse aastaseks ja 100 
eurot tema kaheaastaseks 
saamisel. Toetuse esimese 
osa saamiseks peab lapse 
seaduslik esindaja linnava-
litsusele taotluse esitama. 
Teise ja kolmanda osa saa-

miseks täiendavat taotlust 
esitama ei pea.

Toetust taotlev vanem 
peab olema Pärnu linna 
elanik lapse sünniaasta 1. 
jaanuari seisuga ning laps 
Pärnu linna elanik sünnist 
alates. Teist ja kolmandat 
osa makstakse tingimusel, 
et laps ja toetust taotlev va-
nem on Pärnu linna elanikud 
vastavalt lapse aastaseks ja 
kaheaastaseks saamise aasta 
1. jaanuari seisuga.

Laps peab elama toetuse 
taotlejaga ühel aadressil, väl-
ja arvatud juhul, kui toetust 
taotleb hoolduspere vanem. 

Sünnitoetust on õigus saada 
samuti lapsendajal, eestkost-
jal või hoolduspere vanemal, 
kui varem ei ole sama lapse 
kohta sünnitoetust makstud. 
Hoolduspere vanem ei pea 
olema Pärnu elanik, kui lap-
se rahvastikuregistri järgne 
elukoht on Pärnu linn.

Esimene osa kantakse 
taotluses näidatud panga-
kontole 10 tööpäeva jooksul 
selle esitamisest.

2017. aastal ja varem 
sündinud laste kohta maks-
takse sünnitoetust enne ühi-
nemist kehtestatud kordades 
sätestatud tingimustel.

Toetusetaotlusi saab esitada 
15. veebruarini 2018

Muuseum ootab põnevaid esemeid
Seljametsa Muuseum tä-
histab Eesti Vabariigi 100.
juubelit näitusega sajast 
meie piirkonna esemest läbi 
sajandi. Ootame näitusele 
kõikvõimalikke esemeid 

osavalla elanike kodudest. 
Näitusele sobivad väga eri-
nevad esemed - olgu see 
mõni pere jaoks tähendusliku 
looga ese, huvitav vanavara 
või midagi lähimineviku 

majapidamiskraamist. Ese-
meid võib tuua muuseumis-
se kohapeale või helistada 
muuseumi telefonil 5786 
4627. Teeme koos huvitava 
näituse! (Annika Põltsam)

Infopäev toimub 14. veebruaril 2018 kell 17.00-19.00
Pärnu linna Paikuse osavallakeskuses

Teema: märtsis 2018 toimuva taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus. 
Toetusmeetmed ja nõutavad dokumendid, nõuded taotlejale ja taotlusele, uus e-pria.
Eesmärk: tagada taotlejale kohaliku valla tasandil taotlusvooru info ja taotlemise tin-
gimuste tutvustus, võimaldada soovijaile individuaalne konsultatsioon.       
Konsultatsioonideks palume eelnevalt aeg broneerida Aino Viinapuu telefonil 528 
1275. Konsultatsioonid toimuvad enne infopäeva vastavalt broneeritud kellaaegadele 
või vastavalt kokkuleppele.
Infopäev ja konsultatsioonid on tasuta.
Alus: Maaeluministri 23.10.2015 määrus nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LE-
ADER-projektitoetus”.
Baasinfo kättesaadav www.joemaa.ee kodulehel rubriigis taotlejale, taotlusvoorud ja 
strateegia.                                                          
Infopäeva korraldamine toimub koostöös Pärnu Linnavalitsusega.
Kontakt: Aino Viinapuu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige, tel 528 1275.

Leader taotlusvooru infopäev 
ja konsultatsioonid Paikuse osavallas
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Paikuse osavallakogu pidas esimese 
koosoleku ja valis juhid
Lähtuvalt põhimää-
rusest kuuluvad osa-
vallakogusse osavalla 
territooriumilt linnavo-
likogusse valitud isikud 
ja volikogusse kandi-
deerinud isikud vasta-
valt osavalla valijatelt 
saadud häälte arvule. 

