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Silla tehnokülla sõidab 
nüüd üks buss rohkem

Igavene häda nende vanade asjadega

Hajaasustuse taotluste 
esitamise tähtaeg läheneb
Tuletame meelde, et ha-
jaasustuse programmi raa-
mes saab kodumajapidamiste 
vee- ja kanalisatsioonisüstee-
mide ning juurdepääsuteede 
rajamiseks esitada hajaasus-
tusega piirkondades toetuste 
taotlusi koos kohustuslike 
lisadokumentidega kas pa-

berkandjal Paikuse osavalda 
või digitaalselt allkirjastatuna 
aadressile linnavalitsus@par-
nu.ee 1. juunini 2018.

Taotlusvorm ja kohus-
tuslikud lisadokumendid on 
www.paikuse.ee või EAS-i 
kodulehel. Infot saab Kuno 
Erkmannilt, tel 4448150.

Vastu tulles elanike kaua-
aegsele soovile sõidab ala-
tes 1. maist 15. liinil Silla 
tehnokülani päevas kaheksa 
bussi. Lisandunud buss väl-
jub Silla tehnokülast kell 
10.45.

Koos selle muudatusega 
viidi sisse teinegi uuendus: 
kell 14.45 Silla tehnokülast 
käiv buss sõidab nüüd iga 

päev (seni käis ta puhkepäe-
vadel vaid Reiu metsani).

Liini nr 15 bussid väl-
juvad Pärnu suunas järg-
mistest Paikuse osavalla 
lõpp-peatustest: Silla Teh-
nokülast 6.45, 7.45, 10.45, 
12.45, 14.45, 15.45, 17.45 
ja 19.45 ning Jõekalda pea-
tusest (end Männiku) kell 
8.51, 16.51 ja 18.51.

Kohalike seltside ja 
seltsingute rahastamisest
14. mail kell 16 toimub   
Paikuse osavallakeskuse  
saalis Paikuse osavallas 
tegutsevate kollektiivide, 
seltside, seltsingute, MTÜ-
de jne esindajate kohtumine 
Pärnu linna kultuuri- ja 
sporditeenistuse juhtidega. 

Arutusele tuleb kultuuriline 
tegevus osavallas ja selle 
edasised arengud ning ra-
hastamine.

Kui kultuuri toetamine 
käis siiani suures osas valla 
eelarvest, siis nüüd ja tulevi-
kus tegevustoetuste kaudu.

Veel on majanumbreid
Veel on osavallakeskuses 
saadaval soodsa hinnaga 
Paikuse valla värvides ma-
janumbreid. 

Kuna kõiki numbreid 
siiski enam ei ole, palume 
eelnevalt tingimata kontrol-
lida, kas teile vajalik on ikka 
olemas, tel 4448151. 

Enne osavallakeskuses-

se numbri järele tulemist 
peab olema makstud 6 eurot. 
Kaasa tuleb võtta tingimata 
maksekorraldus tasumise 
kohta.

Raha saaja: Pärnu Lin-
navalitsus, konto number 
EE631010220041191010.
Selgitusse märkida „Paikuse 
osavalla majanumbri eest“.

Kutsume kõiki lapsi ja noori lustima
Paikuse Avatud Noorte-
keskus PaNoKe korraldab 
25. mail Paikuse osavalla 
noortele lastekaitsepäeva. 
Põnevaid tegevusi jagub 
kohe mitmeks tunniks – 
tegevused algavad kell 15 
ning lõpevad orienteeruvalt 
kell 19. 

Maanteeamet on väljas 
rattavigursõidu rajaga, kuhu 
pääseb oma oskusi proo-
vile panema nii kohapeal 
olemasoleva kui isikliku 

rattaga. Vaatame üle kohus-
tusliku rattaturvavarustuse 
ning tuletame meelde kõik 
olulised rattaga liiklemise 
reeglid, mis pika talvega on 
ehk ununenud. 

Külla ootame ka Sindi 
Tuletõrje Seltsi vabataht-
likke, kes tulevad jagama 
tule- ja veeohutusalaseid 
teadmisi, et eesseisev uju-
mishooaeg tuleks võima-
likult turvaline. Omaja-
gu põnevust ja üllatusi on 

varuks kindlasti ka sellel 
korral külla kutsutud Tea-
dusbussil, mis korraldab 
teadushuvilistele, eeskätt 
lastele ja noortele suunatud 
teadusetendusi.

Kevadel tegevusega 
alustanud noortekeskuse 
kokandusringi “Trühvel” 
noored on väljas oma pann- 
koogikohvikuga, lisaks pa-
kutakse muudki head-pare-
mat. Ilusa ilmaga toimuvad 
tegevused noortekeskuse 

esisel platsil, vihma korral 
kolime oma vastvalminud 
uutesse ruumidesse.

Päeva naelaks on noorte 
endi poolt korraldatav “Pai-
kuse Skate 2018”, kus võist-
lustulle astuvad Paikuse 
omad trikiratturid. Seekord 
võetakse omavahel mõõtu 
tõukeratastel.

NB! Korraldajad jätavad 
endale õiguse vajadusel 
programmis muudatusi teha.

