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Ametnikud kolisid 
esimesele korrusele kokku

Paikuse kooli ajalukku lisandus veel üks 
tähtis päev

Noortekeskus on tagasi oma uutes ruumides

Paikuse Põhikooli uue aula 
valmimisega said valmis 
ka noortekeskuse uued ruu-
mid. Kuigi suurem osa va-
henditest on juba uutesse 
ruumidesse ümber kolitud, 
õnnestub meil aktiivse tege-
vusega alustada ilmselt alles 
augustis, kui kõik vajalikud 
load on hoones tegutsemi-
seks olemas. 

Uute ruumide sisusta-
miseks oleme kirjutanud 
edukalt mitmeid projekte. 
Eesti Noorsootöö Keskuse 
(ENTK) sihtfinantseeringu 
toel sisustasime uhke köögi 
(fotol all), kus usin kokan-
dusring juba nii mõnegi tun-
ni on korraldanud. Köögis 
olevad vahendid ja tehnika, 
kahel korrusel paiknevad 

mööbliesemed ja koduteh-
nika, sh. arvutipark koos 
korralike mänguarvutitega 
on soetatud Rohelise Jõe-
maa Koostöögrupi Leaderi 
meetmesse kirjutatud pro-
jekti “Paikuse Noortekes-
kuse inventari ja vahendite 
soetamine” raames. 

Oma abikäe ulatas ka 
Vaata Maailma SA, kes kin-
kis noortekeskusele 3 töö-
korras lauaarvutit. ENTK 

poolt korraldatud Avatud 
Noortekeskuste projekti-
konkursile esitatud projekti 
“Ise tehtud, hästi tehtud” 
raames teeme korda vana 
piljardilaua ja soetame mul-
tifunktsionaalse lauatennise 
laua – kõik ikka selleks, 
et pakkuda noortele veel 
paremat avatud noorsootöö 
teenust.  

Marika Valter
Noortekeskuse juhataja

Kõik lastekaitsepäevast osavõtjad said süüa noor-
tekeskuse kokandusringi “Trühvel” eestvedamisel 
valmistatud pannkooke.

15. mai 2018 on daatum, 
mis jääb Paikuse Põhikooli 
ajalukku. See on päev, mil 
meie kool sai AULA – ava-
ra, õhurikka, ilusa ja hea 
akustikaga. Aulas on 500 
istekohta ja ruumi ka liiku-
miseks, helitehnika tarvis ja 
dekoratsioonideks.

Paikuse Põhikooli on 
ehitatud, laiendatud ja täien-
datud selle loomisest alates. 
Sügisel sai 20 aastat Paide 
maantee äärde endise Pär-
nu EPT peahoonesse koli-
misest. Järgnesid arvukad 
juurde- ja ümberehitused. 
Aastatega on lisandunud 
söökla, raamatukogu, mit-
meid klassiruume, tööõpe-
tusmaja, staadion, algklas-
side maja ning spordi- ja 
tervisekeskus.

Kuna kool tundis ammu  
puudust kogu kooliperet 

mahutava kaasaegse aula 
järgi, alustas Paikuse Val-
lavalitsus juba 2016. aastal 
vana spordisaali aulaks pro-
jekteerimisega.

Renoveerimistöödeks 
kulus 1,3 miljonit eurot.

Aula avamisel lõikasid 
lindi läbi kooli direktor Aare 

Külaots, Pärnu linnapea Ro-
mek Kosenkranius ja ehitaja 
REV Pärnu OÜ tegevjuht 
Andres Kesküla. Linti hoid-
sid meie õpilased Ly-Sandra 
Kalbus ja Karl-Vahur Vahe-
mets. Milline järjepidevus! 
Oli ju Ly-Sandra isa Marko 
Kalbus just see, kes Paikuse 
Algkooli avamise ajal kooli 
lipu heiskas.

Avakõnes nentis kooli 
direktor muuhulgas, et enam 
ei pea aktusi korraldama 
värskeltniidetud muruplat-
sil. Aare Külaots heitis pilgu 
ka ajalukku ja meenutas, et 
esimene hoone tänase aula 
territooriumil oli lihtsalt 
üks kuur.

Paikuse osavallakeskuse 
juhataja Kuno Erkmann 
soovis oma tervituskõnes, 
et tee maailma-areenidele 
vastselt suurelt uuelt lavalt 
oleks meie õpilastel lühike.

Lisaks aulale on koolil 
nüüd ka uus muusikaklass, 
kodundusklass, pillihoidla, 
ruum õpilasesindusele, puh-
keruumid ja uus ning avar 
pind noortekeskusele.

Aula sai esimese suur- 
ürituse tuleristsed pärast 
avamist toimunud kevad-
kontserdiga. Kooli 21. len-
nu lõpetamine toimub 19. 
juunil ja kus siis veel, kui 
mitte meie oma kooli ilusas 
uues aulas.

SIRJE SUUREVÄLJA
Õpetaja   

Aulas on üle poole tuhande istekoha arvestusega, et kogu koolipere ka ühekorraga 
ära mahuks. Ega vähemast piisakski – ületas ju vabariigi suurima maapõhikooli 
õpilaste arv juba 2016. aastal 500 piiri.

