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EV 100 tähistamine Seljametsa lasteaias

Korraldatud jäätmeveost

Paikuse lõvid toetavad 
noori talente
Lions Club Paikuse kuulu-
tab välja konkursi “Noore 
talendi toetuseks”. Toetus 
on suunatud sihtotstarbe-
liselt kuni 20-aastase Pai-
kuse ja/või Sindi piirkonna 
noore enesetäienduseks ja 
arenguks kaunite kunstide, 
spordi või muu huviala 
valdkonnas.

Noore talendi toetuse 
suuruseks on kuni 300 eurot, 
mis võib jagamisele minna 
mitme taotleja vahel. Taot-

lus peab olema põhjendatud 
ja kinnitatud täisealise isiku 
poolt (näiteks juhendaja, 
lapsevanem, treener).

Taotluse toetuse saa-
miseks palume esitada LC 
Paikuse juhatusele hilje-
malt 1. aprilliks, aadressile           
raiko@ardis.ee. Toetuse 
saaja ja selle suuruse otsus-
tab LC Paikuse juhatus ja 
kinnitab klubi üldkoosolek.

(Raiko Hiis, LC Paikuse 
president)

Seljametsa lasteaia pere 
tähistas Eesti Vabariigi 100. 
aastapäeva 23. veebruaril 
oma ilusas värskelt reno-
veeritud majas, mis on pea 
sama vana kui meie riikki – 
avati ju samas hoones 1920. 
aastal Seljametsa kool. 

Eelmisel päeval täitus 
maja kringlilõhnaga – rüh-
mades valmistati neid koos 
lastega, nii soolaseid kui 
magusaid. Kringlitest tehtud 
kompositsioonist EESTI 
100 sai tõeline lõhna- ja 
maitseelamus.

Päeva erakordsust oli 
tunda juba sünnipäeva va-
rahommikul, kui rühmades 
tervitasid lapsi ja vanemaid 
rahvariietes töötajad. Sära-
silmsed lapsed sättisid end 
emade ja isade abiga pidu-
riietesse. Saalis askeldas 
meie muusikaõpetaja Kristi 
Rulli-Schvede, kelle õpeta-

misel olid selgeks saanud 
rahvalaulud ja -mängud.

Uksekella kõlades saa-
busid ka külalised, kellega 
koos otsustati suurt juubelit 
tähistada. Need olid meie 
sõbrad Seljametsa muuseu-
mist, rahvatantsijad külama-
jast ja seeniorite ansambli 

„Helin“ lauljad. 
Koos nautisime rahva-

laule, -tantse ja -mänge. 
Eesti Vabariigi sünnist ja 
sümboolikast kõneles meile 
muuseumipedagoog Laine 
Järvemäe.

Pidu oli südantsoojen-
dav, rõõmus ja lustlik. Tä-

nud teile kõigile, kes aitasid 
kaasa EV 100 peo korralda-
misele. 

Rohkem infot meie EV 
100 pidustusest ja teistest te-
gemistest Facebookis meie 
lehelt Seljametsa Lasteaed.

(Ene Mihkelson
direktor)

Paikuse hambaarsti juurde 
pääseb kiiresti
Meedias on sageli juttu 
hambaarsti juurde pääsemi-
se pikkadest järjekordadest. 

Tuletame meelde, et 
juba neljandat aastat on 
Paikuse Tervisekeskuses 
Paide mnt 19 uue kaasaegse 
sisustusega hambaravikabi-
net. Kuigi möödunud aastast 
on Hambaravi Polikliini-
ku uueks nimeks Unimed 
Ühendatud Kliinikud, jäid 
samaks nii osutatavad tee-
nused kui ka arstid.

Kvaliteetne ravitöö, las-

te profülaktika ja hambapro-
teeside tegemine on end 
igati õigustanud. Soovitame 
kasutada Paikuse hambaars-
tide teenuseid, et me jälle 
ühel päeval ei avastaks, et 
kohapeal seda võimalust 
polegi – eriti nüüd, kui ravi-
järjekorrad Pärnus on pikad.

Paikuse hambaravika-
binet on avatud neljapäe-
viti kell 9-18, registreeri-
mine ja info tel 4459299; 
56970650; paikuse@uni-
med.ee.

Korraldatud jäätmeveo 
leping Paikuse valla ja 
Ragn-Sells AS vahel lõp-
pes 28.veebruaril 2018. Uus 
hange on korraldamisel. 
Kuni uue hanke võitja sel-
gumiseni jätkub jäätmevedu 
seni kehtinud tingimustel. 
Tühjendushind ja tühjen-
dussagedus jäävad samaks.

Veograafikut on või-
malik vaadata Ragn-Sellsi 
kodulehelt  http://www.rag-
nsells.ee/klienditugi/graafi-
kud/ või iseteenindusest.

Graafiku täpsustami-
seks saate pöörduda ka 
Ragn-Sellsi klienditee-
ninduse poole telefonil 
6060439.