Marika Valter

Tasuta vaktsineerib lemmik-
loomi piirkonna loomaarst
Eesti on kuulutatud maru-
taudivabaks riigiks ja võib 
tunduda täiesti ülearune 
nüüd oma koeri ja kasse 
selle haiguse vastu süstida. 
Tegelikult ei kao vaktsinee-
rimisvajadus seoses meie 
geograafilise asukohaga 
veel pikkade aastate jook-
sul. Samuti võib marutaudi 
reisilt kaasa tuua.

Esimene vaktsineerimi-
ne tuleks teha 2-3 kuuse-

le loomakesele, siis aasta 
pärast uuesti ja edaspidi 
2-aastase intervalliga.

Koerte ja kasside ma-
rutaudivastast tasuta vakt-
sineerimist saab teha OÜ-s 
Vändra Veterinaar (Vändra 
alev Pärnu-Paide mnt 19) 
järgmiselt E, K, N 10-14 
ning T ja R 14-18. Info tel 
56477896.

Viive Pukka, 
volitatud veterinaararst

Vaskrääma jäädvustati omanäolisele vaibale
Muuseumis saab näha küla 
kaardi kujulist vaipa, mis 
valmis kolme aasta jooksul 
külanaiste käe all ja tehti 
kingitusena Eesti Vabariigi-
le 100. sünnipäevaks.

Vaiba valmistamisel 
ühendati minevik ja täna-
päev – sajandist vanema, 
traditsioonilise hajaasustu-
sega küla kõigi talude fotod 
kanti foto-siirdepaberi abil 
kangale ja kinnitati kaardile 
samadesse kohtadesse, kus 
nad päriselus asuvad. Lisaks 
tikiti küla sümbolid, olulise-
mad vaatamisväärsused ja 
muud kaunistused. 

Tikandisse jõudis küla 
sümbol tammepuu, Mihkel 
Lüdigi kivi, küla lipuvälja-
kule tikiti sinimustvalge lipp. 

Vaiba tegemisele lähe-
neti väikese huumoriga – 
külaelanikud võivad leida 
majade vahelt jalutamas 
kanad, kasvamas mõned 
kapsad ja veisekasvatustalu 
lähistel nosib veidi ülekaa-
luline lehm õitsvaid lilli. 

Vaskrääma külavaip on 
kantud EV100 ühiskingituste 
nimekirja ning vaiba kinki-
mist Eestile jääb tähistama 
sellenimeline mälestustahvel. 

Annika Põltsam

Idee autoriteks ja elluviijateks on külaelanikud Irina 
Vallau, Mari ja Merle Veesalu, Annika Põltsam, Ma-
rina Rannamägi ning Kadri Mägi (puudub fotolt).

Kevadel kohe kui kisuks 
kraamima ja koristama, 
nii toas kui õues. Kõik, 
mis pika pimeda sügise ja 
talvega on kuuri või keldri 
nurka kasutut kogunenud,  
jääb ette ja häirib, vajab 
äraviskamist.

Üks igavene häda nende 
vanade asjadega, sest kon-
teinerisse nad ära ei mahu 
ja prügilasse viimine olevat 
päris kallis. Nii vähemalt 

räägitakse. Uurisime vähe-
ke seda asja ja tuli välja, 
et jäätmetest on võima-
lik vabaneda ka odavalt, 
mõnel juhul suisa tasuta. 
Täiesti tasuta saab Raba 
tänava sorteerimisjaama või         
Põlendmaa prügilasse viia 
puhtaid pakendijäätmed 
(paber/papp, klaas, plast, 
metall, tetra), komplekt-
seid elektroonikajäätmeid 
(kodutehnika, suur ja väike 

elektroonika) ning ohtlikke 
jäätmeid (patareid ja akud, 
värvid, ravimid, elavhõbe-
dalambid). 

Kui nüüd natuke sor-
teerimistööd teha, siis päris 
arvestatavast kogusest saab 
lahti vaid kohale viimise 
vaeva eest. Mis siis üle 
jäi? Natuke vanu riideid 
ja jalavarje, mõni kulunud 
vaibatükk ja nooremal rah-
val kindlasti üksjagu katkisi 

mänguasju – nende eest 
jõuame ju küsitud rahakese 
ka ära maksta, eks?

Õnneks enamus inimesi 
just nii käitubki. Kahjuks 
kaugeltki mitte kõik, sest kui-
das muidu jõuavad  mustad 
ja valged, suured ja väikesed 
prügikotid meie metsadesse, 
teede äärde, kraavipõhja. Aga 
et neid sinna varavalges ja 
öövarjus viiakse ja visatakse, 
on kurb tõsiasi, mille vastu 
ei oskagi muud teha, kui 
looduse reostajate südame-
tunnistusele koputada. 

Siinkohal on paslik täna-
da neid, kes oma koduaiad 
ja nendega piirnevad aladki 
kenasti korras hoiavad. Oli 
meilgi kodanikualgatusega 
„Teeme ära!“ kaasamine-
jaid, kes möödunud laupäe-
va veetsid võõrast prahti 
koristades. 

Aitäh kõigile, kes nähes 
ka oma uksetagusest kauge-
male järgivad pere, naabrite 
või sõpruskonnaga vanasõ-
na „Kus viga näed laita, seal 
tule ja aita!“.

