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Paikuse kooli 21. lend pidas lõpuaktust kauaoodatud uues aulas

9.a, klassijuhataja Sirle Varkentin, Paula Aavekukk, Annabel Alliksaar, Krislyn Ervin, Brigithe Grossmann, Agnes Hunt, Cleer Marii Kaldo, Janely Kosenkranius, Ragnar 
Kuusk, Hannes Lehiste, Markus Mustonen, Artur Natjažkin, Markus Peremees, Kerttu Rist, Helen Roman, Siim Schvede, Anette Sepp, Allan-Devid Ševtsov, Cristofer 
Talts, Marty Soon, Josiine Vekram, Harly Värk.
9.b, klassijuhataja Sirje Suurevälja, Kevin-Kajar Kask, Ann Marii Kivikas, Carolyn Klaamas, Marie Kuzko, Raily Kutan, Meeri Meedla, Märt-Jürgen Mölder, Maiko 
Ojakann, Marlen Ojaste, Kenneth Raig, Birgit Rebane, Ristemari Reile, Sander Tagu, Cristofer Tenno, Kevin Tomingas, Raigo Uibomäe, Karl-Kalvin Vahtra.
19. juuni pärastlõunal 
oli Paikuse koolimaja 
täis kihinat-kahinat, lil-
lelõhna, rõõmsat elevust 
ja õhus oli tunda omaja-
gu hardustki –  toimus 
21. lennu lõpuaktus. 
Oma maja tuttavate 
ja kindlust pakkuvate 
seinte vahel.

Kaunilt ehitud uue aula 
lava ette kahte kaarde säe-
tud toolidel olid kohad 38 
lõpetajale ja nende klassi-
juhatajatele. Õnnitlejaid ja 

külalisi nii palju, et poole 
tuhande istekohaga saali ei  
mahtunudki kõik ära. 

Kõnepulti astus kaua-
aegne koolijuht Aare Kü-
laots. Järgnevalt mõned 
mõtted ja faktid tema kõ-
nest.

Tänasel päikesepaisteli-
sel pärastlõunal oleme kõik 
Paikuse kooli ühe ajaloolise 
sündmuse tunnistajaiks. 
Oleme harjunud, et meie 
kool kasvab iga aastaga ja 
et seni on iga viie aasta järel 
valminud uus juurdeehitus. 
Oleme juba 28 aastat üheks 

erandiks haridusmaastikul 
– kui enamikke koolidest 
on üha rohkem kimbutamas 
õpilaste puudus, siis meid 
kummitab pidevalt ruumi-
puudus.

Tänased lõpetajad olid 
need, kes alustasid kooli-
teed uues ilusas algklasside 
majas. Teie silmade all on 
saanud valmis uhke spor-
dikompleks ja teie olete 
esimesed, kes võtavad vas-
tu lõputumnnistuse selles 
kaunis aulas. Kuigi samas 
kohas lõpetas ka Paikuse 
Põhikooli 1. lend, ainult et 
see koht oli siis võimla.

Kallid lõpetajad! 
Üheksa aastat kestnud 

koolitee ei ole kindlasti ol-
nud kerge. Ei olnud see sirge 
ja sile asfalt, vaid sageli 
kitsas ja käänuline mägitee, 
kus kauguses sirendas esi-
algu kättesaamatuna paistev 
mäetipp – lõputunnistus. 
Ja kogu see tee tuli kõigil 
ise läbi käia, toetajateks 
õpetajad, vanemad, kaasla-
sed. Täna olete te võitjad. 
Puhkuseks on vaid paar 
kuud, siis loodan näha teid 
vallutamas hariduse uusi 
mäetippe.

Tänaste lõpetajate seas 
on palju tublisid õpilasi. 
Mõlemas klassis on kuus 
õpilast, kelle tunnistusel 
ainult head ja väga head 
hinded. Kõige järjekindlam 
ja visam on olnud Annabel 

Alliksaar (fotol), kes suutis 
kõik üheksa aastat õppida 
ainult viitele, lisaks veel ai-
nekiituskirjad kolmes aines. 

Ainult viitega lõpetas 
klassi ka Helen Roman. 
Vaid kaks nelja on Cristofer 
Tenno lõputunnistusel, kolm 
nelja Kevin-Kajar Kasel ja 
Carolyn Klaamasel. Hästi 
tehtud!