Suurele suvele läksime vas-
tu oma Paikuse Lastekaitse-
päevaga, mille korraldasime 
tavapärasest nädalakese 
varem, et mitte linnas toi-
muvate suurte üritustega 
konkureerida. Põnevaid 
tegevusi pakkusid noortele  
Tartu Ülikooli Füüsika Insti-

tuudi “Teadusbussi” noored 
teadurid.  Sindi Tuletõrje 
Seltsi vabatahtlikud jagasid 
vajalikke teadmisi ja nippe 
veeohutusest ning MTÜ 
Claabu Aabitsa vigurrajal 
sai panna proovile oma rat-
tasõidu oskused.

Marika Valter

Lastekaitsepäev juhatas 
sisse suure suve

Kes osavallakeskust harva 
külastab, võib üllatuda üks-
jagu, kui üle pika aja maja 
uksest sisse astub.

Kuna vaid viiel linna-
valitsuse ametnikul ja osa-
vallakeskuse juhatajal on 
töökoht vanas vallamajas, 
koliti nad kõik kokku esi-
mesele korrusele. Nüüd 
on asjaajamine hõlpsam 
nii inimestel kui töötajatel.
Ülemise korruse ruumid 
renditakse välja.

Oma endistesse ruu-
midesse jäävad sotsiaaltöö 
spetsialist Sirli Sabiin ja 
lastekaitsespetsialist Eliise 

Salla (kabinet nr 5). Järe-
levalveinsener-menetleja 
Arvid Arroval ja kahel päe-
val nädalas Paikusel käiv 
planeeringute spetsialist  
Merilin Merirand mahuvad 
kabinetti nr 1. Infospetsia-
listi Riita Lillemetsa leiab 
toast nr 3 ja osavallakeskuse 
juhataja Kuno Erkmanni 
toast nr 4.

Aga muudatusi on veel-
gi: kuu aega tagasi lahkus 
kahjuks ametist kauaaegne 
keskkonnaspetsialist Reet 
Jalakas, kelle valdkonna 
küsimused lahendatakse 
nüüd linnas.

Koosolek jäi kvoorumi 
puudumise tõttu ära
31. maiks väljakuuluta-
tud Paikuse osavallakogu 
koosolek jäi ära kvoorumi 
puudumise tõttu.

13 osavallakogu liik-
mest oli kohale tulnud  vaid 
5: Valter Landing, Oliver 
Kikkas, Heldur Paulson, 
Eero Rändla ja Marika Val-
ter.

Küllap oli puudumiste 
üheks põhjuseks see, et ka 
maikuu alguses toimus üks 
koosolek ja oma töö ning 
tegemiste pikemal planeeri-
misel unustati arvestada kuu 

viimasel päeva toimuvaga.
Tavapäraselt on osaval-

lakogu koosolekud iga kuu 
teisel neljapäeval. Muudatu-
sed on teinekord vajalikud, 
et osavallakogus arutatud 
küsimuste kohta antud arva-
mused jõuaksid õigeaegselt 
Pärnu Linnavolikogu ja 
selle komisjonide istungite 
päevakorda.

Osavallakogu liikmed 
tulid uuesti kokku 7. juunil 
ja pidasid oma pidamata 
jäänud koosoleku siiski ära 
(loe lk 2).

Kolme korrust hõlmavasse noortekeskusesse pääseb 
nüüd mööda huvitavalt projekteeritud treppi
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Linnavalitsuses otsustati:
07. mail 2018
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Vahenurme tn 15 kinnistule elamu püstitamiseks 

koos ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveesüsteemi ja elektrivarustuse rajamise ning piirdeaia püstitamisega. 
* anda tähtajatult MKM Infra OÜ kasutusse Paikuse osavallakeskuse II korrusel paiknev 

ruum üldpinnaga 6,4 m2 . Üürimääraks on 1,30 eurot ruutmeetri eest kuus, lisaks üüri 
maksmisele peab üürnik kandma ruumi kasutamisega seotud kulusid.

14. mai 2018
* muuta Paikuse Vallavalitsuse 29.08.2014 korraldust nr 214 „Teenuste hindade 

kehtestamine“, täiendades seda järgnevalt: „Pärnu Linnavalitsusel on õigus otsustada 
Paikuse Spordikeskuse kasutusse andmine hinnakirjas toodust erinevatel tingimustel“.

21. mail 2018
* seoses laste ja töötajate puhkustega sulgeda ajutiselt koolieelsed lasteasutused: 

Paikuse Lasteaed Mesimumm 1.-31. juulini ning Seljametsa Lasteaed 2.-31.juulini.
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Ringi tn 17 kinnistule elamu püstitamiseks 

koos ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
sademeveesüsteemi ja elektrivarustuse rajamisega.
* anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Paide mnt 30y, Paikuse alev, 

Pärnu linn.
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 18.06.2007 otsusega nr 31 kehtestatud Vahenurme 

katastriüksuse detailplaneeringu koondplaani selliselt, et suurendada detailplaneeringuga 
Vahenurme tn 11 ja 13 kinnistutel määratud hoonestusala 10% ulatuses. Muus osas jääb 
detailplaneering kehtima muutmata kujul.
* tunnistada riigihankel „Korraldatud jäätmevedu endiste Paikuse, Tori ja Tahkuran-

na valdade territooriumidel“  kvalifitseerituks tehnilisele ja kutsealasele pädevusele 
esitatud tingimustele vastavad RAGN-SELLS AS ja Eesti Keskkonnateenused AS, 
tunnistades vastavaks ka nende pakkumused. Nimetatud riigihankel tunnistati edukaks 
RAGN-SELLS AS-i esitatud pakkumus maksumusega 11,88 eurot 1 m3 (käibemaksuta). 