Põhikoolidest võitis esimese Eesti 
koolide sulgpalli meistrikarika Paikuse
Pärnu Spordihallis peeti 
2.märtsil esimesed üle-ees-
tilised koolide meistrivõist-
lused sulgpallis. Seni on 
koolid omavahel võistelnud 
suuremates linnades, kuid 
ühiselt kokku tuldi esma-
kordselt. Esimestel meistri-
võistlustel osales 25 kooli ja 
pea 100 põhikoolide ja güm-
naasiumi õpilast. Parimad 
selgitati kahes tugevusklas-
sis, Eesti noorte edetabelisse 
kuuluvad lapsed ja alles 
sulgpalliga algust tegevad 
noored. 

Paikuse Spordikeskuses 

sulgpalli treeninguid korral-
davast Pärnu Sulgpalliklubi 
Paikuse treening-grupist 
olid esindatud ka lapsed põ-
hikoolide arvestuses. Põhi-
kooli õpilastest olid parimad 
poiste tugevamas klassis 
Joosep Pahmann Reaalkoo-
list ja teises  tugevusklassis 
Ken Talpas-Taltsepp Paiku-
se Põhikoolist. Parim kool 
selgitati nii põhikooli kui 
gümnaasiumi arvestuses 
mõlema tugevusklassi peale 
kokku. Põhikoolidest võitis 
esimese koolide meistrikari-
ka Paikuse Põhikool.

Võitjameeskonna pildil on vasakult Ketri Uibomäe, 
Romi Tammet ja Greete Kalnapenk. Alumisel real 
Oskar Luhar, Ken Talpas-Taltsepp ja Erik Rätsep.

Osavalla rahvas lustis eestiaegsel peol
Paikuse osavalla rahvas 
tähistas Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva 17.veebruaril 
Suure Lustipeoga Seljamet-
sa külamajas.

Võimalikult ehtsas kü-
lastiilis peole oli tulnud üle 
120 inimese, paljud neist ka 
riietunud ajastutruult. Igati 
sobisid olustikku Feliks 
Kark ja Elmar Trink, kelle 
vahendusel jõudsid pidulis-
teni Saepuru Sassi ja Vinkli 
Aadu laulud ja naljakad 
juhtumised. Ansambli Eesti-
aegne Punt järgi löödi tantsu 
varaste hommikutundideni. 
Eriti ülev hetk oli siis, kui 

peolised kuulasid püsti seis-
tes Eesti hümni Kaido Kivi 
toodud saja-aastase gram-
mofoni sama vanalt plaadilt. 

Tänan Paikuse Naiste-
ühingu Marta naisi, nende 
abikaasasid ja kõiki teisi 
abilisi suure vaeva näge-
mise ja peo õnnestumisele 
kaasa aitamise eest!

Fotol: Kristiina Kask ja 
Mariliis Veskimeister olid 
ühed neist paljudest, kes 
kasutasid võimalust jääd-
vustada end külakõrtsi stiilis 
ehitud peosaali nurgas eesti-
aegselt sätitud fotoateljees.

(Annika Põltsam)

5. kohviring ümber Soomaa

Seljametsa Muuseumis on 
5. aastat toimuva ürituse 
“Kaks kohviringi ümber 
Soomaa” raames 24. märtsil 
kell 12-16 avatud mummu-
line pannkoogikohvik. 

Meilt saab maailma pa-
rimaid pannkooke ja head 

kuuma kohvi, piimavahuga 
või ilma. 

Avatud on mummulis-
te asjade näitus. Töötuba 
lastele. Soovijatele tehakse 
ringkäik muuseumis.

Kohviringis osaleb ka koh-
vik Florinda Paikuse alevis.



2               Nr. 3 (278)   19. märts 2018

Linnavalitsuses otsustati:
19. veebruaril 2018
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Pärnade pst 1 kinnistule kaubanduskeskuse 

püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, kanalisatsiooni, sa-
deveesüsteemi ja elektrivarustuse rajamisega.
12. märtsil 2018
* nõustuda Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks isikliku kasutusõiguse sead-

misega munitsipaalomandisse antud maaüksusele Seljametsa külas Pustuski tee T4.
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Ringi tn 3 kinnistule elamu püstitamiseks koos 

ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, kanalisatsiooni, sademeveesüsteemi ja 
elektrivarustuse rajamisega.
* määrata Pärnu linnas Silla külas asuva Tõlla katastriüksuse jagamisel uutele moo-

dustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Tõllaringi tee 2, Tõllaringi tee 4, 
Tõllaringi tee 6, Tõllaringi tee 8 (elamumaad) ja Tõllaringi tee (transpordimaa).

Linn toetab korterelamute 
hoovide korrastamist

Osavallakogu andis arvamuse

Järelevalveinsener-menetlejana 
töötab Paikuse osavallas Arvid Arroval

Pärnu Linnavalitsus nimetas 
Paikuse osavalla järeleval-
veinsener-menetleja ameti-

kohale 26. veebruarist Arvid 
Arrovali, kelle tööülesan-
neteks on ehituslubade ja 
-teatiste, kasutuslubade ja 
-teatiste mentlemine, ehi-
tusprojektide nõuetele vas-
tavuse kontrollimine, ehi-
tiste üle riikliku järelevalve 
teostamine ja Ehitisregistri 
pidamine.