Liilia Varik

Rattapargi mänguväljaku heakorratalgud toimusid juba 8. korda. Uue värvikuue 
said selga laev, maja, liumägi ning istepingid. RE üle-eestilise lillede istutamise 
aktsiooni “Paneme Eesti õitsema!” raames istutasid talgulised väljakule kevadlilled. 
Korraldajad tänavad kõiki talgulisi.
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Linnavalitsuses otsustati:
23. aprillil 2018
* eraldada linnavalitsuse reservfondist taristu- ja ehitusteenistusele 1550 eurot Paikuse 

Põhikooli aula ja noortekeskuse katuse lumetõkke väljaehitamiseks. 

Ülevaade osavallakogu koosolekust

Käib kampaania „Värvid linna!“

Politseikooli autodroomi laiendus 
võtab selgemad piirid

Kõik Pärnu linnas ja osaval-
dades ehitisi omavad füüsi-
lised ja juriidilised isikud 
võivad osaleda kampaanias 
„Värvid linna!“, kus linn osa 
värviostuga seotud kuludest 
kinni maksab.

Kampaania eesmärgiks 
on Pärnu välisilme paran-
damine, puit- ja kiviarhitek-
tuuri säilitamine ja ehitiste 
välisfassaadide korrasta-
mine. 

Korteriühistud ja ma-
jaomanikud, kes värvimis-
töö ette võtta kavatsevad, 
peaksid hankima linna vee-
bilehelt www.parnu.ee või 
linnavalitsuse infolauast 
(Suur-sepa 16) avalduse 
vormi, kirja panema värvi-

kogused, lisama avaldusele 
foto värvitavast ehitisest 
ning saatma täidetud aval-
duse ja foto hiljemalt 1. 
oktoobriks linnavalitsus@
parnu.ee või need ise kohale 
tooma.

Kampaania tingimused 
ei piira osaleja eelistusi vär-
vitootjate ja edasimüüjate 
valikul, st et rakenduvad 
tavapärased allahindlused, 
kliendikaardi soodustused 
jne. Värvi võib osta kasvõi 
Lätist, peaasi, et oleks ku-
ludokument ette näidata. 
Hüvitamise otsus ja selle 
suurus sõltuvad ehitise re-
noveerimise kvaliteedist, 
terviklikkusest ja kuludoku-
mentidel põhineva värviko-

guse hulgast.
Eraisikutele ja korteri-

ühistutele hüvitatakse 10-
100 liitrise värvikoguse pu-
hul pool värvi maksumusest 
ja suurema koguse korral 
40%, kuid mitte üle 2000 
euro värvi hinnast. Teistele 
juriidilisele isikule maks-
takse kinni 10-100 liitrise 
värvikoguse puhul 40% ja 
suurema värvikoguse puhul 
30%, kuid mitte üle 2000 
euro värvi maksumusest.

Värvimistööd peavad 
olema lõpetatud 15. ok-
toobriks, misjärel tehtut 
hinnatakse ja pärast kulu-
dokumentide õigsuse kont-
rollimist makstakse välja 
hüvitised. 

Kulupõletamine on keelatud aastaringselt

Isikuandmete kaitse karmistub
Kuna rahvastikuregistrist 
võib päringuid teha vaid 
avaliku ülesande täitmiseks, 
ei ole võimalik edaspidi val-
lalehes enam kõike avalda-
da, mida seni teinud oleme, 
nt üle 70 aastaste elanike 
õnnitlemine lehe kaudu. 

Oleme tagasisidena 
kuulnud, et paljud meist 
peavad eakate õnnitlemist 
siiski toredaks kombeks, 
mis võiks igal juhul jätkuda. 
Pakume välja võimaluse, 

et jätkame õnnesoovide 
avaldamist olemasolevate 
andmete põhjal ja kes seda 
ei soovi, andku kindlasti 
teada (ka praegu on selliseid 
inimesi).

Ka oleme alati avalikus-
tanud sügisesel esimestesse 
klassidesse minevate õpilaste 
ja kevadel põhikooli lõpetaja-
te nimed. Uus seadus ütleb, et 
seda võib teha, kuid õpilase 
või tema esindaja nõudmisel 
tuleb tema nimi välja võtta.

Vastsündinute õnnitle-
mist jätkame, sest ka praegu 
küsime vanematelt, kas nad 
sellega nõus on. Kaastunde - ja 
mälestuskuulutuste avaldami-
ne senisel viisil keelatud ei ole.

Tublide õppurite ja muu 
laste kohta käiva positiiv-
se info avalikustamine on 
võrdsustatud näiteks spordi-
võistluse võitmisega ja posi-
tiivse info avalikustamisega 
probleeme ei tohiks tulla.

Liilia Varik

19. aprillil tutvustati Paikuse 
osavallakeskuses autodroomi 
laienduse eskiisprojekti. Võr-
reldes eelmine kord presen-
teeritud lahendusega on muu-
detud ATV-de raja asukohta, 
mis oli Kooli tee korterelamu-
te vahetus naabruses. Nüüd 

on see viidud samale liinile 
autodroomi laiendusega ja 
planeeritud rohkem Västriku 
tänava äärde kuni Västriku tn 
2 kinnistu piirini. Kui korter- 
elamute poolt vaadata, jääb 
ATV-de rada teisele poole 
Kooli tee 12 kinnistu keskel 

olevat suuremat kraavi, kust 
lähema kortermajani jääb 
umbes 130 m.