04. juunil 2018
* anda välja ehitusload:
- Paikuse alevis Keraamika tn 18 kinnistule elamu püstitamiseks.
- Silla külas Kuigu tee 47 kinnistule püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku 

krundisisese veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega. 
- Silla külas Kukeseene tn 4 kinnistule elamu püstitamiseks koos ehitise teenindami-

seks vajaliku krundisisese veetorustiku, reoveekanalisatsiooni, sademevete drenaaži  
ja elektrivarustuse rajamisega. 

Ülevaade osavallakogu koosolekust

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumiseks saab küsida toetust 

Paikuse osavallakogu andis 
7. juunil (31. mail toimuma 
pidanud koosoleku ase-
mel) heakskiitva arvamuse 
järgmistele Pärnu Linnavo-
likogu 21. juuni määruste 
eelnõudele: 

1. Pärnu linna arengu-
kava aastani 2035 heaks-
kiitmine ja avalikustamisele 
suunamine. 

2. Pärnu linna eelar-
vestrateegia aastateks 2019-
2023 heakskiitmine ja ava-
likustamisele suunamine. 

3. Üldplaneeringute üle 
vaatamine. 

4. Pärnu linna üldpla-
neeringu ja keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise 
algatamine.

5. Sotsiaaltoetuste kord.*
6. Kultuuriühingutele 

ning avatud kultuurikeskus-
tele tegevustoetuse andmise 
kord.

7. Lasteaedade ümber-
korraldamine.*

Eelnõu järgi korralda-
takse ümber liitmise teel 
Paikuse Lasteaed Mesi-
mumm ja Seljametsa Las-
teaed alates 1. jaanuarist 
2019. Seljametsa Lasteaed 
liidetakse Paikuse Lasteaed 
Mesimummiga ja liidetav 
asutus lõpetab tegevuse.

Kultuuriühingutele 
ning avatud kultuurikes-
kustele tegevustoetuse 
andmise kord

Kultuuriühingute toetust 
antakse kollektiividele, mis 

tegutsevad rahvakultuuri 
(koorimuusika, puhkpilli-
muusika, rahvamuusika, 
rahvatants, folkloor, har-
rastusteater, harrastuskunst, 
käsitöö) valdkonnas, mis on 
aktiivselt tegutsenud Pärnu 
linnas taotluse esitamise 
tähtajale eelnenud 12 kuu 
jooksul ning mille huvitege-
vus toimub vähemalt 9 kuul 
aastas 1 kord nädalas.

Pearaha antakse huvi-
tegevuse korraldamiseks 
kollektiivile tegevuses osa-
leja, kelle elukohaks on 
Pärnu linn), kohta. Toetust 
ei maksta kollektiivile, mis 
tegutseb õppeasutuse rin-
gina.

Toetus on ette nähtud ka 
avatud kultuurikeskustele 
ehk juriidilistele isikutele, 
mis on avatud kultuuritöö 
põhimõttel tegutsenud Pär-
nu linnas vähemalt 1 aasta 
(haldamisel või omandis 
oleva hoone ja ruumide ma-
jandamiskulude osaliseks 
katmiseks, avalike teenuste 
pakkumise, keskuse tööta-
jate personalikulude ning 
vahendite soetamise kulude 
osaliseks katmiseks ning 
avalikkuse teavitamiseks).

Kultuurikeskus peab 
olema suurem kui 100 m2, 
olema nädalas avatud min 
30 tundi vähemalt 5 päeval  
ning 10 kuud aastas, kusjuu-
res ruume kasutab vähemalt 
5 erinevat kollektiivi.

Koosoleku päevakorras 

oli ka Paikuse kultuurira-
hastu projektipõhiste raha-
liste vahendite eraldamine, 
kuid selles küsimuses jäädi 
seisukohale, et otsust ei 
tehta, vaid tullakse laekunud 
projektide juurde tagasi 3. 
voorus ehk peale 15. augus-
tit. Põhjuseks raha nappus: 
kultuurirahastu kogu aasta 
eelarve on 4000€. I voorus 
jagati välja 1022€, seega 
on jääk vaid 2978€, mis 
on vähem kui pool ainu-
üksi 2. voorus taotletavast 
summast. MTÜ Paikuse 
Naisteühing Martad taotleb 
600€ Seljametsa külama-
jas kogukonna kultuuri ja 
traditsioonide jätkamise 
ja aktiveerimise eesmärgil 
vana-aastaööl peo “Head 
uut aastat naabrimees!” 
korraldamiseks ning MTÜ  
Pastlapaar 5500€ avaliku 
rahvapeo muusikute tasus-
tamiseks ja välisriikidest 
saabuvate esinejate toitlus-
tuskuludeks Eestis.

Ees on veel 2 taotlus-
vooru tähtajaga 15. august 
ja 15. november.

Järgmine osavallakogu 
koosolek toimub 16. augus-
til algusega kell 15.

* Osavallakogu juhtis 
tähelepanu asjaolule, et 
nende kahe eelnõu puhul on 
vajalik vähemalt 3/4 linna-
volikogu liikmete nõusolek, 
kuna tegemist on ühinemis-
lepingu muutmisega.

Ametkonnad koguvad infot 
ohtlikest rajatistest
Tehnilise Järelevalve Amet 
koostöös Häirekeskuse ja 
Päästeametiga kutsub tea-
tama katmata ja katkiste 
luukidega kaevudest ning 
muudest sarnastest ohtlikest 
rajatistest.