Arvid Arroval on lõpeta-
nud Tallinna Ehitus- ja Me-
haanikatehnikumi (tänane 
Tallinna Tehnikakõrgkool) 
tööstus- ja tsiviilehituse erialal 

1982. aastal.
20 erasektoris töötatud 

aasta jooksul on ta olnud nii 
ehitustööde juhataja, firma-
juht kui teeninud leiba ka 
geodeet-maamõõtjana.

Avalikku teenistusse 
suundus Arvid 2002. aastal 
Tahkuranna valla kutsel, kuhu 
ta kogenud spetsialistina kut-
suti läheneva ehitusbuumi 
tingimustes ehitus- ja planeeri-
misküsimusi administreerima. 
Järgnes töö samas valdkonnas 
Tori vallas ja Sindi linnas.

8. märtsil toimunud Paikuse 
osavallakogu koosolekul 
anti heakskiitev arvamus 
Pärnu Linnavolikogu 29. 
märtsi otsuse „Raamatuko-
gude ümberkorraldamine“ 
ja määruse „Pärnu Linnavo-
likogu 17.02.2011 määruse 
nr 3 „Pärnu Keskraamatuko-
gu põhimäärus“ muutmine“ 
eelnõudele. Ettekandega 
esines linnavalitsuse kultuu-
riosakonna juhataja Andrus 
Haugas.

Eelnõukohaselt liide-
takse Aruvälja, Jõõpre, 
Lindi, Audru, Lavassaare, 
Tõstamaa, Pootsi, Tõhela 
ja Paikuse raamatukogud 
alates 1. maist 2018 Pärnu 
Keskraamatukoguga.

Raamatukogu töötaja-
te arv jääb samaks. Kuigi 
raamatukogud alluvad ha-
ruraamatukogudena Pärnu 
Keskraamatukogule, säilib 
nende autonoomia. Kõikidel 
raamatukogudel on oma 
eelarve, säilib otsustusõi-
gus oma tööd planeerida. 
Statistika ja aruandlus on 
raamatukogupõhine. Iga 
raamatukogu saab riigilt 
raha teavikute ostuks vas-
tavalt piirkonna elanike 
arvule. Omavalitsuse poolt 
eraldatud teavikute soe-
tamise raha peaks säilima 
samas suuruses. Eelnevast 
tulenevalt muudetakse ka 
Pärnu Keskraamatukogu 
põhimäärust, täiendades 
seda lausega „Paikuse ja 
Lindi raamatukogud täida-
vad ka kooli raamatukogu 
funktsioone“ ja lisatakse  
haruraamatukogude nime-
kirja senistele Ranna ja 
Rääma raamatukogudele 
eelpool loetletud raamatu-
kogud.

Rahalist toetust jagus 

kolmele projektile
Kolmanda punktina 

oli päevakorras Paikuse 
Kultuurirahastu taotlus-
te läbivaatamine ja raha-
lise toetuste eraldamine. 
Osavallakeskuse juhataja 
Kuno Erkmann rääkis, et 
15. veebruariks oli laekunud 
viis taotlust, millest üks 
ei kvalifitseerunud MTÜ 
võlgnevuse tõttu. Tutvustas  
kultuurirahastu tööpõhi-
mõtteid: toetatakse vallas 
toimuvaid projektipõhiseid 
üritusi, mille jaoks eelarves 
vahendeid ette nähtud ei ole; 
toetusi jagatakse neli korda 
aastas. Eelistatakse tege-
vust, mis toimub Paikuse 
kultuuriruumis; tegevust, 
mille tulemus jääb Paikuse 
kultuuriruumi; tegijat, kes 
tegutseb Paikuse kultuuri-
ruumis; konkreetseid pro-
jekte versus tegevustoetus 
ja laiemale avalikkusele 
suunatust. Kokku on 2018. 
aastal jagamiseks 4000 eu-
rot, sellest 2000 kultuuri- ja 
2000 spordiprojektidele.

Peale parajalt tuliseid si-
sulisi vaidlusi kultuurirahas-
tu põhimõtete tõlgendamise 
üle otsustati toetada järgmisi 
projekte:

- Meelelahutusklubile 
Kuu 272.40 € osalemiseks 
Gruusias XVIII rahvusva-

helisel tantsu- ja muusika 
festival-võistlusel;

- Merle Veesalule 400 
€ 2017. aastal maakonna 
väärikate ansamblite lau-
reaadiks tulnud ansambli 
“Helin” CD-plaadi välja-
andmiseks;

- Pärnu Sulgpalliklubile 
350 € Paikuse sulgpallihu-
vilistele lastele 10-päevase 
suvelaagri korraldamise 
toetamiseks.

Projektide esitamise 
järgmine tähtaeg on 15. 
mai 2018.

Jooksvad küsimused
Osavallakeskuse juha-

taja Kuno Erkmann tõstatas 
beebipäevade korraldamise 
teema ja palus osavalla-
kogult seisukohta selles 
küsimuses.

Otsustati, et vastavalt 
ühinemiskokkuleppele ka-
sutatakse osavallas iden-
titeedi säilimiseks võima-
likult palju valla logo ja 
hoitakse elus kohapeal seni 
toimunud üritusi – seega 
korraldab osavallakeskus 
ka edaspidi beebipäevi kaks 
korda aastas. Beebipäeval 
antakse üle Pärnu linna 
vapiga lusikas ja osavalla 
logoga meened.