Lisaks õppimisele leid-
sid paljud teist endale väl-
jundi kas osalemises kon-
kurssidel, projektides või 
huvitegevuses. Loodame, et 
kuuleme edaspidigi Allani 
ja Sanderi maadlustulemus-
test, Ann Marii suurepäras-
test esinemistest olümpiatel, 
Marie musitseerimisest jne.  

Tunnustus õpetajatele 

ja viiele klassijuhatajale 
(9.a – Ulvi Mihkeles ja Sirje 
Varkentin, 9.b – Oksana 
Johannes, Toomas Toimeta, 
Sirje Suurevälja), kes kõik 
on teile andnud tükikese 
endast, jaganud teie muret ja 
olnud osasaajad rõõmudest.

Tänud lapsevanematele,  
kes on olnud oma lapsele 
toeks ja eeskujuks kõik need 
aastad.

Parimad soovid teile 
teele kaasa, tänasest värs-
keimad Paikuse Põhikoo-
li vilistlased! Ärge valige 
alati seda kõige kergemat 
teed – pigem valige kitsas 
mägirada, kus keegi pole 
veel käinud. Kui otse ei 
saa, proovige minna ringi. 
Ei tohi karta teha vigu, 

oluline on teha neist õiged 
järeldused! 

Kohtume peagi, kui 
mitte enne, siis kahe aasta 
pärast kooli juubelil!

Paikuse osavallakeskuse 
juhataja Kuno Erkmann 
meenutas oma tervituskõnes 
värskete lõpetajate kooliajal 
tehtud suuremaid uuendusi 
ja ehitusi koolikompleksi 
lõputul arendamisel. 

Ta soovitas noortele ko-
geda kõike head ja huvita-
vat, mida pakuvad tänapäe-
va avatud maailma võimalu-
sed, kuid leida siiski tagasi 
tee oma kodukohta, kus neid 
oodatakse ja vajatakse.

Liilia Varik

Muusikalisi vahepalu esitasid aktusel värsked koolilõpetajad Raigo Uibomäe ja 
Kevin-Kajar Kask. 
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Linnavalitsuses otsustati:
11. juunil 2018
* tellida OÜ-lt Ardis Ehitus Paikuse Lasteaed Mesimumm Päevalille rühma ehitustööd 
kogumaksumusega 29 336,67 eurot.
18. juunil 2018
* anda tähtajatult OÜ Moonlady kasutusse Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva Paikuse 

osavallakeskuse II korrusel paiknev ruum nr 11 üldpinnaga 17,2 m2.
26. juunil 2018
* kinnitada Paikuse Huvikoolis õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu mak-

sumuseks 71 eurot kuus.
* anda Paikuse Spordikeskuse suur saal kasutusse lauatennise karikasarja etappide 

läbiviimiseks 20.10.2018, 04.11.2018, 03.02.2019 ja 30.03.2019 soodustusega 150 
eurot 1 võistluspäev.
* tunnistada edukaks riigihankel „Pärnu linna Paikuse osavalla Rukkilille tööstusküla 

teede- ja tehnovõrkude ehitamine“ ASi TREF Nord esitatud pakkumus maksumusega 
797 203,86 € (koos käibemaksuga).

Muutus osavallakogu koosseis

Projektijuhina töötab Martin Hollas

Enne 01.07.2015 algatatud planee-
ringute menetlemine lõpetatakse

Kaminasaal sobib isiklike täht-
päevade ja muude ürituste tarvis

Ligikaudu poolsada Paikusel 
maavaldust omavat inimest 
sai enne jaanipäeva kirja, kus 
anti teada neile kuuluvale 
kinnistule enne 1. juulit 2015 
algatatud detailplaneeringu 
menetlemise lõpptähtaja 
saabumisest 1. juulil 2018.

Ehitusseadustiku ja 
planeerimisseaduse raken-
damise seadus sätestab, et 
pooleliolevad enne 1. juulit 
2015 algatatud planeeringud 
menetletakse lõpuni kuni 30. 
juuni 2015 kehtinud nn vana 
planeerimisseaduse järgi. 

Pärnu Linnavalitsusse 
on jõudnud neli avaldust de-
tailplaneeringu menetlemise 
jätkamise sooviga. Kõikide 
teiste detailplaneeringute 
menetlemine lõpetatakse.

