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Haruldased külalised ei hoidnud 
oma tundeid tagasi
Oktoobri lõpus külastas Pai-
kuse kooli 20-liikmeline ha-
ridustöötajate delegatsioon 
Ukrainast Višnevetskist. 

Gruppi kuulus linnapea, 
mitu koolidirektorit, õp-
pealajuhatajaid, õpetajaid, 
lasteaiatöötajaid ja amet-
nikke. Võõrustajatena saime 
tunda erakordselt avatud ja 
südamlike inimeste huvi 
ning siirast vaimustust meie 
elu ja koolikorralduse üle. 

Ikka ja jälle kuulsime 
külaliste suust, et ollakse 
sattunud nagu muinasjuttu. 
Külaliste auks korraldatud 
pidulikul õhtusöögil oli 
raske tagasi hoida härduspi-
saraidki. Nii kaunid olid sel 
õhtul rahvarõivaid kandnud 
ukrainlaste kolmehäälselt 
ettekantud rahvalaulud, mis 
enamasti olid kurvad. Esi-
tajate silmadest võis välja 
lugeda kogu seda muret, 
mis nende elu praegu pärsib. 
Aga hetk hiljem olid kõik 
taas rõõmsas keskustelus ja 
juttu jätkus kauemaks.

Kolmepäevalise külas-
tuskäigu raames tutvusta-
sime oma kooli, andsime 
lahtisi tunde ja rääkisime 

Eesti haridussüsteemist. 
Külalisi vaimustas meie 
kooli materiaal-tehniline 
baas, õppevahendite mitme-
kesisus, võimalus osaleda 
rahvusvahelistes projektides 
ja palju muud. Oldi positiiv-
selt imestunud ka meie õpe-
taja-õpilane demokraatlike, 
lihtsate, võrdne-võrdsega 
suhete üle. Aga ka meie 
asjaajamise korrast. 

Nenditi, et meil on tunda 
hoopis vähem bürokraatiat 
ja rohkem õigusi. Kui meil 
minnakse praegu tsentrali-
seerimise teed, siis Ukrainas 
on käsil detsentraliseerimi-
ne. Haridusse tahetakse kaa-
sata rohkem erainvestoreid.

Külalised said näha ka 
meie huvikooli ja lasteaeda, 
kus neid vaimustas tervi-
tuskontsert, noortekeskust,  
raamatukogu ja spordikes-
kust. Külastati ka Paikuse 
Politseikooli ning Koidula 
Gümnaasiumi. Loomulikult 
võlus ukrainlasi meri, aga ka 
Pärnu ja selle vaatamisväär-
sused üldse. 

 Delegatsiooni juht Maia 
Minakova saatis kohe pärast 
kojunaasmist Paikuse kooli 

direktorile Aare Külaotsale 
tänukirja, milles veel kord 
tänati kogu kooliperet erili-
selt sooja vastuvõtu, nähtu 
ja kogetu ning saadud idee-
de eest. Veel teatas ta kirjas, 
et kõigis neis koolides, kust 
külastusreisil osalejaid oli, 
toimusid juba pressikonve-
rentsid, kus tutvustati nähtut 
ja arutati, mida saaks nende, 
väga piiratud võimaluste 
juures, kodus ellu viima 

hakata. 
„Kõik oli nii hea, et koju 

naasta oli isegi kurb. Oli 
vähe aega ja palju infor-
matsiooni, mis keeras meie 
vaated haridusele pea pea-
le,“ nentis proua Minakova 
oma kirjas.

Kevadeks on planeeritud 
Paikuse koolirahva vastukü-
laskäik uute sõprade juurde.

Sirje Suurevälja
Põhikooli õpetaja

Linnavolikogus esindab 
nüüd osavalda kaks inimest  

Eelmise aasta oktoobris 
toimunud kohalike omava-
litsuste valimistel saadud 
tulemuste põhjal pääsesid 
Pärnu linnavolikogusse Pai-
kuselt Kuno Erkmann ja 
Heldur Paulson. 

Tööleasumise tõttu osa-
vallakeskuse juhina pidi Erk-
mann volikogu liikme koha 
loovutama oma valimisni-
mekirjas järgmisele enim 
hääli saanud kandidaadile.

Nüüd, oktoobrikuu vii-
masest päevast, peatas lin-
navolikogu liige Andrei 
Korobeinik kolmeks kuuks 
oma volitused ja tema asen-
dusliikmena läks volikokku 
Marika Valter. 

Valter kuulub Reformi-
erakonda, on väikeettevõtja ja 
MTÜ Paikuse Avatud Noor-
tekeskuse PaNoKe juhatuse 
liige.

Lume lükkamiseks era-
teedel tuleb avaldada soovi
Teade lumelükkamiseks era-
teedel avalduse saatmise 
kohta on sel aastal väheke hi-
linenud. Loodame, et hilineb 
ka suur lumi ja päris talvgi.