Järgmine Paikuse osa-
vallakogu koosolek toimub 
12. aprillil kell 15.Puhkuste andmisest ja 

puhkuste võtmisest
Lugeja küsib: Tööandja 
määrab puhkuste ajakavaga, 
et kevadel on kogu kol-
lektiiv kollektiivpuhkusel. 
Mina aga sooviksin suvel 
puhata. Kas tööandja saab 
nii teha?

Vastab Tööinspekt-
siooni nõustamisjurist El-
nara Nadžafova: Töölepin-
gu seadus (TLS) ei sätesta 
kollektiivpuhkuse mõistet. 
Põhipuhkuse andmisel saa-
me rääkida üksnes üldistest 
reeglitest.

TLS kohaselt koostab 
tööandja puhkuste ajakava ja 
teeb selle töötajale teatavaks 
hiljemalt 31. märtsiks. Aja-
kavasse märgitakse põhipuh-
kus ja kasutamata puhkus. 
Põhipuhkust saab osadeks 
jagada üksnes poolte kokku-
leppel ehk kui tööandja soo-
vib põhipuhkuse aja määrata 
ühes osas, siis on tal selleks 
õigus. Kui tööandja soovib 

põhipuhkuse jagada osadeks 
nt 14 + 7 + 7 kalendripäeva, 
on tarvis saavutada töötajaga 
kokkulepe.

Lisaks tuleb puhkuste 
ajakava koostamisel, sh 
kollektiivse puhkuse mää-
ramisel, silmas pidada n-ö 
soodustatud isikuid. Õigus 
nõuda põhipuhkust sobival 
ajal on:

1) naisel vahetult enne ja 
pärast rasedus- ja sünnitus-
puhkust või vahetult pärast 
lapsehoolduspuhkust;

2) mehel vahetult pärast 
lapsehoolduspuhkust või 
naise rasedus- ja sünnitus-
puhkuse ajal;

3) vanemal, kes kasva-
tab kuni 7 a last;

4) vanemal, kes kas-
vatab 7 - 10 a last – lapse 
koolivaheajal;

5) koolikohustuslikul 
alaealisel – koolivaheajal.

Kui soodustatud isik 

soovib põhipuhkust kasu-
tada muul ajal kui tööandja 
poolt määratud kollektiiv-
puhkuse ajal, siis on tal see 
õigus, kui ta teatab oma 
põhipuhkuse soovitud aega-
dest puhkuste ajakava koos-
tamise ajal. Kui soodustatud 
isik keeldub kollektiivpuh-
kusest, tuleb talle puhkust 
võimaldada temale sobival 
ajal ning võimaldada tööd 
ajal, kui teised töötajad on 
kollektiivpuhkusel. Kui töö-
andja töötajat tööga ei kind-
lusta, peab ta selle aja eest 
keskmist töötasu maksma.

Kokkuvõttes: kui töö-
andja soovib põhipuhkuse 
aega määrata ühes osas, 
siis saab ta seda teha enda-
le sobival ajal, arvestades 
soodustatud isikute soo-
videga. Kui põhipuhkust 
soovitakse jagada osadeks, 
tuleb saavutada töötajate-
ga kokkulepe.

Toetust võib taotleda Pärnu 
linnas tegutsev korteri-, 
elamu- või hooneühistu 
eesmärgiga parandada  kor-
terelamute elanike omaalga-
tuse kaudu hoovide välis-
ilmet ja suurendada nende 
kasutamisvõimalusi. 

Toetust saab taotleda 
mängu- või spordiväljaku, 
jalakäijate ala (sh haljas- või 
puhkeala) ning rataste ja 
sõiduautode parkimiskoh-

tade rajamiseks või paren-
damiseks, samuti hooviin-
ventari paigaldamiseks või  
korrastamiseks (nt prügi-
konteinerite hoiustamise 
kohad).

Toetust on võimalik 
saada kuni 40% töö kogu-
maksumusest, kuid mitte 
rohkem kui 2000 € ühe 
taotleja kohta või 4000 € 
ühe üle 50 korteriomandiga 
taotleja kohta või 4000 € 

ühistaotluse korral.
Kavandatavad tööd 

tuleb ellu viia hiljemalt 
toetuse saamise aasta 1.det-
sembriks.

Määrusega saab lähe-
malt tutvuda Pärnu linna 
kodulehel, lisainfot jagab 
Pärnu linnaaednik Anu Nur-
mesalu, tel 444 8306, anu.
nurmesalu@parnu.ee.

(Reet Jalakas)

Matusetoetuse maksmisest
Riigieelarvest rahastatavat 
250 euro suurust matusetoe-
tust määratakse tuhastamise 
ja/või matuse korraldamise-
ga kaasnevate kulude osali-
seks katmiseks isikule, kes 
on vastava tuhastamise ja/
või matmise korraldanud.