Paikuse osavallakogusse 
kuulub 13 liiget. Seoses 
Kuno Erkmanni valimisega  
osavalla juhatajaks ning 
Aare Külaotsa tagasiastu-
misega said asendusliikme-
tena osavallakogusse Oliver 
Kikas ja Raiko Hiis. Kokku 
on esindatud neli erakonda 
ja üks valimisliit: IRL-i 
nimekirjas kandideeris 6, 
Keskerakonna nimekirjas 
3, Reformierakonna ridades  
2, EKRE-s 2 ja valimisliidus 
Pärnu Ühendab 1 inimene. 
13 osavallakogu liikmest 
seitsmele on töö tuttav, kuna 
nad on kuulunud Paikuse 
Vallavolikogu varasemates-
se koosseisudesse.

18. jaanuaril, kolm kuud 
peale kohalike omavalitsus-
te valimiste päeva, toimus 
Paikuse osavallakogu esi-
mene koosolek. Päevakorras  
oli kaks punkti: esimehe ja 
aseesimehe valimine.

Osavallakogu esimehe 
kohale esitati Eero Rändla, 
Mait Talvoja ja Tarmo Vana-
mõisa kandidatuurid.

Osavallakogu esime-
heks valiti ülesseatud kandi-
daatide seast kõige rohkem 
hääli kogunud Mait Talvoja. 
Aseesimehe valimiseks kor-
raldati teine valimisvoor, 
mille tulemusena sai ase-
esimeheks Tarmo 
Vanamõisa.

Linnavolikogu 
kehtestatud korra 
alusel  makstakse 
Paikuse osavallako-
gu esimehele oma 
ülesannete täitmise 
eest hüvitust 600 
eurot ja osavallako-
gu liikmele, (va esi-
mees), osavallakogu 
tööst osavõtu eest 60 
eurot kuus.

Tööülesannete 
täitmisel tehtud ku-
lutused (sh teenis-
tuslähetuses viibides) 
hüvitatakse.

Osavallakogul 
on õigus anda oma 
arvamus ja teha et-
tepanekuid kõigis 
osavalla territooriu-
mil linna toimimist 
või kohalikku elu-
korraldust puuduta-

vates küsimustes, näiteks 
osavalda puudutava üldpla-
neeringu, arengukava, vald-
kondlike arengukavade, eel-
arvestrateegia ning osavalla 
põhimääruse eelnõudele. 
Seda loetelu võiks jätkata, 
sest osavallakogu võib oma 
sõna sekka öelda paljudes 
osavalla territooriumit puu-
dutavates küsimustes.

Heldur Paulson
(EKRE)

Marika Valter
(Reformierakond)

Ardo Aasa
(Keskerakond)

Alar Laneman
(EKRE)

Mait Talvoja
(Reformierakond)

Kristjan Õunpuu
(IRL)

Annika Põltsam
(IRL)

Aivar Ild
(Keskerakond)

Tarmo Vanamõisa
(VL Pärnu Ühendab)

Valter Landing
(Keskerakond)

Oliver Kikas
(IRL)

Eero Rändla
(IRL)

Raiko Hiis
(IRL)

Aasta viimasel reedel ko-
gunesid kõik vallavalitsuse 
töötajad Mesimummi laste-
aeda, kuhu valla hallatavad 
asutused olid neid kutsunud,  
et ühiselt meenutada koos-
töötatud aegu. Oli kurbust 
ja palju südamlikkust.

Kui kõigi kaheksa asu-
tuse esindajatest koosnev 
ühendansambel esitas kaua-

aegsele valla humanitaar-
osakonna juhatajale Hel-
vele pühendatud tänulaulu 
(sõnad õp Hulda Larin), ei 
saadud enam läbi ka pisa-
rateta. Suur, suur tänu teile 
kõigile! 

Enamusele vallavalitsu-
se töötajatest jäi 29. detsem-
ber ka viimaseks tööpäevaks 
kohapeal.

Paikuse Naisteühing Marta 
(fotol) korraldas uusaas-
taööl menuka aastavahe-
tuspeo „Head uut aastat, 
naabrimees!“. 

Kenasti kaunistatud 
Seljametsa külamaja saali 

kogunes ligi sada inimest, 
tantsuks mängis Torist pärit 
pillimees Urmo. Pidu kestis 
varaste hommikutundideni. 
Kuuldavasti jäid peolised 
väga rahule. 