Merilin Merirand
Planeeringute spetsialist

Kiire internetiühenduse soovi- 
avalduste esitamisega on kiire
Eesti suurim võrguettevõte 
Elektrilevi kogub kiire in-
terneti võrgu sooviavaldusi 
eesmärgiga saada üle-eesti-
line tervikpilt, mis võimal-
dab täpsemalt kaardistada 
võrgu ehitamise vajadusi.

Palju inimesi pani oma 
majapidamise juba Digitee 
küsitluse ajal kirja ja võib 
tekkida küsimus, et miks 
uuesti. Tõepoolest, andmed 
on küll olemas, kuid isikus-
tamata. On olnud juhtumeid, 

kus samalt IP aadressilt 
oli registreeritud kümneid 
majapidamisi. Vastavalt 
andmekaitseseadusele peab 
kodanik andma loa, et tema 
isikuaandmetega tohib toi-
metada.

Sooviavaldusi kogu-
takse 31. augustini www.
elektrilevi.ee<http://www.
elektrilevi.ee. Võrgu pla-
neerimise seisukohalt on 
kohalike elanike soovide re-
gistreerimine väga oluline. 

Paikuse osavald on and-
nud nõusoleku võtta vastu 
nende inimeste sooviaval-
dusi, kes mingil põhjusel ei 
saa seda ise elektrooniliselt 
teha. Sellisel juhul tuleks 
pöörduda osavallakesku-
sesse, kaasas isikut tõendav 
dokument.

Lisainfo: Peeter Liik, 
Elektrilevi kommunikat-
sioonispetsialist, Peeter.
liik@elektrilevi.ee; tel 
55548206.

Juulis alustas Paikuse osa-
vallas taristu- ja ehitustee-
nistuse projektijuhi kohal 

tööd Martin Hollas.
Projektijuhi ametikoht 

hõlmab kõike, mis on seotud 
ehitusega, alustades väi-
kemahulistest klassiruumi 
remontidest ja lõpetades 
suuremahuliste uusaren-
dustega. Lisaks veel kõik 
teedega seonduv.

Martin on Tallinna Teh-
nikakõrgkooli viimase aasta 
tudeng. Eelnevad aastad 
töötas ta erasektoris nii 

ehitusjärelevalve kui ka 
teedeehituse objektijuhi 
ametikohal. Mõtte asuda 
tööle avalikus sektoris te-
kitas soov lüüa kaasa linna 
arengus.

Vabal ajal tegeleb kerge-
jõustiku ja jalgrattasõiduga.

Martini töölaud asub 
osavallakeskuses kabinetis 
nr 1, tel 444 8157, martin.
hollas@parnu.ee.

Paikuse osavallakogu liikme 
Annika Põltsami (valimisliit 
Metsoja Meeskond) soovil 
lõppesid tema volitused en-
netähtaegselt ja veebruarist 
tema asendusliikmena osa-
vallakogusse pääsenud Anu 
Tammearu-Mežule (Refor-

mierakond) on teatanud, et 
ta ei saa jätkata osalemist 
osavallakogu töös.

Järgmiseks asendus-
liikmeks sai Jaan Tam-
me valimisliidust Metsoja 
Meeskond.

Paikuse päevakeskuse 
kaminasaali sisustus või-
maldab ruumi kasutada nii 
isiklikeks tähtpäevadeks 
kui ka seminari- või koo-
litusruumina. „Pika laua“ 
saab katta kuni 26 inimesele 
ning  üksikute laudkonda-
dena või  teatri stiilis  toole 
paigutades jätkub kohti kuni 
36 inimesele. 

Viimastel aastatel on 
usinalt uuendatud peolau-
dade katmiseks vajaminevat 
varustust.  Kohapeal on ole-
mas korralikud komplektid 
lauanõusid nugadest-kahv-
litest morsikannudeni ning 
köögitehnikast on kasutami-
seks külmkapp, ahjuga pliit, 
mikrolaineahi, nõudepesu-
masin ja kohvimasin. 

Kaminasaalis on sisus-

tatud lastenurk mänguasja-
dega, mis pakub tegevust 
ka seltskonna pisematele 
liikmetele. Olemas on va-
rustus nii karaoke- kui ka 
bingoõhtu korraldamiseks 
ning saab kasutada olemas-
olevaid lauamänge, mida 

leidub igale maitsele. Samu-
ti on klaveri ja helitehnika 
kasutamise võimalus. 

Koosoleku, seminari või 
koolituse läbiviimise tarvis 
on ruumis dataprojektor, 
paber- ja metalltahvel ning  
wifi kasutamise võimalus.  
Ruumi pääseb hõlpsasti ka 
ratastooli kasutaja.