Õigus matusetoetust 
saada on isikul, kelle rah-
vastikuregistrijärgne elu-
koht on Pärnu linn (sh osa-
vallad). Toetust ei määrata, 
kui ilmneb, et konkreetse 
isiku matuse korraldami-

sega seotud kulude katmi-
seks on juba mõne teise 
omavalitsuse poolt toetus 
määratud.

Vajadusel peab toetuse 
saaja isiklikult kokku lep-
pima saadud matusetoetuse 
jaotamise teiste isikutega, 
kes matmise korraldamise 
kulutuste katmisel on osa-
lenud.

Nõudeõigus matusetoe-
tusele aegub 6 kuu möödu-
misel isiku surmast.

Matusetoetus kantakse 

taotleja näidatud panga-
kontole või kuludokumendi 
alusel ja taotleja nõusolekul 
teenust osutava isiku või 
asutuse pangakontole.

Toetuse taotlemiseks 
tuleb pöörduda sotsiaal-
töötaja poole (Sirli Sabiin, 
444 8155). Kaasa võtta 
isikut tõendav dokument, 
perekonnaseisuasutuses re-
gistreeritud surmatõend 
ning matuse korraldamisega 
kaasnevaid kulutusi tõenda-
vad dokumendid.

25. Seljametsa külalaat
19. mail kell 10-15

Juubelilaata juhib Ado Kirsi 
Esinevad pasunakoor Õnn Tuli Õuele ja 
               ansambel Lavassaare Trio 
Lastele tuleb külla Leiutajateküla Lotte 
Võistlus “Seljametsa Rammumees 2018”
Meeleolukas kontsertprogramm Paikuse osavalla kollektiividelt 
Kell 19 simman ansambliga Kukerpillid
Simmani pääsmed hinnaga 6-eurot müügil kuni 16. aprillini muuseumis 

Kauplejatel palume helistada 
53489965 Maiu ja 55646400 Elle

21. veebruaril toimunud beebipäeval anti 2017. aastal 
sündinutele veel Paikuse vapiga lusikad.
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Kooli esindus käis kogemusreisil Horvaatias

Sõbrad pidasid ühist vastlapäeva

Tore võimalus elava 
muusika saatel tantsimiseks

Tasuta kokkamiskoolitus noortele

Vastlapäeval kogunesid 16 
Sindi Gümnaasiumi alg-
klasside last ja 28 Pärnu 
Toimetulekukooli kasvan-
dikku ning LC Paikuse ja 
Pärnu Koidula esindajad 
Reiu Puhkekeskusesse. 

Heaks tavaks on saanud, 
et vastlapäeval lustitakse 
koos oma heade sõpradega. 
Kuna LC Paikuse ühendab 
lõvisid nii Paikuselt kui Sin-
dist, peetakse vastlapäevagi 
nii, et ühel aastal koos Pai-
kuse ja teisel Sindi kooli las-
tega. Seekordne vastlasõit 
jääb kindlasti meelde – lumi 

maas ja lustimist oi kui pal-
ju! Väiksemad ja suuremad 
lasid liugu üksteisevõidu 
ja ega kaotajaid ei olnudki. 
Hea tuju ja õhetavad põsed 
oli ühine võit. Sindi lastele 
andis LC Paikuse kingituse-
na üle 16 kelku. 

Õiget meeleolu aitas 
luua hoburakendiga saani-
sõit. No ja mis vastlapäev 
see ilma traditsioonilise 
kehakinnituseta ikka on? 
Õues liud lastud ja sõidud 
sõidetud, koguneti puhke-
keskuse söögisaali nautima 
maitsvat hernesuppi, koo-

reseid kukleid ja sooja teed.
Ühisest pärastlõunast jäi 

südamesse soe tunne.
(Raiko Hiis)

Seljametsa külamajas alus-
tas kooskäimist Wanade 
tantsude klubi. Esimene 
kokkusaamine oli üllata-
valt rahvarohke, küllap on 
üheks põhjuseks seegi, et 
tantsitakse elava muusika 
saatel – paljukest siis selli-
seid võimalusi kodu lähedalt 
ikka võtta on. 

Järgmine klubiõhtu, kus 
õpitakse ja tantsitakse vanu 

seltskonnatantse, tuleb 6. 
aprillil algusega kell 7 õhtul 
ja ikka Seljametsa küla-
majas. 

Juhendavad Rita Mändla 
Seljametsast ja Ülle Ots  
alevi linnuriigist. Osalus-
tasu on 3 eurot inimese 
kohta. Kaasa vahetusjalatsid 
ja veidi näksimist ühisele 
peolauale.

(Annika Põltsam)

Esimesel klubiõhtul Seljametsa külamajas tantsis vanu 
seltskonnatantse ligi poolsada huvilist.

Veebruari viimasel nädalal 
käis Paikuse Põhikooli esin-
dus koosseisus arendusjuht 
Anne Kalmus ja õpetaja 

Sirle Varkentin ning 8.a 
klassi õpilased Jasper Raadi, 
Simon Talve ja Taimo-Sten 
Ojasalu Erasmus + projek-

ti “Motivation at School 
Through Ict’s and Innova-
tive Educational Methods” 
raames Zagrebis asuvas Os-
novnaškolaGornjeVrapčet. 