Teise muudatusena ka-
vandati müravall ümber 
kogu autodroomi laiendu-
se ala. Müravall on 2,5 m 
kõrgune, maapinnal 6 m ja 
ülevalt 1 m laiune. Sellise 
kaldega vall peaks müra 
peegeldama üles ja kuna on 
kaetud muruga, siis ka müra 
neelama. Täpsemalt esita-
takse müra modelleerimine 
ehitusprojekti menetluses.

Arutelul tehti ka ette-
panekuid: projekteerijal 
kaaluda müratõkkevalli 
haljastamise võimalust ja 
osavallakogul arutada au-
todroomi kasutamise tingi-
musi väljaspool kooliaega. 
Lepiti kokku, et autodroo-
mile ehitusloa andmise me-
netluse käigus saadetakse 
ehitusprojektiga seotud info 
arvamuse avaldamiseks 
ja projektiga tutvumiseks 
lisaks otsestele naabritele 
ka Västriku tänava äärsetele 
majaomanikele. 

Kadri Karjus

Paikuse osavallakogu an-
dis oma 3. mai koosolekul 
heakskiitva arvamuse järg-
mistele Pärnu Linnavo-
likogu 24. mai määruste 
eelnõudele: „Pärnu linna 
2018. aasta esimene lisaeel-
arve“, “Maamaksumäärade 
kehtestamine“, „Pärnu Kes-
kraamatukogu kasutamise 
eeskiri“ muutmine“, „Rep-
resseeritu ja represseerituga 
võrdsustatud isiku maamak-
sust vabastamise kord“, 
„Sotsiaalteenuste osutamise 
kord“, „Sotsiaaltoetuste 
kord“ ja „Haruraamatuko-
gude kasutamise eeskiri“. 

Paikuse osavalla esinda-
jaks õpilaspreemiate mää-
ramise komisjoni nimetati 
Paikuse Põhikooli direktor 
Aare Külaots.

Projektijuhi ametiko-
ha moodustamine

Osavallakogu nõustus 
osavallakeskuse juhataja 
Kuno Erkmanni ettepane-
kuga moodustada Pärnu 
Linnavalitsuse taristu- ja 
ehitusteenistuse struktuu-
ri koosseisu projektijuhi 
ametikoht, kelle ülesandeks 
on teede ja tänavate, täna-
vavalgustuse ning sadevete 
süsteemide hoolduse, pro-
jekteerimise, ehitamise ja  

järelevalve korraldamine; 
muude tehnosüsteemidega 
(side, vesi, kanal, gaas) 
seonduv vajalik nõustami-
ne; kinnisvara (kool, laste-
aiad, päevakeskus, osaval-
lamaja, elamufond jms.) 
ja uusehituste hoolduse, 
projekteerimise, ehitamise 
ja järelevalve korraldamine 
Paikuse osavallas. Need on 
ülesanded, mida vallas täit-
sid tehnika osakonna juha-
taja ja keskkonnaspetsialist.

Kaubanduskeskuse ra-
jamisest

Koosoleku päevakorras 
oli ka ülevaade osavalla 
kaubandus-teeninduskes-
kuste kinnistute tänasest 
olukorrast ja edaspidiste 
tegevuste planeerimisest. 
Paikusel on kaks ärimaa 
sihtotstarbega kinnistut, 
kuhu maaomanikud on lu-
banud rajada kaubanduskes-
kuse. Need on Pärnade pst 1 
(kollane pood) ja Västriku 
tn 2 (Kooli tee ja Paide mnt 
ristmiku läheduses). 

Pärnade pst 1 kinnistu 
kuulub Vändra Tarbijate 
Ühistule, kes teatavasti te-
geleb jätkuvalt ettevalmis-
tustöödega uue hoone ehita-
miseks, kus avada Konsumi 
kauplus. 

Västriku 2 kinnistu 
praeguse omaniku Paikuse 
Keskus OÜ esindaja Rene 
Tambergi sõnul otsib firma 
jätkuvalt aktiivselt rentnik-
ke, kes oleksid nõus Paiku-
sele kauplema tulema. Väi-
detavalt leiavad suuremad 
kaubandusketid, et Paikusel 
elab liiga vähe rahvast, et 
kaubanduskeskus ennast ära 
majandaks.

Maamaksumäärad
Ühinemislepingu kohaselt 
maamaksumäära ühineva-
tes omavalitsustes ei tõsteta. 
Maamaksumäär on diferent-
seeritud maa hinnatsoonide ja 
katastriüksuste sihtotstarvete 
liikide kaupa. Endise Paikuse 
valla territooriumil on 1. ja 
2. hinnatsoonis maksumäär 
1,5% ning 3. ja 4. hinnatsoonis 
2,5% maa maksustamishin-
nast aastas. Põllumajandus-
saaduste tootmiseks kasutusel 
oleva haritava maa ja loodus-
liku rohumaa maamaksumäär 
on 1% maa maksustamishin-
nast aastas. 

Aastas laekuva maa-
maksu summa endise Pai-
kuse valla territooriumil on 
ligikaudu 90 000 eurot.

Järgmine osavallakogu 
koosolek toimub 31. mail 
algusega kell 15.

Kulu põletamise keeld keh-
tib aastaringselt. Kulupõlen-
gutes on hukkunud inimesi 
ning hävinud kodusid. Li-
saks tule leviku ohule metsa 
või hoonetele, hukkuvad 
madalas heinas elutsevad 
pisikesed loomad ja pesitse-
mist alustanud linnud.