Selliste rajatiste põhjus-
tatud õnnetuste ära hoidmi-
sele saab meist igaüks kaasa 
aidata. Esmase ohu kõr-
valdamiseks tuleks ohuala 
käepäraste vahenditega 
märgistada või piirata ning 
seejärel helistada päästeala 
infotelefonile 1524.

Sõltuvalt rajatise oht-
likkusest (nt väga käidav 
koht) edastab Häirekeskus 
laekunud info vajadusel 
politseile või päästjatele 
kiireks reageerimiseks. Li-
saks teavitatakse kohalikku 
omavalitsust, Tehnilise Järe-
levalve Ametit ja Põlluma-

jandusametit, kes selgitavad 
välja rajatise omaniku.

Vanad põllumajan-
dushooned võivad olla 
ohtlikud

Ka juhib Tehnilise Jä-
relevalve Amet tähelepanu 
vanadele põllumajandus-
hoonetele, millest paljud 
võivad olla amortiseerunud 
ning seetõttu ohtlikud.  Sel-
liseid nõukogudeaegseid 
ja veel vanemaid hooneid 
(nt laudad, tootmishooned, 
töökojad, kuivatid, heina-
küünid jms) on üle Eesti 
palju. Osa neist on kasutusel 
aastaringselt või hooajaliselt 
ning osa seisab kasutuseta.

On ette tulnud juhtu-
meid, kus hoone konstrukt-
sioon või mõni selle osa on 
purunenud ning tekitanud 
lisaks varalisele kahjule ka 
vigastusi inimestele.

Ehitusseadustiku koha-
selt peab ehitis olema nii 
ehitamise kui ka kasutamise 
vältel ohutu inimesele, vara-
le ja keskkonnale. Ohutuse 
tagamise eest vastutab kogu 
ehitise olemasolu vältel 
omanik, kes peab tagama 
ka ehitise püsivuseks ja 
ohutuks kasutamiseks asja-
tundliku korrashoiu.

Kui ehitise omanikul 
tekib kahtlus ehitise püsi-
vuses, on soovitatav tellida 
ehitise erakorraline audit. 
Ehitusinseneride pädevust 
kontrollib ja kutsetunnistusi 
väljastab Eesti Ehitusinsene-
ride Liit, kellelt saab infot ka 
väljastatud kutsetunnistuste 
ehk pädevate isikute kohta.

Kui märkate ohtlikku 
ehitist, andke teada kohali-
kule omavalitsusele või Teh-
nilise Järelevalve Ametile. 

Avanes KIK-i toetusmeede, 
mis on mõeldud eraisiku-
tele. 

Projekti eesmärk on ta-
gada inimestele kvaliteedi-
nõuetele vastava joogivee 
kättesaadavus ja reovee 
nõuetekohane kokku ko-
gumine ning puhastamine 
reoveekogumisaladel suu-
rusega 2000 inimekvivalenti 
ja enam.

Toetust antakse elamu 
ühendamiseks ühisveevärgi 
ja/või -kanalisatsiooniga 

ning elamu kogumismahuti 
rajamiseks või ümberehita-
miseks. 

Kogumismahutitele ja-
gatakse toetust piirkonda-
desse, kus puudub ühiska-
nalisatsioon ning kus on 
teada, et ühiskanalisatsiooni 
lähima viie aasta jooksul 
ei rajata. Ühisveevärgi ja/
või -kanalisatsiooni ühen-
damist toetatakse juhul, kui 
selleks on võimalus olemas, 
aga mingil põhjusel ei ole 
liitutud.

Kõik vajalik info on lei-
tav KIK-i lehelt: https://
www.kik.ee/et/toetatav-tege-
vus/eraisikute-vee-ja-kana-
lisatsioonitaristu-rajamine.

Lehe allosas võimalik 
aadressi järgi kontrollida, 
kas elamu asub projektis 
osalemiseks nõutud alal. 
Projekti kontaktisik Pär-
numaal on Maarja Küttä, 
telefon 6 274 322 ja e-post: 
maarja.kytta@kik.ee.

Kätlin Aadamsoo, 
projektide spetsialist

Konteineritel on videovalve
Paikuse osavallakeskuse 
maja taha paigutatud kolme 
prügikonteineri kasutami-
sega on probleeme olnud 
varemgi, kuid seekordne 
sundis midagi tõsisemat 
ette võtma. Leidus nägijaid, 
kuidas järelkäruga sõiduau-
to südapäeval olmeprügi 
jaoks mõeldud konteineri 
ees peatus ja hetkega selle 
patjade, tekkide ja voodipe-
suga täitis. Uskumatu, eks?

Kaks on pakendikon-
teinerid ja tõesti üldkasu-
tatavad kõigile: ühte papp 
ja paber ning teise purgid 
ja pudelid. Kolmas, kõige 
suurem, on aga olmeprügi 
jaoks osavallakeskuse ja 
majas ruume rentivate fir-
made tarbeks. See on nagu 
iga teinegi korteriühistu 
või eramaja ees seisev kon-
teiner, kuhu igaüks ju oma 

olmeprügi viia ei tohi, sest 
teatavasti tuleb olmeprügi 
eest maksta.

Kuigi ka seekord on 
süüdlane teada, on seda 
raske tõestada. Selliste juh-
tumite vältimiseks edaspidi 
on nüüd paigaldatud osa-
vallakeskuse taha video-
kaamerad, mis fikseerivad 
konteinerite väärkasutuse.