Põhimõtteliselt ei muutu 
varasemate aastatega võr-
reldes midagi. Rahvastiku-
registri andmetel Paikuse 
osavallas elavad inimesed 
saavad 1. detsembrini aval-
dada soovi hoida lumest 
vabana nende koju viivad 

erateed või teede osad. 
Avaldused saata linna-

valitsus@parnu.ee või toi-
metada osavallakeskusesse 
tuba nr 2.

Probleemide ja küsimus-
tega tuleks pöörduda mitte 
traktoristi, vaid osavalla 
projektijuhi poole, martin.
hollas@parnu.ee või tel 
5538497.

Martin Hollas
Projektijuht

Kodused lapsed saavad 
jõulupakid kätte oma peol
Mitmeid aastaid kestnud 
tava teha Paikuse valla 
lastele kohalikest oludest 
inspireerituna kujundatud 
kommikarpides jõulupakid 
sai möödunud detsembriga 
läbi.

Kuid pakkideta ei jää 
Paikuse lapsed selgi aastal. 
Kool ja lasteaiad muretse-
vad selle eest, et jõuluvana 
meie lapsi ei unustaks, see-

kord ise. Koduste laste eest, 
st kes ei õpi meie koolis 
ega käi meie lasteaedades, 
hoolitseb aga osavallkeskus.

Kõik kodused lapsed 
on oodatud väikesele jõu-
lupeole osavallakeskuse 
suures saalis 18. detsembril 
algusega kell 15.

Korraldajad on tänuli-
kud, kui annate oma osale-
misest teada tel 4448151.

1994. aastast tähistab Eesti 
Lastekirjanduse Keskus igal 
aastal 20. oktoobril ettelu-
gemise päeva, et tõsta raa-
matu- ja lugemishuvi ning 
väärtustada ettelugemist.  

Paikuse lasteaedades 
tähistati seda päeva sellisel 
kujul esmakordselt. Osa-
lesid kõik kahe lasteaia 13 
rühma. Võtsime seda kui 
võimalust, et tavarutiini-
le värvi anda. Iga rühma 
meeskond sai antud teemale 
loovalt läheneda, kujunda-
des seda oma laste jaoks 
sobivaks, et valikust lähtu-
valt rühma päevategevusi 
korraldada. 

Päris pisikestele ette-
lugemisel/jutustamisel ka-
sutasid õpetajad rohkem 
visualiseerimist ja näitli-
kustamist (käpikud, pulga-
nukud, pildid, looduslikud 
materjalid jms.), mis aitas 
kuuldud loo sisu paremini 
tajuda. Mitmetes rühmades 
kujundati ruumid mõnusaks 
lugemispesaks, mida sisus-

tati erinevate valgustite, pat-
jade ja vaipadega. Lastele 
pakuti valikuid, kas kuulata 
või minna vaikselt teise 
ruumi joonistama...

Et lapse tähelepanu te-
gevusel püsiks, on oluline 
ka liikumine. Meelte foo-
kuses hoidmiseks kasutati 
nt laste joogakaartidega 
valitud asendeid, mida tea-
tud aja möödudes vahetati. 
Nooremas rühmas liiguti 
erinevate ruumide vahel, 
otsides kuuldud looga so-
bivaid pilte seinal, pusiti 
sõrmedel jutuga haakuvaid 
näpumänge jne. Mitmes 
rühmas tehti koostööd ka 
lapsevanematega, kes käisid 
ette lugemas. 

Ühes rühmas läheneti 
teemale iseäranis meeli 
haaraval viisil – külas olid 
“koduhundid”. Koerte oma-
nikud lugesid lastele lugusid 
huntidest ning seejärel said 
lapsed näha koerte meister-
likkust käskluste tundmisel 
ja imetleda loomade trikita-

misosavust.
Kuna lasteaias lähtutak-

se üldõpetuse põhimõttest, 
siis mitmed rühmad olid 
antud teemaga sisustanud 
terve nädala. Kuuldud looga 
olid lõimitud kõik tegevu-
sed, et lapsel oleks võimalik 
saada terviklikumat tajupilti 
ümbritsevast maailmast läbi 
etteloetud loo ja käsitletud 
teema.

Päev oli põnev ja eriline. 

Samas on ettelugemine/
jutustamine lasteaias meie 
igapäevane tegevus, et olla 
seeläbi toeks lapse mitme-
külgsel arengul ja maailma 
avastamisel. 

Meil kõigil, sealhulgas 
lastel, on omad teadmised, 
kogemused. Neid omakorda 
jagades saame rikkamaks 
kõik.

AnuVill
Lasteaia õpetaja

Ettelugemispäev oli põnev ja eriline

Peagi selgub, kas ja kuidas 
jätkab Paikuse Noorte Tugila
Selle aastaga lõpetab Pai-
kuse Noorte Tugila oma 
toimetamise senises vormis, 
kuna kahe aastane tugimeet-
me programm saab selleks 
korraks läbi. 