Kulupõlenguid on lihtne 
vältida muru ja heinamaa 
korraliku hooldamisega. 
Seega saab kulutulekahjude 
vastu kõige paremini või-
delda sügisese niitmisega, 
sest nii ei ole kevadel enam 
kuluheina, mis süttida võiks. 
Kevadel on muidugi selle 

peale hilja mõelda, kuid 
jätke see teadmine tulevaks 
sügiseks tallele.

Vähest hulka kuluheina 
on võimalik kokku riisu-
da ja lõkkes põletada. Kui 
seda aga on palju, tuleb maa 
kenamaks muutumisega 
kannatada seni, kuni värske 
hein on kulust läbi kasvanud. 
Kuluheina süttimise välti-
miseks on mõistlik tähele-
panu pöörata ka esimesele 
niitmisele. Juhuslik tulesäde 
muruniiduki või -traktori 
mootorist võib kuival ajal 
kulu väga kergelt süüdata. 
Elades tiheasustusalal ar-

vestage, et ka naabri lõkkest 
võib säde teie maale lennates 
kuluheina süüdata ja nii sa-
tub ohtu teie majapidamine.

Kui neist paarist oluli-
sest reeglist kinni pidada, on 
kevadtööde tegemine ohutu 
ja tuleõnnetused välditavad. 
Samuti ei pea maksma trah-
viraha, mis lõkketegemise 
reeglite eiramise korral võib 
küündida kuni 1200 euroni. 
Tuleohutusalaseid nõuan-
deid saate küsida päästeala 
infotelefonilt 1524.

Kristi Kais,
Lääne päästekeskuse 
ennetusbüroo nõunik

1. jaanuarist 2019 jõustuva 
rahvastikuregistri seaduse 
eesmärk on saavutada rah-
vastiku täpsem arvestus. 

Suurim muudatus puu-
dutab inimesi, kelle rah-
vastikuregistrisse kantud 
elukoha aadressiks on ainult 
valla või linna täpsusega 
aadress, nt Pärnu linn ilma 
tänavata.

Seadusest tulenevalt 
kaotavad ruumi omaniku 
nõudmisel tekkinud valla 
ja linna täpsusega aadressid 
kehtivuse. Seega jääb ini-
mene registrisse elukohata, 
mis võib talle kaasa tuua 
ebameeldivaid tagajärgi 
avalike teenuste taotlemisel.

Palun veenduge, et teie 
elukoha aadress rahvasti-

kuregistris oleks õige ja et 
teile kuuluvas eluruumis 
tegelikult elavad inimesed 
oleksid ka registris kirjas 
samal aadressil.

Siseministeeriumil on 
plaanis aprillis teha otse-
teavitus nende inimeste 
meiliaadressidele, keda ülal-
mainitud seadusemuudatus 
puudutab.

Kontrollige oma aadressandmeid
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Õpetajate kevadvaheaeg SaksamaalSilla küla rahvas 
taaselustas seltsielu

20. jüriööjooks oli osavõturohke

19.- 23. märtsini viibisid 
Paikuse kooli õpetajad 
Kersti Rohtmets, Ingrid 
Lilles, Jana Suve, Angela 
Männik, Külli Jürisoo ja 
raamatukogu juhataja Gerli 
Lehemets Erasmus+ projek-

ti Go For Literacyto Enligh-
ten Your Future kohtumisel 
Borkenis, Saksamaal. 

Tutvusime vastuvõtjaks 

olnud Borkeni kutsekoo-
li projektigrupiõpilaste ja 
kooliga. Projekti partner-
koolide esindajaid tervitas 
koolijuhtkond ning toimus 
vastuvõtt linnapea juures.

Kuna jaanuaris ja veeb-

ruaris tegelesid partnerkoo-
lide õpetajad oma koolides 
lugemisstrateegiatega, siis 
Borkenis tutvustati läbivii-

dud tegevusi, kirjanduse ja 
keeleõppetundide korral-
dust. Hea oli tõdeda, et töös 
oli palju sarnast. Elevust 
tekitas lugemiskoerte kasu-
tamine algklasside õpilaste 
lugemisoskuse arendami-
seks meie koolis. 

Kohtumise lõpuks val-
mis partnerkoolide ühine 
käsiraamat tutvustamaks 
kõikide maade häid koge-
musi lugemisoskuse aren-
damiseks. Kõik esitlused on 
samuti üles laaditud WIKI 
keskkonda. Projektikohaselt 
tegeletakse edasi kuulamis- 
ja kõnelemisoskuse arenda-
mise strateegiatega. 

Lisaks koosolekutele 
osaleti töötoas, milles tut-
vuti kuue erineva funktsio-
naalse lugemisestrateegiaga 

uurides osalevate maade ste-
reotüüpe (läbi huumoripris-
ma). Töötoas tuli joonistada 
poster prantslastest, kirjuta-
da lühijutuke hispaanlaste 
kohta, teha Kahoot türklas-
test, mida teha/mitte teha 
Eestis ning koostada „place-
mat” sakslastest. Toimus ka 
teine töötuba, milles tutvuti 
trükkimise põhimõtetega 
ja prooviti ise kätt plakati 
tegemisel. 

Aega jäi ka Kölni külas-
tamiseks ning ekskursioo-
nideks Ruhri muuseumis ja 
Villa Hügelis. 