Kohalikele maksab ka-
minasaali rent praegu keh-
tiva hinnakirja järgi  4 eurot 
tund või 16 eurot päev (12 
h), muudele isikutele 6 eurot 
tund või 26 eurot päev. 

Broneerimine ja täp-
sem info ruumi kasutamise 
võimaluste kohta telefonil 
4455355 või e-posti teel 
paevakeskus@paikuse.ee 

Katti Aumeister
Päevakeskuse juhataja„Pikk laud“ võimaldab jätta saali ka tantsuruumi

Mängunurgas leidub tegevust nii suurematele (laua-
mängud, WildEst) kui ka väiksematele lastele. Või-
malik lisada ka väike lastelaud joonistusvahenditega 
ja ronimismatid.

Ajaleht Postimees ja Om-
niva asuvad Eesti ilusaima 
postkasti otsingutele. Kon-
kursi raames palutakse ini-
mestel saata pilte oma kodu 
kaunistavatest põnevatest 
postkastidest.

Omniva ja AS Eesti 

Meedia on pannud ilusai-
matele postkastidele välja 
hulganisti väärt auhindu. 
Inspiratsiooni saamiseks 
tasub jälgida Omniva Face-
booki ja Instagrami, kus 
jagatakse näiteid eeskujuli-
kest postkastidest.

Fotosid oodatakse vee-
biaadressil postimees.ee/
postkast kuni 6. augustini, 
misjärel algab 13. augustil 
Postimehe keskkonnas rah-
vahääletus. Võitjad kuuluta-
takse välja 27. augustil.

Konkurss ilusaima postkasti leidmiseks
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@MuseArt partnerid kohtusid Hispaanias Raamatukogu tunnustas 
oma aktiivsemaid lugejaid

Ainult vingugaasiandur 
avastab vingugaasi

On saanud traditsiooniks, 
et iga suve hakul tunnustab 
raamatukogu tublimatest 
tublimaid õpilasi märgiga 
“Nina raamatus”. 

Lõppenud õppeaasta 
tublimateks lugejateks olid 
Targo Allika, Kertu Kase-
maa, Sandra Lemvald, Kir-
ke-Mari Suu, Mirell Mets-
nik, Johan Kaspar Orav, 

Katariina Karu, Li-Sandra 
Sass ja Mariann Hanna 
Johanson.

Õppeaasta jooksul kõige 
rohem raamatuid laenuta-
nud õpetaja on Sirje Suu-
revälja. Aasta raamatukogu 
sõbra märgi sai sel aastal 
Paikuse Põhikooli õppeala-
juhataja Sirje Solom.

Igal kuul kogu õppeaas-
ta jooksul toimunud mõtte-
ralli võitis kokkuvõttes 9a. 
klass. Võiduga käib kaasas 
rändkarikas tarkuse sümbo-
liga, milleks on kukk. 

Gerli Lehemets
Direktor

Mai lõpus viis projekti @
MuseArt partnerkoolide 
kohtumine Paikuse kooli 
õpetajad Ingrid Lillese, Mo-
nika Vaheri ja Tiiu Timbergi 
Hispaaniasse.

Kohtumisel osalesid ka 
õpetajad Rootsist, Horvaatiast, 
Bulgaariast, Põhja-Iirimaalt, 
Iirimaalt ja Inglismaalt. 

Peale Barcelona vaata-
misväärsustega tutvumist 
sõitsime 160 km kaugusele 
Linyola linnakesse, kus see-
kordseteks võõrustajateks 
olnud El Sitjar`i 6-klassilise 
kooli vahvad õpilased ja õpe-
tajad olid meie külaskäiguks 
palju ettevalmistusi teinud.

Tutvunud kohaliku kooli 
elu-oluga, andsid kõik part-
nerkoolid ka ise ühe tunni.  
Meie tunnis tegid õpilased 
kadakapuust võtmehoidja 
ja püüdsid joonistada üht 
iidset märki, kaheksatipulist 

risti ehk kaheksakanda, mis 
pidavat selle kandjale tooma 
õnne ja edu ning kõik paha 
eemale peletama. Huvitav 
oli see, et sealsete laste 
arvates on kadakas porgan-
dilõhnaline.