(Annika Põltsam)

Seljametsa uusaastapidu 
läks täissaalile

Tänapäeval on noored 
oma nutiseadmega väga 
seotud. Igal vabal hetkel 
on neil pilk ekraanis, 
üritatakse teha väikesi 
nn  snäppe või siis pilte 
endast. Igapäevaselt 
näeme oma töös, et noo-
ri, eriti vanuses 10-18 
elusaastat, huvitab kõik 
telefoni ja videodega 
seonduv.

Suur on huvi ka erinevate 
Youtuube kanalite vastu. 
On selge, et nad tahaksid 
teada sellest rohkem. Ees-

tis tegutsevad Youtuberid 
on teinud küll mitu esine-
mist, aga kahjuks ei olnud 
Pärnumaale jõudnud just 
sellist, kus noored saaksid 
vahetult küsida kõike neid 
huvitavat. 

Ja siin tekkiski meie 
noortekeskusel idee alga-
tada projekt “Interaktiivsed 
noored”. Jõulupeo raames 
antud projekti avapaugu-
le oli noori kohale tulnud 
veidi üle 60. Külalisteks 
olid Martti Halliku ja Liina 
Ariadne Pedaniku. Liina 
Ariadne Pedanik osales Ees-
ti Laulu 2017 finaalis Mar-
gus Piiki, Tomi Rahula ja 
Anni Rahula lauluga “Feel 
Me Now”  ja Martti Hallik 

on üks kuulsamaid videob-
logijaid ehk Youtuuber. 

Hallik rääkis oma vi-
deode tegemise tee algusest 
ja sellest, kuhu on tänaseks 
välja jõudnud. Saime tead-
misi videode loomisest, 
ülesehitusest, valgustami-
sest ja tehnikast. Huvi tunti 
nii tema õpingute, tööelu, 
kui ka selle vastu, millega ta 
end hetkel elatab ja millega 
veel tegeleb. Hallik kutsus 
noori üles järgima oma unis-
tusi ja kindlasti katsetama 
erinevaid asju. 

Pedanik laulis noortele 
oma laule ja päevakohaselt 
ka mõned lemmikud jõulu-
lauludest. Peale esinemist 
said noored nendega koos 

pilte teha, patsu lüüa, kallis-
tada ja niisama juttu ajada.

Videokonkurss 
„Mina, Paikuse noor!“

Juba pikemat aega oleme 
otsinud noortele tegevus-
võimalust lähtuvalt nende 
huvist nutiseadmete vastu. 
Sellest tulenevalt kuulutan 
välja videokonkursi „ Mina, 
Paikuse noor“, kuhu võib 
esitada videosid endast või 
siis enda filmitust pikkusega 
max 3 minutit (miinimumi 
ei ole). Selle projektiga loo-
dame jõuda ka nende noorte 
igapäevategmistesse, kes 
tulevad noortekeskusesse 
vaikselt diivanile istuma, 
lahutamatuks kaaslaseks 
telefon või tahvelarvuti. 
Eeskujude abil lootsime 
neile näidata, kui avarad on 
videomaailmavõimalused. 

Konkursitööd palume 
esitada koos enda kontak-
tandmetega tiinaliiv.tl@
gmail.com 10. veebrua-
riks 2018. Hääletus toimub 
noortekeskuse Facebooki 
lehel veebruaris, parimate 
autasustamine märtsis. Jäl-
gige PaNoKe lehte sotsiaal-
meedias!

Projekti  “Interaktiivsed 
noored” rahastab Rahan-
dusministeerium kohaliku 
omaalgatuse programmi 
vahenditest.

Nutiseadmete nutikamaks kasutamiseks
käivitus projekt „Interaktiivsed noored“ 
TIINA LIIV
Noortekeskuse projektijuht 

Viimane ühine koosolemine 
kujunes südamlikuks

Gristen Heinmets on parim 
Pärnumaa noortetreener

Paikuse maadlusklubi Leo 
treener Gristen Heinmets 
valiti Pärnumaa parimaks 
noortetreeneriks. Mainekas 

tiitel anti Gristenile üle 15. 
detsembril  Pärnus Strandis 
toimunud üritusel Tähesära 
2017. Autasu kättesaamisel 
ütles Gristen suurimad tänu-
sõnad kõigile neile, kes on 
või näpuotsagagi  maadlust 
toetanud. 