Esitlesime kodutööna 
valminud presentatsioo-
ni horvaatia kirjandusest, 
millest erinevaid IT kesk-
kondi kasutades koostati 
koos teiste partnerriikide 
esitlustega ühtne tervik. 
Õpilased osalesid mitmetes 
töötubades, kus rahvusvahe-
listes töörühmades valmisid 
arvutipõhised esitlused nii 
fotojahist kui tulevikuleiu-
tistest. Peale uute nutitead-

miste omandamise tutvuti 
fotojahti pidades Zagrebiga, 
käidi Krapina Neandertal-
laste muuseumis, osaleti 
võistlusmängudes ja suheldi 
eakaaslastega Portugalist, 
Iirimaalt, Horvaatiast, Itaa-
liast ja Belgiast.

Euroopat vallutanud 
külm ei seganud omanda-
mast uusi IT teadmisi, suht-
lemist eakaaslastega inglise 
keeles ega kogemast elu 
vahetusõpilasena horvaadi 
peres. Elamusi, kogemusi 
ja uusi teadmisi toodi kaasa 
kuhjaga.

(Õp Sirle Varkentin)

Jaanuarist alustas Paikuse 
Noortekeskus Eesti Noor-
sootöö Keskuse sihtfinant-
seeringul kokandustöötuba-
de korraldamisega. 

Ringi juhendajaks on 
kauaaegne toitlustusvald-
konnas tegutsenud ning 
erinevaid kokandustöötu-
basid tegev hinnatud kokk 
Marek Sild. 

Töötoad toimuvad kord 
nädalas esmaspäeviti. Kuni 

märtsi lõpuni kasutame 
ringi korraldamiseks hea 
koostööpartneri Paikuse 
Päevakeskuse ruume, edas-
pidi hakkavad ringid toi-
muma noortekeskuse uutes 
ruumides. Ring on noortele 
tasuta – ainsaks tingimuseks 
on huvi toidu ja kokkamise 
vastu. Sama sihtfinantsee-
ringu abiga rajame noor-
tekeskuse uutesse peagi 
valmivatesse ruumidesse ka 

oma kööginurga, kus noored 
saavad oma äranägemise 

järgi süüa valmistada. 
(Marika Valter)

Eelkohtumisel sai paika rahvusvahelise 
noortevahetuse programm

20. kuni 23.veebruarini toi-
mus Paikuse Noortekesku-
ses rahvusvahelise noorteva-
hetuse projekti “Include me” 
eelkohtumine. Välispartne-
rid Hispaaniast tutvusid ka 
meie huvikooli, põhikooli, 
spordihoone ja noortekesku-
sega. Kohtumisel pandi alus 
pikemaajalisele koostööle 
noorsoo töövaldkonnas.

Nelja päeva jooksul pa-
nid projektipartnerid pai-
ka noortevahetuse detailse 
programmi. Juba märtsi 
lõpus tulebki Paikusele kok-
ku 28 noort vanuses 13-18 
eluaastat ja 4 noortejuhti,  
et arutleda Euroopa im-
migratsiooni probleemide 
üle. Töökeeleks on inglise 
keel. Lisaks õpitakse ka-
sutama fotograafiat ning 
video töötlemist, ITd ja 
sotsiaalmeediat. Programmi 
kaasatakse nii Paikuse, Sin-

di kui Kohtla-Järve Ahtme 
Gümnaasiumi noori. 

Projekti eesmärgiks on 
noortele selgitada multi-
kultuursuse, põgenike kriisi 
ja rahvusvahelise dialoo-
giga seonduvaid teemasid.  
Omandatakse teadmisi ka  
kultuuride erinevustest ja 
traditsioonidest, tutvustakse 
rahvusköökide maitsetega, 
keelte ja kommetega ning 
õpitakse arvestama üksteise 
erinevusi. Laagris toimu-
vad debatid, vabas vormis 
presentatsioonid, õppeeks-
kursioonid ning heli- ja 
fototöötlustöötoad. 

Programmi eestvedaja-
teks on Paikuse Avatud Noor-
tekeskus Eestist ja Casal de 
Joves noortemaja Barcelona 
lähedalt Hispaaniast. Kõiki 
tegevusi rahastab 100%-liselt 
Erasmus+ programm.

(Marika Valter)

Panoke juhataja Marika Valter, Sant Just Desverni 
noortemaja töötaja Aroa Carmona Hispaaniast ja 
Paikuse ANK noorsootöötaja Teemu Aleksi Liima-
tainen eelkohtumise raames tutvumas Pärnuga.

15.veebruaril tähistati Pai-
kuse Päevakeskuses peoõh-
tuga Eesti Vabariigi aasta-
päeva. Meeldejääva üllatu-
sena tõi kohalik tordimeister 
Kristel Kadakas peoselts-
konnale kingituseks maitsva 
tordi, mille  loomisel on ta 
inspiratsiooni saanud juba 
lahkunud vanavanematelt.  

Eesti 100 tort projektist oli 
juttu juba eelmises Paikuse 
Postipaunas ning selle to-
reda ettevõtmise raames ka 
see kaunis tort päevakesku-
se peolauale jõudis. 