Külastasime Linyola 
raekoda ja kirikut ning Llei-
da katedraali, saime näha ja 
ise proovida Kataloonia rah-
vuslikku sardana tantsu ning 
osalesime Euroopa maskide 
töötoas. Väikelinnas Pe-
nellas käisime vaatamas 
kuulsate tänavakunstnike 
töid ning projektis osalejad 
andsid oma panuse võõrus-
taja kooli seinale joonistatud 
pildi viimistlemisel.

Kindlasti jäävad hea-
deks tuttavateks saanud õpe-
tajad ootama juba järgmist 
kohtumist, mis toimub selle 
aasta oktoobris Rootsis.

Tiiu Timberg

Oluliselt on kasvanud väl-
jakutsed kiirbaile ja päästja-
tele, kus inimesed kurdavad 
halba enesetunnet, kerget 
iiveldust ja pearinglust. 
Põhjuseks on osutunud vär-
vitu ja lõhnatu vingugaas, 
mida inimene otseselt ei näe 
ega tunne.

Vingugaasiandur on ko-
hustuslik elamistes, kus on 
korstnaga ühendatud gaa-
siseade, nt gaasiga veesoo-
jendid, kuid tervise nimel 
soovitame see paigaldada 
ka kõikidesse ahiküttega 
kodudesse.Vingugaasiandur 
annab häiret kui ruumis on 
vingugaasitase ohtlikult 
kõrgele tõusnud. Tavapä-
rasest suitsuandurist vingu-
gaasi avastamisel abi ei ole.

Erinevalt suitsuandurist, 
mis paigaldatakse lakke, 
kinnitatakse vingugaasian-
dur umbes meetri kõrgusele 
põrandapinnast.

Vingugaas tekib iga põ-
lemisprotsessi käigus. Vin-
gugaas ei pääse küttesüstee-

mist välja kui küttekolle on 
korras, kütmisvõtted- ja ma-
terjal koldele sobilikud ning 
ruumi on tagatud puhta õhu 
juurdevool. Tähelepanelik 
tuleks olla, kui viimasel ajal 
on elamises vahetatud ak-
naid, ruumi tihendatud ning 
seetõttu võib olla vähenenud 
värske õhu juurdevool. NB! 
Küttekolde siibri sulgemise-
ga ei tohi kiirustada!

Kui kahtlustate endal 
või avastate lähedasel vin-
gumürgistusele viitavaid 
tunnuseid, helistage kohe hä-
daabinumbril 112. Tegutseda 
tuleb kiiresti, sest vingugaas 
takistab veres hapniku juur-
devoolu, mistõttu aju ei saa 
normaalselt funktsioneerida. 
Seni kuni abiväed on teie 
poole teel, tuleb kannatanu 
viia ruumist välja, võimali-
kult puhta õhu kätte.

Ainult vingugaasiandur 
avastab vingugaasi.

Piret Seire
Lääne päästekeskuse 
ennetusbüroo nõunik

Paikuse Noorte Tugilas tehakse 
märkamatult tänuväärset tööd
2016. aasta sügisel Paikuse 
Noortekeskuse juurde loo-
dud Paikuse Noorte Tugilast 
on abi saanud üle saja noore. 

Põhiliselt on tegeletud 
nõustamistega ning aida-
tud noortel luua kontakte 
erinevate haridusasutuste, 
organisatsioonide ja/või 
tööandjatega. Üldjuhul ot-
sustavad NEET noored (see 
on ametlik lühend noorest, 
kes ei tööta ega õpi) jätkata 
pooleli jäänud haridusteega, 
pisut harvem otsustakse 
töötamise kasuks. Leidub 
neidki, kes soovivad hoopis 
aja maha võtta ning osaleda 
mõnes silmaringi avardavas 
rahvusvahelises noorteva-
hetuses või siis hoopiski 
aastaks välisriiki vabatahtli-
kuks minna. On tulnud ette 
ka olukordi, kus seaduse 
vastu patustanud noor tuleb 
oma elule uusi eesmärke 
mõtestama ja seadma.

Lisaks tööle kohalikes 
oludes oleme käinud jaga-

mas oma töömeetodeid ka 
väljaspool Eestit. Äsja olime 
koostöös Pärnu Saksa Teh-
noloogiakooli, Vana-Vigala 
Tehnika- ja Teeninduskooli 
ning välispartneritega Sak-
samaalt, Hollandist, Türgist, 
Küproselt ja Hispaaniast 
välja töötamas rahvusva-
helist koolitusprogrammi 
NEET noortega töötavatele 
tugispetsialistidele.