Järgmine kohtumine 
toimub juba sel kuul Prant-
susmaal. 

Ingrid Lilles,
Kersti Rohtmets

Põhja-Iirimaal tegid lapsed Eesti rahvuslille
12.-16. märtsini toimus @
MuseArtprojekti kohtumine 
Põhja-Iirimaal. Võõrusta-
jaks oli St Mary’s Primary 
School Banbridges. Paikuse 
koolist sõitsid kohtumisele 
õpetajad Liina Kivisto ning 
Ingrid Lilles.

Juba esimestest sealvii-
bitud minutitest oli tunda, et 
me olime oodatud ja teretul-
nud.  Koolipere muutis selle 
nädala meile sisukaks ning 
meeldejäävaks. Väga süm-
paatne oli õpilaste kontsert, 
kus kuulasime koorilaulu 
ja erinevatel instrumenti-
del esitatud muusikapalu. 
Lisaks kooli, õppetöö ning 

haridussüsteemiga tutvu-
misele saime hea kogemuse 
ka õpilastega suhtlemisel 
neile tundi andes. Nimelt 
oli kodutööks valmistada 
ette õpilastele kunsti- või 
käsitöötund. Meie valisime 
teemaks vildist rukkilille 
valmistamise. Terve tunni 
olid lapsed hoolsasti ame-
tis, tunni lõpuks valmisid 
tööd ning juttu ajades said 
õpilased palju teada Eestist 
ning meie elu-olust, sest oldi 
agarad küsimusi esitama. 

Projektikohtumisel sai-
me ülevaate Twinningu 
lehekülje haldamisest, toi-
mus töötuba, kus meile 

tutvustati Green Screen 
keskkonda, mida kasutada 
töös õpilastega. Huvitav 
oli ringkäik linavabrikus, 
mille tööga tutvusime, kätt 
sai proovida Ballydougani 
keraamikakojas, kujundades 
rahvuslikes motiivides sei-
naplaate. Mainimata ei saa 
jätta Belfasti külastust, mille 
käigus Belfasti ajalugu ning 
tänapäev said giidi emotsio-
naalses esituses palju suure-
ma tähenduse. Interaktiivne 
Titanic Belfast muuseum tõi 
aga meie ette kogu loo laeva 
ehitamisest, teekonnast ning 
traagilisest lõpust.

Meeldiv oli jälle part-

nerkoolide õpetajatega kok-
ku saada, kogemusi vahe-
tada ning suhelda. Peagi 
seisab ees uus kohtumine 
Hispaanias.

Ingrid Lilles

5. aprillil kogunes üle mitme 
aasta Silla küla rahvas, et 
arutada, kas ja kuidas kor-
raldada viimastel aastatel 
soiku jäänud külapäevi.

Kohaletulnud jäid üks-
meelsele seisukohale, et 
kord aastas tuleks ikka kok-
ku saada, et koos üks kena 
õhtupoolik veeta, arutada 
ühiseid muresid ja problee-
me ja et “omakülamehed” 
üksteist ka ära tunneksid.

Hea Silla küla elanik, 
tule 26. mail kell 18 küla-
päevale ja võta oma pere 
ja naabridki kaasa!

Kavas on väikese kiik-
suga sportlikud mängud –  
lastele luurekas, teatevõist-
lused jne, suurtele igasugust 
muud ja põnevat.

Puraviku tn 1 ehk nn 
jalgpalliplatsi kinnistule 
paigaldatakse ilmataadi 
vingerpusside kiuste tel-
gid, pingid, lauad. Ühiseks 
söömaajaks võtku iga pere 
kaasa midagi suupoolist 
endale ja sõbrale. Meeleolu 
loomiseks ja jalakeerutu-
seks on kohal ka bänd.

Tõiv Tiits, 
korraldajate nimel

Riiklik tagastamatu toetus 
lasterikastele peredele
Lasterikastele peredele suu-
natud KredExi kodutoetuse 
taotlusvoor on avatud ja 
kestab 11. juunini 2018.

Riiklik tagastamatu 
toetus eluasemetingimus-
te parandamiseks ja kaas-
ajastamiseks on mõeldud 
lasterikastele peredele, kus 
kasvab vähemalt kolm kuni 
19-aastast (kaasa arvatud) 
last ning kelle 2017. aasta 
keskmine maksustatav tulu 
ühe leibkonnaliikme kohta 
on kuni 355 eurot.

Toetusskeemi sihtgru-
piks on madala sissetule-
kuga leibkonnad, kellel 
puudub kas leibkonna va-
jadustele vastav eluase või 

olemasolev eluase ei vasta 
elementaarsetele elamis-
tingimustele (sealjuures 
puudub vee- ja kanalisat-
sioonisüsteem või pese-
misvõimalus, katus ei ole 
vettpidav või küttekolded 
ei taga eluaseme optimaalset 
siseõhu temperatuuri). Ühe 
projekti maksimaalseks toe-
tussummaks on 8000 eurot. 
Taotleja, kellele on varase-
malt kodutoetust eraldatud 
mitte rohkem kui ühe korra, 
võib toetust taotleda kuni 
5000 eurot.

Info taotlemise tingi-
muste ja taotluste esitamise 
kohta leiate KredExi kodu-
lehelt.