Selline tunnustus on 
suur au nii Paikusele kui 
Maadlusklubi Leo treene-
ritele, maadlejatele, lapse-
vanematele, toetajatele ja 
kaasaaitajatele.

(Raiko Hiis)

Põhikooli taga rambivälja-
ku kõrvale rajatud liuplats 
ootab uisutajaid. Pikisilmi 
oodatud miinuskraadid on 
lõpuks ometi kurvalt „bas-
seinina“ seisnud platsile 

kaane peale tekitanud. Eile, 
kui käisime uut rajatist vaa-
tamas, tuli paksu lund iga 
paari tunni järel, kattes jää  
koheva vaibaga. Platsi hak-
kab hooldama spordikeskus.

Uisuplats ootab uisutajaid
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Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Toimetus: Liilia Varik, Riita Lillemets, 
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses (Pärnade pst 11, tuba 9) 
tööpäevadel  9-17,  lõuna 13-14. 
Telefon 442 0771, e-post: liilia.varik@paikuse.ee

Õnnitleme eakamaid 
sünnipäevalapsi     

KERON KÖSLER  18.12.2017
ema  Liisbeth Tiits
isa    Kaido Kösler

JASPER VOLL   24.12.2017
ema  Jaanika Voll
isa    Argo Voll

GREGOR GETKO  28.12.2017
ema  Annika Jaanoja
isa    Edvin Getko

SILENNA-SKY MÄESALU 31.12.2017
ema  Johanna-Silvia Mänd
isa    Kristjan Mäesalu

SILVER BLANDE  03.01.2018
ema  Kaire Saar
isa    Aivo Blande

ILME-ROSALINDE LILL   
 AINO ALLIKSOO
HELDOR KÄÄRATS
ENDEL PAIS
TÕNU ENDE
AINO VERBITSKAS
IVARS EIŽENS KARKLINŠ
AIME KÄÄRATS
HELLE LUIK
ELGA-EVI AAVA
MÄRT NIKOLAI
MALLE KAARKLINJA
OTU ENNIS
HEINO OKAS
RIIMA SUIK
ELLE SAKS
MOONIKA PUUR
TIIU MERITS
HELMI REIMANN
LAINE TRUU
EEVI-LII VEIKESAAR
JOHANNES TOOMSALU
LIA HÜÜP
LINDA MIHKELSOO
REET PASIEKO
TOOMAS RÄPPO
RAIVO JAAMANN
HELBE TALTS
GENNADI HOHLOV
SALME KUKK
HELLE MITT
ELVI PEERNA

Õnnitleme!

 Mälestame 
lahkunuid

Jette Kasemets  26.03.1926 - 23.12.2017
Tõnu Pea  08.07.1960 - 07.01.2018

KUULUTUSED
Müüa heas korras suur garaažiboks (19,5 m2) Kastani 
elurajoonis. Turvaline asukoht, asfalttee, sobib hästi ka 
laoruumiks. Tel 55599148.

* * *
Soovin osta 3-toalise korteri Paikuse alevisse, hinnaga 
kuni 40000 €. Võib vajada remonti. Tel 56 609 103

* * *
Uute üksikelamute projekteerimine, info tel 56491745.

JOHANNES TOOMSALUJOHANNES TOOMSALU

Leo maadlejad noppisid medaleid
Jõgeval 18.novembril 38. 
Vooremaa auhinnavõist-
lustel saavutas Maadlus-
klubi Leo kreeka-rooma 
maadluses klubide arves-
tuses tubli 2. koha. Kokku 
osales 201 võistlejat. Heale 
tulemusele aitasid kaasa 
erineates kaalukategooriates 
Mattis Kangur (7. koht), 
Sven Tagu (1. koht), Sander 
Tagu (2. koht), Raimond 
Uibo (1. koht), Jakob Berg-
man (10. koht) ja Robyn 
Paulberg (1. koht). 