Viimasel ajal tegutseb 
Paikusel inimene, kes jär-
jepidevalt loobib Jõekalda 
teele ja selle ümbrusesse 
klaastaarat. Pudelkilde ja 
-tükke on täheldatud Tehni-
ka ja Raudtee tänaval ning 
Jõekalda teel. Palume oma 
lugejaid anda teada, kui 
olete teadlik, kes midagi 
sellist teeb.

Teravate servadega klaasikillud on ohtlikud nii jala-
käijatele kui ka teistele liiklejatele.

Alates 8. juunist on ka     Pai-
kusel võimalik pakkide 
saatmiseks ja kätte saa-
miseks kasutada Omniva 
pakiautomaadi teenuseid. 
Tühjendamine toimub argi-
päeviti kell 14 ja laupäeviti 
kell 10. 

Soovides paki jõudmist siht-
kohta järgmiseks päevaks, 
peaks paki automaati sises-
tamine toimuma eelneval 
päeval enne tühjendamise 
aega. Täpsemad juhised 
ja hinnakirjad on leitavad 
www.omniva.ee.

Pakiautomaat päevakeskuse ees
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Esimese projektiaasta lõpetas konverentsElektrilevi kogub kiire
interneti sooviavaldusi

Pimedate Raamatukogu aitab

Edukalt tehtud PISA test 
meelitas töövarjud kooli

Eesti suurim võrguettevõte 
Elektrilevi alustas sel nä-
dalal kiire interneti võrgu 
sooviavalduste kogumist. 
Eesmärk on saada üle-ees-
tiline tervikpilt, mis võimal-
dab täpsemalt kaardistada 
võrgu ehitamise vajadusi.

Sooviavaldusi kiire in-
terneti võrguga liitumiseks 
saavad esitada kõik inime-
sed üle Eesti ning selleks 
ei pea olema Elektrilevi 
klient. Sooviavaldusi kogu-
takse veebilehe teel augus-

tikuu lõpuni. Alates sügisest 
hakatakse välja töötama 
täpsemat üle-eestilist inves-
teeringute ajaplaani. Võrgu 
välja ehitamine plaanitakse 
5-aastasele perioodile.

Elektrilevi poolt raja-
tav kiire interneti võrk on 
avatud kõigile sideteenuste 
pakkujatele. See tähendab, 
et internetiteenust saavad 
võrgu kaudu pakkuda kõik 
operaatorid. Elektrilevi ise 
internetiteenuseid müüma 
ei hakka.

Just 2018. aasta PISA testi 
eel viibisid nädala meie 
koolis Erasmus+ õpirände 
projekti KA1 raames töö-
varjudena kaks õpetajat 
Austriast. Ingrid Mayer ja 
Farida Reyhani otsustasid 
tulla kogemusi omandama 
Eestisse, sest Eesti eelmise 
PISA testi tulemused olid 
muljetavaldavad. 

Tööövarjuks oldi inglise 
keele, kunstiõpetuse, muusi-
ka-, informaatika- ja ema-
keeletundides. Koolimajas 
tegid külalistele giidituur 
7.b klassi õpilased Kristjan 
Tähepõld ja Kaspar Pärno-
ja. Põhjalikult tutvuti Eesti 
haridussüsteemiga. 

Huvipakkuv ja uudne oli 

külalistele meie e-kool ja in-
fotehnoloogia rakendamine. 
Erinevusi leiti ka õppekavas, 
nt arvasid töövarjud, et ema-
keele ja kirjanduse tundide 
lahus õpetamine annaks 
Austrias kindlasti paremaid 
tulemusi. Kiideti ka võõr-
keelte õpetamist gruppides. 

Külalisi üllatas meie 
õpilaste nutilembus vahe-
tundides. Austrias on see 
välistatud, sest hommikul 
peavad õpilased panema 
oma telefonid kappidesse 
ja pärast tunde võtavad need 
sealt ära. Õpetaja korraldu-
sel kasutatakse nutitelefone 
ka tundides. Vahetundides 
on õpilased enamasti õues. 

Kersti Rohtmets

Perepäev jätkub “Lodja iidetulega”
Sel aastal toimub Paikuse 
Perepäev “Naabriga koos” 
pühapäeval, 26.augustil. 
Kuna tegevusi on palju, 
on ka tegevuskohti mitu: 
põhikooli sisehoov, noor-
tekeskuse ja spordikeskuse 
haljasala, huvikooli ruumid 
ja staadion. 

Tänavune perepäev saab 
olema sootuks eriline. Kui 
eelmine kord oli meil kü-
las Laste Vabariik, siis sel 
aastal keskendume eelkõi-
ge erinevatele aktiivsete-
le töötubadele, kus jõudu 
ja oskusi saavad proovile 
panna kõik pereliikmed. 
Kohale tulevad muuhulgas 

Aide Autokooli pöörlev 
auto, mis annab suurepä-
rase võimaluse katsetada 
turvavöö toimimist. Kohale 
tuuakse suur ronimissein, 
mis võimalda huvilistel 
teha tutvust alpinisti põne-
va maailmaga. Julgemad 
saavad panna end proovile 
ka kiikingus. Loomulikult ei 
puudu käeliste tegevustega 
erinevad põnevad töötoad, 
toitlustusala jpm. 

Perepäev saab hoo sisse 
Tiigi tänava äärsel tiigil, 
kus toimub uhke isemeis-
terdatud ning 3 liikmeliste 
võistkondadega mehitatud 
veesõidukite võiduajamine.