Postkontor on ajutiselt suletud
14.05–31.05.2018 on Pai-
kuse postkontor ajutiselt 
suletud. Paikuse postkon-
torit asendab ja väljastab 
saadetisi Sindi postkontor, 
asukohaga Sindi linn, Jaama 
tänav 8, mis on avatud E-R 
10-18.

Kõikidel ettevõtetel ja 
inimestel on võimalik tel-
lida teenuse osutamiseks 
kirjakandja tasuta koju või 
kontorisse. Kirjakandjat 
saab tööle/koju tellida Om-

niva kliendiinfo telefonilt 
661 6616 tööpäevadel kell 
9-20 ja laupäeval ning pü-
hapäeval 9-15.

Kirjakandja osutab järg-
misi teenuseid: kirisaade-
tise, postipaki, kullerpaki 
vastuvõtmine ja kättetoime-
tamine; rahakaartide kätte-
toimetamine; ajakirjade ja 
-lehtede tellimuste vormis-
tamine ning postimakseva-
hendite müük.

Annely Noobel

Tänavu möödus 675 aastat 
jüriöö ülestõusust, mida eest-
lased on ajast aega tähistanud 
ühisjooksuga, tõrvikud käes.

1999. aastal alustati jü-
riööjooksu korraldamisega 
ka Paikuse vallas. Tolle aas-
ta Paikuse Postipaunast võib 
lugeda, et 23. aprillil kell 19 
algas jooks Seljametsa kooli 
juurest (osalejatele jagati 
sooje pontšikuid) ning kell 
21 anti stardipauk Paikusel 
Kooli tee otsas (5-liikmeli-
sed võistkonnad: 3M+2N; 
arvestust peeti 3 osas: pe-
rede, ettevõtjate ja külade 
lõikes; iga grupi kolmele 
parimale auhinnad).

Komme on hästi juur-

dunud ja seda suuresti tänu 
heale koostööle politseikoo-
liga, kelle abita pole toimu-
nud ühtegi jüriööjooksu.

Kokku võttis tänavu 
jooksust osa 35 võistkonda, 
paremusjärjestus pandi paika 
kuues erinevas võistlusklas-
sis. Silmapaistvama võist-
konna tiitel läks seekord 1B 
klassi võistkondadele. 

Kuigi jüriööjooksus pole 
kaotajaid, võeti neljandat 
aastat 2,3 km raja läbimisel  
ka aega. Parim aeg pärineb 
aastast 2017 ja selleks on 
5.51, mida käesoleva aasta 
jooksu võitja meeskond 
(5.59, politseikooli kadetid) 
ei suutnud lüüa. 

1.-3. klasside arvestuses 
oli osavõtt kõige suurem: 
osales koguni 17 võistkon-
da. On tore, et endiselt leiab 
tee jooksule ka täiskasvanu-
test koosnevaid meeskondi 
ja loodetavasti lisandub neid 
iga aastaga. 

Tänavune jüriöö teate-
jooks on märgilise tähen-
dusega sellegi poolest, et 

esmakordselt võttis jooksust 
osa Sisekaitseakadeemia 
õppejõudude ja töötajate 
võistkond. 

Tänan korraldajate ni-
mel kõiki osalejaid, abilisi ja 
kaasaelajaid! Loodetavasti 
kohtume aasta pärast! Kui 
soovid näha rohkem pilte, 
siis neid leiab facebookist.

Roland Šimanis

Info pindalatoetustest
21. maini on avatud iga-aas-
tane pindalatoetuste taotlus-
voor. Taotlusi saab esitada 
vaid elektrooniliselt läbi 
e-pria keskkonna. 

Pärnumaa Talupidajate 
Nõuandekeskus on aidanud  
ja aitab ka nüüd abivajajaid 
taotluste vormistamisel töö-
päeviti Pärnu linnas Liiva 
2c/37 (loomakliiniku Saur-
vet peal III korrus). Kahjuks 
ei ole meil võimalik enam 
tasuta nõuannet pakkuda, 
mistõttu tuleb tunniajalise 
konsultatsiooni eest tasuda 

40 €, mis võrdub vaid 0,3 ha 
põllumaa toetusega. 

Pärnumaa Talupidaja-
te Nõuandekeskus OÜ-s 
pakuvad tasulist nõuannet 
igasuguste pindalatoetuste 
taotlemisel Olavy Sülla, tel 
56605964 ja Hillar Lilleste, 
tel 56605975 ning lihtsama-
te taotluste puhul Liivi Pih-
lasalu, tel 56492423 ja Ilona 
Engman, tel 56925964.

Palume kindlasti eelne-
valt aeg kokku leppida! Info 
www.nouanne.ee

Olavy Sülla, juhataja

Pärnu linnavalitsus ootab taotlusi

vabaühenduste projektide toetamiseks
2018. aastal

Projektitoetuste tähtajad: Paikuse osavald 15.05.2018, Audru osavald 
15.05.2018. Toetuste taotlemise tingimused ja taotlusvormid on
kättesaadavad Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

Lisainfo: 444 8240. katrin.kukk@parnu.ee
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Kultuurirahastu projektide toetuste taotlusi saab esi-
tada linnavalitsusele 15. maini.

* * *
Mai lõpuni on Seljametsa Muuseumis avatud           
Paikuse Huvikooli juures tegutseva ARS Kunstistuu-
dio maalide näitus-müük. Stuudiot juhendab Annela 
Raud Selge.