Antud programmi, mille 
tõhusust analüüsib omakor-
da Malaga Ülikool, haka-
takse rakendama ennekõike 
Saksamaa suurimas üleriigi-
lises haridusteenuse osutaja 
SBH Südost GmbHs ning 
teistes partnerriikides. 

Kokkuvõttes võime öel-
da, et esmapilgul kõrvalt-
vaatajale märkamatu ning 
sageli ka arusaamatu töö, 
millega Tugila igapäevaselt 
tegeleb, on ühiskonna aren-
gusuundasid arvesse võttes 
oluline ja vajalik tegevus.

Marika Valter

Suvi on täis koolitusi ja uusi kohtumisi

On küll käes suur suvi ja 
puhkuste aeg, kuid meie 
tegemised noortekeskuses 
pole raugenud.

Koostöös MTÜ Edela 
Eesti Arenduskeskusega 

toimus juunis projekti “High 
Quality Youth Center in 
Europe” raames riikideva-
heline koostöökohtumine 
Riias, mille raames loodi 
sõprussidemed ka Saulkrasti 

ja Riia noortekeskustega. 
Noorsootöötajaid ootavad 
sel suvel ees mitmed välis-
koolitused, kus ammutatak-
se uusi teadmisi ja häid mee-
todeid avatud noorsootöö 

teenuse paremaks pakku-
miseks. Üheks põnevamaks 
võib pidada projekti “Inside 
Outside”, kus arendatakse 
noorsootöötajate teadmisi 
emotsionaalsest ja sotsiaal-
sest intelligentsusest ning 
pädevusi selle enesearen-
damisel. 

Ka noori on ees oota-
mas mitmed rahvusvahelised 
noortevahetused - juba augus-
ti lõpus alustab 5-liikmeline 
noorte grupp Paikuselt sõitu 
Lõuna-Hispaaniasse, kus 
ootab ees 10 päevaline kesk-
konnateemaline kohtumine 
“To be sustainable or else”. 

Kõikide eelpool ni-
metatud projektide kulud 
kaetakse 100% Erasmus+ 
programmi toel.

Marika Valter

Paikuse Noorte Tugila spetsialistid Marika Valter ja 
Angelika Sild noortemessil infot jagamas

Pärnu linn austab kuld- ja 
briljantpulmapaare
Pärnu Linnavalitsusel on 
olnud tavaks õnnitleda kuld- 
ja briljantpulmapaare. 

Seni kutsus Paikuse val-
la inimesed vastuvõtule 
maavalitsus. Alates sellest 
aastast oodatakse peole ka  
osavaldade paare, kellel on 
2018. aastal täitunud või täi-
tumas 50 või 60 abieluaastat 
ehk abielu on registreeritud 
1968. või 1958. aastal ning 
kelle praegune registreeri-
tud elukoht on Pärnu linnas 
(Pärnu linn, Tõstamaa, Pai-
kuse või Audru osavald).

Vastuvõtt toimub ok-
toobrikuus, täpne kuupäev 
teatatakse, kui saadetakse 
välja kutsed kodusele aad-
ressile. 

Kuna jõustus uus and-
mekaitseseadus, siis nüüd 
võetakse avaldusi vastu 
ainult kirjalikus vormis ja 
allkirjastatult mõlema abi-

kaasa poolt. 
Avalduse vormi saab 

välja trükkida ka Pärnu lin-
navalitsuse kodulehelt, rub-
riigis „Pane tähele“, täita see 
ning edastada linnavalitsus-
se või osavallakeskusesse. 
Võimalus on ka teha aval-
dus vabas vormis. Sellele on 
vajalik märkida abiellunute 
ees- ja perekonnanimi, abi-
elu registreerimise kuupäev, 
kodune aadress, telefon ning 
mõlema abikaasa allkirjad. 

Avaldust  saab teha 
enne 10. septembrit Pär-
nu linnavalitsuse infolauas 
(Suur-Sepa 16) või osaval-
lakeskustes, mis on avatud 
E-N: 8.00-17.00, R: 8.00-
16.00, lõuna 12.00 - 12.48..

Kui on küsimusi, siis 
helistada: avalike suhete 
teenistus, Anu Juurma-Saks 
444 8226 või Jane Avamere 
444 8227. 

Eestlaste antud tunnis õpetas Monika Vaher meister-
dama kadakapuust võtmehoidjaid.