Nagu eelmistelgi kor-
dadel, on meil ka sel aastal 
õhtuseks kontserdiks kaks 
väga toredat ja kuulsat esi-
nejat – Noortebänd 2017 
võitja Rainer Ild ja õhtu 
peaesinejana vana hea ja 
tuntud ansambel “Tuberku-
loited”.  

Seekord aga perepäev 
õhtuse kontserdiga veel ei 
lõpe, vaid kandub ühise 
rongkäiguga järgmisse asu-
kohta, kus õhtuhämaruses 
on “Lodja iidetule” raames 
ootamas ees veelgi maagi-
lisemad etteasted. Täpsema 
ajakava avaldame juba järg-
mises lehes.

Perepäeva korraldus-
meeskonda kuuluvad meie 
huvikool, noortekeskus, 
spordikeskus, põhikool, 
päevakeskus ja lasteaed Me-
simumm. Igakülgseks toeks 
on Paikuse osavallakeskus, 
Pärnu linn, Paikuse polit-
seikool, Maanteeamet jpt  
head pikaajalised partnerid. 
Üritust rahastatakse  Rohe-
lise Jõemaa Koostöögrupi 
Leaderi meetmesse kirjuta-
tud ühisprojekti “Naabriga 
koos” raames.

Marika Valter, 
korraldusmeeskonna

 nimel

Põhikool esitas SA Archi-
medes tegevuse „Teaduse 
populariseerimine” alate-
gevuse „Teeme+” taotlus-
voorus taotluse loodus-ja 
täppisteaduste valdkonna 
huviringide käivitamiseks.

Projekt sai rahastuse 
ning nii saime avada sel-

lest õppeaastast koolis 8 
erinevat huviringi: Heure-
ka, Avastusõpe, Inimene, 
Robootika, Esimesed kat-
setused keemias, Sisseju-
hatus füüsikasse, Tee oma 
esimesed äpid ja Esimesed 
avastused geograafias. 

Kooli 530-st õpilasest 

osaleb nendes huviringides 
140 erinevate kooliastmete 
õpilast. Osalemise võimalus 
oli seekord õpilastel, kes 
inglise keele erirühmades 
ei õpi.

Huviringide õppeaasta 
lõpetasime 23. mail kon-
verentsiga, kus õpilased 
esinesid ettekannetega selle 
kohta, mida nad olid õp-
peaasta jooksul ringitöös 
õppinud ja teinud. 

Põnevate esitlustena 
vormistatud ettekannetest 
õhkus omajagu tähtsustki 
saavutatu ja avastatu üle. 
Konverents jätkus teadus-
pesadega. Kõik õpilased 
jagati meeskondadesse, kes 
terve ürituse jooksul liikusid 
koos tegevuspesades. Ringi-
juhendajad olid ette valmis-
tanud praktilised ülesanded, 
mis õpetasid meeskonna-
tööd, panid nuputama, pak-

kusid põnevust ja arendasid 
loovust. Oli võimalus olla 
ka ürituse reporter ning teha 
nutiseadme rakenduse abil 
klippe ning laadida need 
üles vastavasse keskkonda.

Arvuti abil loositi välja 
õnnelikud, kes said Lego 
või nutiseadme akupanga 
omanikeks. 

Päeva lõpus olid kõik 
rahul – oli ju üritus suurepä-
rane näide meeskonnatööst, 
kaasavast haridusest ja uue-
nevast õpikäsitlusest. 

Järgmisel õppeaastal 
projekt jätkub ning ees oo-
tavad uued üritused, kat-
setused ja tõdemused. Kui 
täna avastavad lapsed juba 
avastatud asju, siis pole 
teaduse vastu huvi tekkides 
võimatu, et tulevikus ka 
juba midagi päris uut.

Anne Kalmus,
Kooli arendusjuht

Kool võõrustas viie riigi õpilasi ja õpetajaid
Erasmus+ projekt tõi Pai-
kuse põhikooli õpilasi ja 
õpetajaid  Hispaaniast, Sak-
samaalt, Sloveeniast, Kree-
kast ja Türgist. 

Projekt keskendub iga 
osaleva maa tuntud kirjan-
dusteosele. Esimesel kohtu-
misel Sloveenias tutvustati 
oma valitud raamatut ja õpi-
ti tundma partnerite teoseid, 
koostati mõistekaarte, esi-
tati sketše, lahendati inter-
aktiivseid ülesandeid  ning 

tehti videosid.
Seekord tegeleti oma 

raamatu kujundamise ja 
illustratsioonidega. Töö-
tubades õpiti kujundama 
raamatukaant ja lava esime-
seks stseeniks. Kodutööna 
oli kõigil kaasas kümme 
illustratsiooni. Kahe illust-
ratsiooni põhjal näitasid 
õpilased nn elavaid pilte 
e pantomiime. Kõikidest 
kunstitöödest koostati näitus 
ja valiti iga maa lemmik-

tööd. 
Paikusega tutvumisel 

mängiti Fotojahti, mille 
ülesanded olid ka seotud 
iga maa raamatuga. Hiljem 
koostasid õpilased oma 
“jahist” interaktiivse kok-
kuvõtte. Selline “jahilkäimi-
ne” oli külalistele uudne ja 
huvipakkuv. Uus ja haarav 
oli ka discgolfi treening. 