* * *
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 lahkunuid

Aili-Tiiu Kengsepp 13.06.1938 - 19.04.2018
Enno Radik  25.08.1938 - 28.04.2018
Ene Metsik  07.04.1942 - 02.05.2018

KUULUTUSED
Korstnapühkimistööd, kütteseadmete remont. 56921395.

* * *
Müüa suvelilled ja amplid. Metskitse talu, Tammuru 
küla. Tel 51939906. Vt facebook Andrease aiand OÜ.

KALJU KIRIKAL
VLADIMIR MASLOV
LEILI BACHMANN
HELGI PAASIK-KOKKOLA
VAHUR REIMANN
VALVE VÕIGAS
MATTI JAAGANT
OLGA SOOSALU
ERIKA POPP
HELMUT SINISAAR
VAIKE-VELAINE JÄÄGER
MAIKA NÄÄR
MAIE PÄRNAT
LEA KAROTAM
MAIMU RIHTLA
JÜRI ROOTS
JAAN LOHU
VELLO BAUER
LUIGI UNGER
VAIKE TAMMEL
JAAN LIIVSON
SILDA HEINSALU
LILLI TAMMEL
ARVO KUUSK
SALEV ELLESTE
TIIA LEPIK
SINAIDA SEMENJUK
VALVE KAUTS 
PAUL REINEM 
AELI METSANURM 
JÜRI MITROFANOV

HEDI HADŽINOV  06.04.2018
ema   Erika Hadžinov
isa     Maksim Hadžinov

MARIA RÕMAŠ  07.04.2018
ema  Merilin Rõmaš
isa    Aleksandr Rõmaš

MATTIAS KEES  10.04.2018
ema    Liina Hea-Kees
isa      Madis Kees

DAMIAN ŠEFER  19.04.2018
ema    Liira Šefer
isa      Denis Šefer

Pensionäride klubi „Kuldne iga“ 
peohommik toimub 

3. juunil algusega kell 11.00 
osavallakeskuse saalis

Esinevad Paikuse memmed ja Lustilik

22. juunil kell 20.00 
Reiu puhkekeskuses 

PAIKUSE JAANITULI
Tantsuks ansambel „Hark”

     13. mail jalgrattamatk 

Start kell 11 Paikuse Spordikeskuse parklast 28 km ja 
20 km pikkusele marsruudile, väikestele ratturitele 5 km 
matk koos vanematega.

Eelregistreerimine info@paikusespordikeskus.ee 
või tel 4453392.

Loosi läheb jalgratas kõigi osavõtjate vahel!

TUNNE OMA 
KODUVALDA

   Laupäeval, 26. mail kell 12
PÕLENDMAA KÜLAPÄEV
                Põlendmaa 
                          koolimaja õuel
 Info: Avo tel 505 1113
     Enn tel 447 4144

01. juulil kell 13 peab
preester Enos Heinsoo 

Paikuse kalmistul 
ühise hingepalve

SILLA KÜLASELTS KUTSUB 
 

SILLA KÜLA 
KEVADPIDU

Kavas sportlikud mängud lastele ja 
meelelahutuslikud täiskasvanutele 

Õhtul tantsuks elav muusika. 
 

Pidusse võta kaasa hea tuju ja soov 
tutvuda Silla küla elanikega ning 
midagi maitsvat ühisele lauale 

Sõbrad tulge kokku, võõrad tulge ka!!! 
 

26.MAIL 2018 KELL 18.00 
SILLA KÜLAS PURAVIKU TN 1  

  
 

           
             Seljametsa Muuseumi 
                  kinopunktis    
     19. mail kell 11.30

       animafilm lastele
                         “Elias ja sügaviku saladus”
            Pääse 3.-

annika.poltsam@paikuse.ee 
tel 5786 4627

XV Seljametsa 

KÜLALAAT

Kell 10.00

19. mail 2018
Päeva juhib Ado Kirsi

Pasunakoor ÕNN TULI ÕUELE 
Meeleolukad etteasted Paikuse osavalla laulu- ja
tantsukollektiividelt. 

Kell 12.30

Lastele tuleb külla ehtne Leiutajateküla Lotte! 

Kell 19.00

Kauplejate registreerimine: 53489965 Maiu,  
55646400 Elle 

Rõõmsate kohtumisteni Seljametsas !

Simman külamajas- ansambel KUKERPILLID. 

Laada avamine

Kell 11.00 Võistlus Seljametsa Rammumees 2018
Kell 11.30 Lastele Muuseumi Kinopunktis multikas

Kontsert- esineb LAVASSAARE TRIO

Kell 13.00
Kell 17.00 Seljametsa Muuseumis MUUSEUMIÖÖ

„Öös on pidu“ 
Tasuta ekskursioonid ja õpituba 

Pääsmed hinnaga 6 eurot saadaval Seljametsa muuseumis

Buss laadale väljub 10.45 Paikuse "kollase poe" parklast

OOTAME TEID 

15. mail kell 16.00 Paikuse Põhikooli uude aulasse 

KEVADKONTSERDILE 
„Õitse ja kasva me isademaa“ 

 
 
Esinevad: 
 Paikuse Põhikooli koorid, solistid ja 

tantsijad  
 Paikuse lasteaia „Mesimumm“ 

Rukkilille rühm 
 Seljametsa lasteaia lapsed 
 Eakate naisansambel „Lustilik“  