Ka Ahtmes 25. novemb-
ril Eesti Õpilaste Meistri-

võistlustel vabamaadluses 
saavutasid meie maadle-
jaid häid tulemusi:  Sven 
Tagu (2.), Sander Tagu 
(1.), Raimond Uibo (5.), 
Robyn Paulberg (3.) ning 
Allan-Devid Ševtsov (1.). 
Kokkuvõttes saavutas Leo 
klubide arvestuses samuti 
2. koha. Kokku osales 120 
võistlejat. 

Märjamaal 9.detsemb-
ril 57. Märjamaa Kapp kree-
ka-rooma maadlusvõistlus-
tel saavutas vanuseklassis 
2008 ja nooremad Mattis 
Kangur 5 ja ja vanuseklassis 

2001 ja nooremad Robyn 
Paulberg 1. koha. 

Paikusel 17. detsembril 
toimunud Pärnumaa Lahtis-
tel Noorte Meistrivõistlus-
tel kreeka-rooma, vaba- ja 
naistemaadluses osales 81 
maadlejat kolmest maa-
konnast ja kuuest klubist. 
Meie maadlejatest võistlesid 
kreeka-rooma maadluses 
erinevates kaalukategoo-
riates Kairon Saarmann (6 
koht), Robin Salumets (5.), 
Sven Tagu (1.), Sander Tagu 
(1.), Karl Anders Holm (3.), 
Sten-Erik Saue (5.), Kris-
tofer-Robin Soomets (3.), 
Allan-Devid Ševtsov (1.) ja 
Robyn Paulberg (2.); vaba-
maadluses Sander Tagu (1.), 
Sven Tagu (3.), Raimond 
Uibo (1.), Allan-Devid Ševt-
sov (1.) ja Robyn Paulberg 
(2.). Koolieelikutest tulid 
Henrik ja Georg Heinmets 
vastavalt 2. ja 4. kohale 
(-18kg). 

29.detsembril Tartus 
Elu Parimad Aastad kreeka-

rooma maadlusvõistlustel 
saavutas õpilaste vanuse-
klassis Raimond Uibo 3. 
koha (-59kg) ja kadettide 
vanuseklassis 1. koha (-
50kg), ning  Robyn Paul-
berg 3. koha (-76kg). 

Haapsalus 6. jaanuaril 
14. Dünamo auhinnavõist-
lustel kreeka-rooma maad-
luses vanuseklassis 2008 ja 
nooremad tuli Mattis Kan-
gur 5. kohale (-35kg). 

Kohtla-Järvel 13.jaa-
nuaril toimunud Avo Talpa-
se 38. Mälestusvõistlustel 
kreeka-rooma maadluses 
rahvusvahelisel tugevatase-
melisel turniiril saavutasid 
kadettide vanuseklassis Rai-
mond Uibo 2. koha (51kg) 
ja Robyn Paulberg 4. koha 
(71kg). Täiskasvanute vanu-
seklassis sai Martin Timberg 
4. koha (82kg).

Maadlusklubi Leo tänab 
heade tulemuste eest Paiku-
se treenereid Gristen Hein-
metsa ja Harri Timbergi.

(Raiko Hiis)MK Leo tuli Ahtmes üldkokkuvõttes II kohale

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks
   Seljametsa Muuseumis
   31. jaanuaril kell 18.30

Valdur Mikita
MÕTTERÄNNAK
EESTLUSE OLEMUSE 
teemadel

Pääse 1 euro 
Info ja registreerumine muuseumis, tel 5786 4627

            Klassikaline massaaž
            Spordimassaaž
            Lümfimassaaž
            Laavakivi massaaž
            Peamassaaž
            Jalatalla punktmassaaž

   Broneerimine tel 5215093 Ulvi
fb - BerliEst

   Asukoht: Paikuse Ilusalong
          Paikuse Paide mnt 19a

  seljametsa lasteaia 
       logo konkurss
Kuulutame välja lasteaia logo ideekonkursi, kuhu ootame 
kavandeid kõigilt, kellel mõni vahva idee meile saata on. 
Konkursi tingimustega saate tutvuda Seljametsa lasteaia 
kodulehel www.seljametsala.ee.
Logo kavandi palume esitada hiljemalt 24. veebrua-
riks ise kohale tuues või saates Seljametsa lasteaeda 
(Seljametsa küla, Pärnu linn, 86601) või e-postile                              
brand.seljametsa@gmail.com.