Projekti meeskonna sõpruskohtumine Saulkrasti Noortekeskuses.
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24.-25. juulil on Paikuse Raamatukogu suletud seoses 
vaipkatete puhastusega.

* * *
Seljametsa järve äärest on ära viidud päästerõngas. 
Hea lugeja, palun helista telefonil 444 8150, kui tead 
selle praegust asukohta.

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 Õnnitleme!

 Mälestame lahkunuid
Matti Jaagant  14.05.1942 - 20.06.2018
Mats Tolli  05.07.1954 - 26.06.2018
Mai Võsu  18.04.1932 - 02.07.2018
Triinu-Kattri Olli  27.04.1988 - 08.07.2018
Anatoli Šukajev  07.07.1944 - 17.07.2018

KUULUTUSED
Müüa 4-toaline korter 1/3 Paikuse Kastani väike-
koht 9 (84,4 m2, renoveeritud eriprojekti järgi, mööbli 
võimalus, kasutada kasvuhoonega aiamaa). Hind 88 000 
€. Tel 5349 7217.

* * *
Soovin osta 2-toalise keskküttega korteri Paikusel hin-
naga kuni 50 000 €. Tel 5558 4044.

AIME SALBEN
OLEG KRUGLOV
HELLE-MAI TALI
ANTS KUKK
KUIDO ROSENBERG
MAIMU KRAUSE
HELLE VEIKSALU
LEMBIT HAAVASALU
LIIDIA SPIEGELBERG
EERO OLAVI KESKINEN
HELGI NOVIKOVA
KALJU LEEMET
VAIKE KODU
KALJU SAARE
MAILI PEA
OLGA TARASOVA
ANTS TILK
IRENE-LIISE LAND
EVI TAMME
AILI AASA
ALLI VOHU
TOIVO KELDER
AIN JUURIKAS
URMAS HALLIK
AARNE UDUSAAR
TIIU JANSON
VELLO PUUR
GALINA DEMTŠAN
LIIDA SAAR

ALEKSANDER ARUVÄLJA 06.06.2018
ema   Kristin Jantson
isa     Peep Aruvälja

ANETT LEHE   06.06.2018
ema   Mariann Sulg
isa     Andres Lehe

RAVO KIRIKALL  26.06.2018
ema   Kristine Kirikall
isa     Enn Kirikall

REMI KIRIKALL  26.06.2018
ema   Kristine Kirikall
isa     Enn Kirikall

   Paivari lillepood on
  16. augustini
  SULETUD

                                         Kaunist kirevat suve 
                                                ja kohtumiseni! 

   Paivari lillepood on
  16. augustini
  SULETUD

                                         Kaunist kirevat suve 
                                                ja kohtumiseni! 

   Seljametsa Muuseumi ees
vahtrapuu all

   21. augustil kell 18
   PUUÜLIKOOLI 
      AVALOENG
* Valdur Mikita
* Musitseerib Olavi Kõrre
* Töötab heategevuskohvik

Pääse 3 eurot
Palun eelnevalt registreeruda: 
annika.poltsam@paikuse.ee, tel 5786 4627

Igal bussi sisenemisel tuleb bussikaart valideerida või osta pilet bussijuhilt

Piletihinnad Pärnu linna- ja maaliini bussides alates 01.07.2018

Mujal
elav

Pärnumaa
elanik

Bussikaarti valideerides

Bussijuhilt, sularahas, trükitud

Üks tund linna- ja maaliinidel, valideeritud linnaliini bussis

Üks tund linna- ja maaliinidel, valideeritud maaliini bussis

Üks tund ainult maaliinidel, valideeritud maaliini bussis

Üks päev linna- ja maaliinidel, tekib ise tunnipiletite alusel

Üks päev ainult maaliinidel, tekib ise tunnipiletite alusel

5 päeva linna- ja maaliinidel, tekib ise tunni- ja päevapiletite alusel

5 päeva ainult maaliinidel, tekib ise tunni- ja päevapiletite alusel

30 päeva linna- ja maaliinidel

30 päeva linna- ja maaliinidel õpilane, üliõpilane, 65 + vanuses,
puuduva töövõimega, 18+ vanuses keskmise või raske puudega

30 päeva ainult maaliinidel

1 €

1 €

-

3 €

-

5 €

-

10 €

-

-

2 €

-

1 €

5 €

3 €

15 €

5 €

45 €

25 €

10 €

Üks tund maaliinidel (ei saa kasutada linnaliine), müük maaliini bussis

Üks tund maaliinidel (ei saa kasutada linnaliine),
müük nr 39, 40, 57 bussis

Üks tund linnaliinidel (ei saa kasutada maaliine), 
müük linnaliini bussis

1 €

2 €

3 €

1 €

2 €

3 €

Tasuta sõit maaliinidel:  
Kõik isikud alla 20 ja alates 63 aasta vanu-
ses. Sügava puudega isiku saatja ja  
kuni 16-aastase puudega isiku saatja. 
 