Iga kohtumine on seotud 
ka vastuvõtva maa kultuuri 
ja ajalooga, samuti kooli ja 

koolikorraldusega  tutvumi-
sega. Nädalase kohtumise 
raames käisid külalised 
Seljametsa muuseumis, kus 
valmistati projekti logoga 
rinnamärk, osalesid giidi-
tuuril Pärnus ja Kurgjal ning 
nautisid meie traditsioonilisi 
toite. 

Järgmisel kohtumisel 
keskendutakse muusikale. 
Projekti lõppedes peab val-
mima e-audioraamat.

Kersti Rohtmets

Kui te loete Paikuse Posti-
pauna tugeva suurendusega 
luubiga või on teil sugula-
si-tuttavaid, kes nii teevad 
või ajalehti ega raamatuid 
üldse lugeda ei saa, on järg-
nev teave just Teile.

Eesti Pimedate Raama-
tukogu teenindab tasuta kas 
nägemispuudega või mõne 
muu trükitud teksti lugemist 
takistava puude, häire või 
haigusega inimesi. Kõige 
populaarsemad on näitlejate 
esituses salvestatud heliraa-
matud.

Lugejatel on hõlbus he-
liraamatuid ja -ajakirju alla 
laadida või voogedastusena 
kuulata ja e-kirjandust lu-
geda Veebiraamatukogust 
www.veebiraamatukogu.
ee. Selle kasutajaks saab re-
gistreeruda pärast pimedate 
raamatukogu lugejaks vor-
mistamist. Selleks on vaja 
esitada koos isikut tõendava 
dokumendiga tõend trükitud 
teksti lugemist takistava 
puude kohta. Lapse puhul 
on nõutav ka vanema kirja-

lik nõusolek. Vormid leiab 
raamatukogu kodulehelt 
www.epr.ee. Kui soovite, et 
avaldus saadetakse postiga 
koju, helistage tel 674 8212 
või kirjutage laenutus@epr.
ee. Täidetud ja allkirjasta-
tud avalduse ning koopiad 
dokumentidest võib saata 
kas postiga Eesti Pimedate 
Raamatukogusse Suur-Sõ-
jamäe 44a, 11415 Tallinn 
või e-postiga laenutus@
epr.ee.

Posti teel on võima-
lik laenata heliraamatuid, 
-ajalehti ja -ajakirju, sa-
muti punktkirjas ning puu-
teraamatuid, e-raamatuid 
ning kirjeldustõlkega fil-
me. Tellimuse saab esitada 
telefonitsi või e-kirjaga. 
Enamikku CDdel olevatest 
heliraamatutest laenutatakse 
mittetagastatavatena.

Palju meeldivaid ja põ-
nevaid tunde koos raama-
tutega!

Priit Kasepalu,
Eesti Pimedate Raama-

tukogu teabejuht

Silla küla sai üle mitme aasta kokku
Mitmeaastase pausi järel 
toimus 26.mail taas Silla 
külapäev. Et vahepeal on 
aset leidnud mitmed piiride 
muutmised – kuna Paikuse 
alev hammustas suure tüki 
varasemast Silla küla ter-
ritooriumist kuni selleni, et 
terve vald nüüd Pärnus asub, 
siis oli inimestel arutamist ja 
selguse otsimist, kus ja kel-
lega ikkagi koos elatakse.

Kokkusaamise kohaks 
valiti Puraviku tn 1 kin-
nistu, nn jalgpalliväljak, 
mis seeneriigi noortele pal-
limänguhuvilistele tuttav 
paik. Koha valimisel mängis 
olulist rolli asukoht, et üritus 
toimuks võimalikult küla 

keskel. Arutati elu-olu uutes 
haldustingimustes ja kuidas 
seda kõike olemasoleva 
Silla külaeluga kohandada. 
Et jutud liiga tõsiseks ei 
kujuneks, kandis sportlike 
mängude korraldamise läbi 
hoolt Hevelin Kärp. Tantsu-
sammude meeldetuletamine 
toimus  pillimees Aivo Sil-
doja ansambel „Fa“ (miks 
mitte „Re“ või „Sol“) abiga.

Külapäevast võib reaal-
setki tulu tõusta, sest lepiti 
kokku alustada juba lähiajal 
samasse ka võrkpalliväljaku 
rajamisega.

Külapäev sai teoks tänu 
aktiivsetele Silla küla ela-
nikele, kelleks on Tiina ja 

Imre Viin, Maarika Pskovitš 
ja Kaidur Urm ning Kersti ja 
Toomas Hansalu. Täname 
toetuse eest ka Eluisu OÜ-d 

ning Pärnu Linnavalitsust. 

Tõiv Tiits 
Silla Külaseltsi nimel
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Kuni 31. augustini on Paikuse Spordikeskus avatud 
E-R 09.00-20.00 ja L-P suletud.

* * *
Juunis, juulis ja augustis on Paikuse Raamatukogu 
avatud E-R 8.00-15.00.

* * *
Paikuse malesõbrad kohtuvad päevakeskuses kol-
mapäeviti kell 14. Kõik malehuvilised on väga oodatud! 

TEADAANDED

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

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

Õnnitleme!

 

Mälestame lahkunut

Niina Vahnina  05.09.1926 - 14.05.2018

KUULUTUSED
Soovin osta 2-3 toalise korteri Paikuse alevisse otse 
omanikult. Tel 56609103.

* * *
Korstnapühkimistööd, kütteseadmete remont. 56921395.

* * *
Üksik korralik meesterahvas otsib üürimiseks pisikest 
elamist (võib olla ka nurgake eramajas) seoses töökoha-
ga Paikusel. Nõus abistama majapidamistöödes. 
Tel 55945527.