Täname Kristelit ning 
kogu projektimeeskonda 
mõnusa algatuse eest!

(Katti Aumeister)

Kaunis üllatus eakatele 
vabariigi sünnipäeva puhul

Paikuse Päevakeskuses on  
märtsi lõpuni avatud Klaa-
ra-Greeta Miili tikitud pil-
tide näitus „Tikitud talv“. 

Klaara-Greeta (87) on 
käsitööga tegelenud üle 80 
aasta – juba 6-aastaselt hak-
kas ta vanaema juhendami-
sel pitsi heegeldama. Kudu-
ma õpetas teda aga isa, kes 
oli samuti osav käsitööline. 
Esimeste kudumistöödena 
said mürkrohelised kleidid 
selga Greeta nukud. 

Ka Greeta ema tegeles 
käsitööga, mis oli kogu pere 
ühine huvi. Käsitööpisikuga 
õnnestus Greetal  nakatada 
isegi oma meest, kes samuti 
meelsasti tikkis. Greetal on 

2 last, 6 lapselast ja 13 lap-
selapselast, kellest mõnigi 
on samuti pisiku saanud. 
Ta on aastate jooksul oma 
mitmekülgseid oskusi ja-
ganud teistega ka Paikuse 
Päevakeskuse käsitööringis. 

Näitusele on välja no-
pitud praegusele aastaajale 
kohaselt talveteemalised 
tööd. Greeta on tehtud pilte 
ka palju ära andnud, kuid 
seejärel samasugused pildid  
uuesti teinud. Tema sõnul 
annab käsitöö rahuldust 
ja rõõmu tehtava valmi-
misest – nii on ta ka öösel 
töid lõpetanud, et oodatud 
tulemust näha.

(Katti Aumeister)

Tikitud talv päevakeskuses
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Projekteerimistingimuste avalikud väljapanekud:
7.-20. märts 2018 toimub Paikuse alevi Orunõlva tn 
1 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimis-
tingimuste avalik väljapanek. Paikuse Vallavolikogu 
20.09.2004 otsusega nr 21 on kehtestatud Oru maaüksuse 
detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurenda-
takse Orunõlva tn 1 kinnistul detailplaneeringuga määra-
tud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

12.–25. märts 2018 toimub Paikuse alevi Vahtramäe 
tee 10 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimis-
tingimuste avalik väljapanek. Paikuse Vallavolikogu 
18.12.2006 otsusega nr 64 on kehtestatud Vahtramäe ka-
tastriüksuse ühe osa detailplaneering. Projekteerimistingi-
mustega suurendatakse Vahtramäe tee 10 kinnistul detail-
planeeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

14.–28. märts 2018 toimub Paikuse alevi Ringi tänava 
elamukvartali detailplaneeringut täpsustavate projek-
teerimistingimuste avalik väljapanek.
Paikuse Vallavolikogu 22.01.2007 otsusega nr 2 on keh-
testatud Kaasiku maaüksuse detailplaneering. Projek-
teerimistingimustega muudetakse kõikidel Ringi tänava 
kinnistutel (va pos nr 8) arhitektuurse tingimusena katu-
sekallet senise 10º-45º asemel 0º- 10º. 

Kõikide projekteerimistingimuste eelnõud on tutvu-
miseks väljas Pärnu Linnavalitsuses Suur-Sepa tn 16 
ja Paikuse osavallakeskuses, Paikuse alev, Pärnade 
pst 11, tööpäeviti kella 8-16 ja Pärnu linna veebilehel 
www.parnu.ee. Selle aja jooksul võib esitada kirjalik-
ke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse 
kohta kohapeal, posti teel või saata e-posti aadressile 
infospetsialistid@parnu.ee. 

* * *
Paikuse Päevakeskus on avatud E, T, K ja R 8.30-
16.00 ning N 8.30–18.30.

* * *
Raamatukogus näitus “Konnad” pr Galina Štšigorieva 
erakogust. 23.03 ja 30.-31.03 on raamatukogu suletud.

* * *
Laienenud Pärnu linna ettevõtted saavad taotleda lin-
navalitsuselt ettevõtlustoetust kuni 30. märtsini. Info 
ning taotluse vorm Pärnu linna veebilehel, lisainfo: 
Aare Raev, ettevõtluse arengu peaspetsialist, tel 444 
8360; 5332 0824, e-post aare.raev@parnu.ee.

* * *
Otsime väikelaeva kaptenit ja madrust kevadest Pär-
nu jõele. Tel 53583301.

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 12-12.48. 
Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@paikuse.ee

Õnnitleme eakamaid 
sünnipäevalapsi     

JOHANNES VOOSALU  15.02.2018
ema  Johanna Lepp
isa    Heiki Voosalu

ITI KARELL   09.02.2018
ema   Janika Orav
isa     Lauri Karell

EMILIA KADAJA  26.02.2018
ema   Kaisa Kaljumäe
isa     Marko Kadaja

Õnnitleme!