Parimatele auhind!

SELJAMETSA LASTEAIA LOGO KONKURSS 

         Kuulutame välja lasteaia logo ideekonkursi, kuhu ootame kavandeid kõigilt, kellel 

mõni vahva idee meile saata on. 

               Konkursi tingimustega saate tutvuda Seljametsa lasteaia kodulehel

www.seljametsala.ee

   Logo kavandi palume esitada hiljemalt 24. veebruariks ise kohale tuues või saates

Seljametsa lasteaeda (Seljametsa küla, Pärnu linn) või elektrooniliselt    

 e-postile brand.seljametsa@gmail.com

Parimatele auhind! 

? 

4. veebruaril kell 11 
osavallakeskuse saalis

eakate klubi „Kuldne iga“ peohommik
Külalistena esinevad Raeküla rahvatantsijad

Seljametsa Muuseumis

24. veebruaril
EESTI VABARIIK 100 

11.00 Musta leiva õpituba
12.00 päeva pidulik avamine
* esinevad ansambel Helin ja Seljametsa 
  rahvatantsurühm
* Vaskrääma küla vaiba, Eesti Vabariigi 
  100. juubeli kingituse esitlus-üleandmine
* näitus „100 asja Paikuse piirkonnast läbi sajandi“
13.00 Laulmise pidu ja isamaaliste vinüülplaatide 
kuulamine - Priit Kask ja Valter Parve
14.45 sooja leiva maitsmine
Heategevuskohvikus müügil rahvuslikud toidud

Musta leiva õpitoas osalemiseks palun registreeru 
muuseumis või tel 5786 4627, Annika. 

Kindel on tõotus,
mis seob teid eluajaks ühte.
Kuldne on sõrmus,
mida kannate kui truuduse tähte.

Palju õnne, 
Jaak & Mariliis Veskimeister! 

Soovivad pere ja sõbrad! 


 Paikuse Päevakeskuses

25.-27. jaanuaril 2018

RIIETEVAHETUSPUNKT
Väikeseks jäänud laste riided ja jalanõud seisavad kodus 
kasutult? Too need vahetuspunkti ja mine tea ehk leiad 
endale midagi sobilikku vastugi! Uudistama tule ka siis, 
kui sul endal midagi ära anda pole.
Ootame Sind:
N, 25.jaanuaril kell 8-17 
R, 26.jaanuaril kell 8-17
L, 27.jaanuaril kell 11-15

NB! Perenaine palub tuua vaid puhtaid ja terveid esemeid!

Perearstide vastuvõtuajad Paikuse Tervisekeskuses:
Dr Anne Järvsaar 
E 13–18; T, N, R 8–13; K 10–15
Dr Valentina Pabor
E, N 11–16; T 13–18; K, R 8–13
sinditervis@hotmail.com; tel 4455358 või 4456340

Vee ja kanalisatsiooni probleemide puhul palume 
pöörduda meie vee-ettevõtja AS Pärnu Vesi poole kas tel 
445 5660 või vesi@pvesi.ee.
Teated tänavavalgustuse riketest võib saata rike@
leonhard-weiss.com (tel 4434929).

Veebruarikuu 17-ndamal päeval
algusega kell 7 õhtul Seljametsa Külamajas

EW 100. sünnipäevale pühendatud 

SUUR LUSTIPIDU
 
 Üles astuvad: 
 *Saepuru Sass ja Vinkli Aadu 
 (estraadikavas kaastegevad Elmar Trink 
 ja Feliks Kark)
 * tantsuks ansambel Eestiaegne Punt 
 (pasunad, viiul, akordion)
 * wanade tantsude õppus otse peosaalis
 * avatud Martade naisseltsingu kõrtsituba
Rõivastuda eelmise Eesti Wabariigi stiilis. 
Parimale kostüümile auhind!

Pileti lustipeole saab 2 euro eest 
osavallakeskusest või Seljametsa Muuseumist