Tasuta sõit linnaliinidel (ainult Pärnu-
maa elanikud):  
õpilane, üliõpilane, pensionär, töövõime-
tuspensionär, puuduva töövõimega, 65+ 
vanuses,  4- ja enama lapsega pere, 
eestkostealune.

Tasuta sõit linnaliinidel (sõltumata elukohast) 
Puudega kuni 18-aastane ja tema saatja, süga-
va puudega isiku saatja,  kaitseväe ajateenija.  
 
Tasuta sõit üle Eesti:  
Eelkooliealine, puudega kuni 16-aastane,  
sügava puudega 16+ vanuses, raske nägemis-
puudega,  sügava või raske nägemispuudega 
isiku saatja, juht- või abikoer.

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus • tel 17018 • e-post info@pytk.ee

NB! 3. juuli lisalehes avaldatud Ühistrans-
pordikeskuse õige telefoni nr on 17018.

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)

 

Paikuse Päevakeskuses  
9.-11.august 2018 
 
 

RIIETEVAHETUSPUNKT 
 
Väikeseks jäänud lasteriided ja -jalanõud seisavad kodus kasutult?  
Too need vahetuspunkti ja mine tea, ehk leiad endale midagi sobilikku 
vastugi! Tule riideid valima ka siis, kui sul endal midagi ära anda pole. 
 
Ootame Sind: 
N, 9.august kell 9-18  
R, 10.august kell 9-18 
L, 11.august kell 11-15 
 
 

 
NB! Palume tuua  vaid puhtaid ja terveid esemeid! 

Ootame kõiki bingosõpru
KESKSUVE BINGOÕHTULE

26. juulil kell 17
Paikuse Päevakeskusesse, Tiigi 2

Paikuse osavallakeskuse 
II korruse tühjaks jäänud 
kabinetid täituvad tasapisi 
ettevõtjatega.

Toas nr 11 on end sisse 
seadnud Malle Ormilaan, 
kelle neljandat aastat te-
gutsev väikeettevõte OÜ 
MoonLady peamine tege-
vusala on rahvarõivaste 
valmistamine (õmblemine 
ja tikkimine), kuid tellida 
saab ka masintikandit.

Parim visiitkaart firmale 
on näiteks Kuu sega- ja 
naisrühmale, samuti Paiku-
se Põhikooli lasterühmale 

valmistatud esinemisriided. 
Lisaks rahvarõivaste 

valmistamisele juhendab 
andekas käsitöömeister ise 
ka paari naisrahvatantsurüh-
ma ja õpetab rahvatantsu  
Sindi Gümnaasiumi lastele.  

Huvilised leiavad infot 
ja kontaktandmed Faceboo-
kist Q.Tikand lehelt.

Rahvarõivad * Masintikand * Käsitöö

Pakiautomaati eelistatakse postkontorile ja kullerile
Kui varem on pakiautomaa-
did olnud eelkõige linnade 
ja suurte asulate luksuseks, 
siis Omniva võrgu laien-
damise tulemusena on pa-
kiautomaat nüüd jõudnud 
ka Paikusele.

Kuna väiksematesse 
kohtadesse paigaldatavad 
pakiautomaadid on uus teh-
noloogia, mis osaliselt on 
veel nii riistvara kui tarkva-
ra osas piloodi faasis, tuleb 
nende puhul tagastamiseks 
hetkel kasutada sama au-

tomaati, millest pakk kätte 
saadi. Nii et kui vaja on 
tagastada Paikuse auto-
maadist kätte saadud pakki, 
palume ka tagastamiseks 
kasutada Paikuse automaati.

Pakiautomaat pole põh-
juseta Eesti inimeste esi-
meseks eelistuseks kuju-
nenud – pakiautomaadist 
paki kättesaamine on lihtne 
nii noorele kui ka vanale. 
Loomulikult mängib rolli ka 
fakt, et pakiautomaat on 24 
tundi ööpäevas kättesaadav.