 Mälestame lahkunuid
Rainis Juhkam  28.03.1979 - 11.02.2018
Taissa Valdma  21.10.1924 - 22.02.2018
Juta Titma  21.08.1930 - 28.02.2018
Valdur Palits  29.11.1958 - 04.03.2018
Artur Ilm  12.12.1925 - 14.03.2018

VANDA KIRIKAL
IRENE MÄNDLA
LAINE SAUL
SÜLVI HALJASMÄE
ALMA LUBI
AINO SUUR
MILDIIT LEPP
ELLEN PAAL 
SIRJE LEMBER
ERNST PÄRNA
EILA MARJATTA MOISIO 
ENE-REET VILJAK
LAINE LANDING
SALME RUUT
ANNE JAANUS
MAIE LIIV
SAIMA TÕNISSON
MAIMU MITT
HELJE ANTON
VAIKE HAAVASALU 
ENE RUUTMETS
LYDIA TALING  
AIME SIPELGAS  
KOIT AIGRO 
LEHTE LILLE
HELI LAUR
MALLE KAUR 
TÕNU LÄÄNE 
HEINER TILK 
REIN VARES
HELMI KUUSK
KALJU SAZONOV
MAIMU KARJUS 
HELVI MÄNNIARU
HELJU JOHANSON
MALLE AER

  
 

           Seljametsa Muuseumi 
                  kinopunktis    
   28. märtsil kell 18.30

       Eesti mängufilm
        Seltsimees laps
            Pääse 4.-/3.-

Kohtade arv on piiratud, 
palume piletid broneerida 

annika.poltsam@paikuse.ee 
tel 5786 4627

Linnade arvestuses talimängudelt 1. koht 

Toidukartuli müük

24. märtsil 
kell 12-14 osavallakeskuse juures
kell 12-17 Tammuru kartulihoidlas
Hind 40 senti kg 
(erinevad sordid, pakitud 10 ja 15 kg kotidesse)
Info 5210662

Seljametsa külamajas 
esmaspäeviti kell 17.30-18.30
Latiino tantSutrenn
Juhendab Hellevi Maasepp
Osalustasu 4 eurot/üks kord

Palun registreeruda muuseumis 
Annika juures, 

annika.poltsam@paikuse.ee, tel 5786 4627
Kaasa võimlemismatt!

                      Paikuse Jüriöö teatejooks 24. aprillil
                 kogunemine 18.30, start 19.00
           Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse kooli juures
Juhend:
* 6-liikmelised võistkonnad
* Jooks koosneb 6. etapist (distantsid vahemikus 350m-425m)
* Võistlusklassid 1.-3.klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, mehed, naised ja segavõistkonnad (vähemalt 3 naist võistkonnas)
* Kõige silmatorkavam võistkond
* Autasuks magus suutäis
Eelregistreerimine teha hiljemalt 21.04.2018 roland.simanis@paikuse.ee
Osalemine kõigile tasuta!

Vaatamata lumevaesele 
talve algusele jõudis see 
lõpuks siiski oma täies 
hiilguses pärale ning Eesti 
omavalitsuste talimängud 
said märtsi esimesel nädala-
vahetusel Mulgimaal ka ära 

peetud. Esmakordselt osales 
Paikuse spordipere Pärnu 
linna esinduse koosseisus. 

Öeldakse, et ühtsuses 
peitub jõud ja seda näitas ka 
linnade arvestuses saadud 
esikoht. Tulemused spordi-

alade lõikes olid üldarves-
tuses järgmised: males 9. 
koht, kabes 19. koht, meeste 
korvpallis 12. koht, naiste 
korvpallis 9. koht, suusata-
mises 15. koht ja ujumises 
4. koht. 

Paikuslasi võistles tali-
mängudel 18: Reili Naarits, 
Triin Kuusik, Riinu Veber, 
Heli Allika, Kelly Solovjov, 
Mihkel Annuste, Rando 
Jürgens, Max Pärna, Roman 
Konontšuk, Rait Tammet, 
Anette Baum, Silver Soo-
saar, Raigo Vahter, Ragnar 
Lelle, Birgit Rebane, Greete 
Marleen Pärn, Tõnu Hein-
mets ja Rondo Mikko. 

Paikuse Spordikeskus 
tänab kõiki kaasaaitajaid ja 
loodab edaspidistel  mõõdu-
võttudel taaskord teie abile.

Fotol: naiste korvpalli 
võistkond. (Roland Šimanis)

* 31. märtsil kell 11      
Paikuse korvpalli karika-
võistluste finaal Paikuse 
Spordikeskuses.

* 24. aprillil Paikuse 
jüriöö teatejooks. Start 
antakse kell 19. Regist-
reerimine algusega 18.30 
Paikuse politseikoolis.

* 13. mail jalgrattamatk 
“Tunne oma koduvalda” 
algusega kell 11 Paikuse 
Spordikeskusest.

* 19. mail Seljametsa 
rammumees ja -naine 
2018, algus kell 11 Selja-
metsa lasteaia ja muuseu-
mi juures (laada raames).

Pensionäride klubi „Kuldne iga“ 
peohommik toimub 

8. aprillil algusega kell 11.00 
osavallakeskuse saalis

Külalisesinejateks on Paadrema
rahvamaja ansambel „Härmalõng“ ja 

Tõstamaalt „Vokiratas“

Lähiaja 
spordi-
üritused 