* * *
Müüa kolmetoaline korter 3/3 Paikusel Kastani elamu-
rajoonis. Korter 51 m2, heas seisukorras, avatud köök. 
Kui ostja soovib, jääb enamus mööbel korterisse. 
Hind 62 000 eurot. Tel 55600790.

* * *
Müüa hea korras sõiduauto Honda Jazz (2004, läbisõit 
64000 km). Küsida tel 55609696.

HELI SEPA
VIKTOR GERNE
JÜRI SIRG
ARVET REINTHAL
STANISLOVAS VERBITSKAS
JELENA LAPINA
NIINA VARVIN
AITA TILK
MILVI KERS
INNA OKUNEVA
ALBERT ANDERSON
LINDA SMORODINA
JAAN SOMER
MARE TAMM

MATI KANGUR
KALJU-JOHANN TORN
ROBERT DANILSON
JAAN SAARSE
LAINE JÄRVEMÄE
JAAN RAADIK
TAMARA PROKOPTŠUK
HILLAR MIHKELS
TÕNU MÄNNIK
IDA PÕLLUÄÄR
JUTA TOHVER
LEEGI TOHV
ENN KASEMETS
HEINO OLLI

ELL JUURIKAS
KALLE AAS
REET SIITAM
IRINA VALLAU
VIIU LEPA
ALEKSEI NÄÄR
HELLE VENT
ENDLA SILDOJA
HILLE TORI
ALEKSANDR OKUNEV
AIME BRAND
VIRVE LEPIK
OLLI MITROFANOVA
UNO METSANURM

CAROLY MALM  14.05.2018
ema   Angelika Leppnurm
isa     Marko Malm

ANETTE KASELA  28.05.2018
ema   Sigrid Lohk
isa     Allan Kasela

JOOSEP VILGAS  03.06.2018
ema   Riina Aas
isa     Marek Vilgas

22. juunil kell 20.00 
Reiu puhkekeskuses 

PAIKUSE JAANITULI

Tantsuks ansambel „Hark”
Kell 20:15 süütame jaanilõkke
Mängud ja võistlused
Söök-jook

Peo lõpp 01:00

   Paivari lillepood on
  2. juulist 16. augustini

  SULETUD
                                         Kaunist kirevat suve 
                                                ja kohtumiseni! 

   Paivari lillepood on
  2. juulist 16. augustini

  SULETUD
                                         Kaunist kirevat suve 
                                                ja kohtumiseni! 

Jalgrattamatk kujunes osavõturohkeks
Käesoleval aastal juba 21. 
korda toimunud jalgratta-
matk “Tunne oma koduval-
da” meelitas oma imelise 
ilmaga kohale rekordarvu 
osalejaid, keda sai lõpuks 
kokku 125. Kaherattalisel 
oli võimalus läbida 20km ja 
28km ning kõige pisematel 
koos vanematega 5km ring. 

Matkaraja läbinutele 
pakuti esmakordselt sooja 
suppi, mis vaatamata kuu-
male ilmale ka kõik ära 
söödi. Nagu eelnevatelgi 

aastatel, oli ka seekord loosi 
peaauhinnaks jalgratas, mil-
le soovitajaks oli pikaaeg-
ne koostööpartner Hawaii 
Express. Lisaks oli palju 
lohutusauhindu. 

Tänavune jalgrattamatk 
sai teoks koostöös Leader 
tegevusgrupi Rohelise Jõe-
maa koostöökogu, Maan-
teeameti, vabatahtlikust 
fotograafi Evald Kuke, Tiit 
ja Monika Vaheri ning Mart 
Villistega. 

Täname kõiki osalejaid!
Loosiga number 39 võttis tänavuse jackpoti Paikuse 
kooli 6.a klassi õpilane Emily Elbing.

Juubelilaat oli meeleolukas ja kirev
Seljametsa 25. külalaadale 
19. mail tuli kauplema ja 
laadamelu nautima viimaste 
aastate rekordarv külalisi. 
Kaubeldi nii tavaks saanud 
taimede ja käsitööga kui 
näiteks elusate kalamai-
mudega. 

Lastega lustis Leiutaja-
teküla Lotte ning pere kõi-
ge pisematele oli mitmeid 
muidki atraktsioone. Laada 
korraldas esmakordselt Pai-
kuse Naisteühing Marta, 
kultuuriprogrammi pani 
kokku Annika Põltsam. 

Nii müüjad kui ostjad on 
andnud korraldajatele väga 
head tagasisidet. Järgmisel 
aastal jälle!

Foto: Haide Rannakivi

  
 

           
             Seljametsa Muuseumi 
                  kinopunktis    
     20. juunil kell 18.30
          Prantsuse komöödia/draama

                                    “Päike südames”
            Pääse 4.-/3.-

annika.poltsam@paikuse.ee 
tel 5786 4627

   Seljametsa Muuseumi ees
vahtrapuu all

   21. augustil kell 18
   Valdur Mikita
 PUUÜLIKOOLI 
    AVALOENG

Info ja registreerumine: 
annika.poltsam@paikuse.ee, tel 5786 4627

Paikuse valla JAANITULI Reiu Puhkekeskuses 

22.JUUNIL kell 20:00 

Kell 20:15 süütame jaanilõkke
Mängud ja võistlused
Söök-jook

Tantsuks mängib 
ansambel Hark
Peo lõpp 01:00