Hetkel  o leme Ees-
ti Avatud Noortekeskuste 
Ühenduse kaudu esitanud 
uue hankepakkumise Eesti 
Noorsootöö Keskusele – 
peagi selgub, kas ja millises 
vormis tugila tuleval aastal 

jätkab. Senini tegutsevat 
Noorte Tugila elluviimist 
rahastatakse haridus- ja 
teadusministri kinnitatud 
ning Eesti Noorsootöö Kes-
kuse poolt elluviidava ESF 
kaasrahastatud programmis 
„Tõrjutusriskis noorte kaa-
samine ja noorte tööhõive-
valmiduse parandamine“ 
kirjeldatud tegevuste raa-
mes.

Marika Valter
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Linnavalitsuses otsustati:
15. oktoobril 2018
* anda anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku 

kasutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele alljärgnevatele kinnisasjadele:
- Paikuse alev, Rukilille tänav (pindala 12966 m, transpordimaa) kesk- ja madalpinge 

elektrimaakaabelliinide ning jaotus- ja liitumiskilpide ehitamiseks;
- Paikuse alev, Rukilille tänav (pindala 56 m, tootmismaa) kesk- ja madalpinge elekt-

rimaakaabelliinide ning kompleksalajaama paigaldmaiseks
* anda vee-ettevõtjale nõusolek Paikuse alevis Toominga 1 kinnistul vee andmise ning 

reo- ja sademevee vastuvõtmise sulgemiseks.

22. oktoobril 2018
* nõustuda Paikuse alevis Ojakalda 10 ja 12 ning Põllu 1, 3, 5, 7 ja 7a kinnisasjadega 

piirnevate maatükkide erastamisega liitmiseks nende kinnistutega ja anda moodusta-
tavatele katastriüksustele koha-aadressid järgmiselt: Ojakalda 10y ja 12y ning Põllu 
1y, 3y, 5y, 7y ja 7b.
* lubada suurendada Paikuse alevis Karuluha tn 1 kinnistu hoonestusala 10% ulatuses.
* pikendada Paikuse alevis Jõekalda tee 37 asuva elamu 33% laienduse vastu esitatud 
vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra ning peatada Jõekalda tee 37 paikneva 

elamu laiendamiseks esitatud ehitusteatise menetlus kuni vaide lahendamiseni.

29. oktoobril 2018
* muuta Pärnu Linnavalitsuse 06.04.2015 korralduse nr 190 „Pärnu Raekoja saali 

ürituste korraldamiseks kasutusse andmise tasumäärade kehtestamine“ järgmiselt: 
üritusele kestusega kuni pool tundi 30 eurot.
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Tõlla tn 4 kinnistule elamu püstitamiseks koos 

ehitise teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega.
* suunata linnavolikogu istungile eelnõu Paikuse Vallavalitsuse 07. aprilli 1997 korral-

dusega nr 88 kehtestatud Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneering osaliselt 
kehtetuks tunnistamiseks Tammuru tehnoküla 4 // 5 // 6 // 7 ja Tammuru tehnoküla 3 
kinnistute osas.

5. novembril 2018
* algatada Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 ja Männiku tn 5 kinnistute detailplanee-

ringute koostamine.
* kuulutada välja konkurss “Ettevõtlik pärnakas 2018/2019” (vt www.parnu.ee).

1. novembril 2018
* korraldada ümber liitmise teel Paikuse Päevakeskuse tegevus alates 1. jaanuarist 
2019. Paikuse Päevakeskus liidetakse Pärnu Sotsiaalkeskusega ja liidetav asutus lõ-
petab tegevuse.
* esitada Isamaa, Keskerakonna ja valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsioonide nimel 
pöördumine Vabariigi Valitsusele Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühen-
damisel moodustatava ühendasutuse peakontori jätmiseks Pärnusse.

Linnavolikogus otsustati:Lastekaitsespetsialistina Paikuse
osavallas töötab Alice Sarv

Elukoha täpsustamiseks 
on tagumine aeg!

Osavallakogu valis uue esimehe

18. oktoobrist on Paikuse 
osavallakogu esimees pika 
volikogus töötamise koge-
musega Eero Rändla.

Eero Rändla elab Paiku-

sel alates 2000. aastast. Val-
lavolikogu liikmeks valiti ta 
kolmel korral: 2005, 2009. 
ja 2013. aastal. Aastast 2009 
juhtis ta kahe koosseisu 
vältel volikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni.

Paikuse vallavolikogu 
volitas Eero Rändla oma 
esindajaks ühinemisläbi-
rääkimistel, millest ta osa-
les protsessi algusest kuni 
ühinemislepingu allakirju-
tamiseni.

Eero Rändla on parteitu. 
2017. aastal toimunud koha-

like omavalitsuste valimis-
tel kandideeris ta Metsoja 
Meeskond koosseisus ja 
osutus valituks osavallako-
gu liikmeks.

Eero Rändla peab lugu 
tervisespordist ja on esin-
danud valda mitmetel spor-
divõistlustel.

Üks tema hobidest on 
ka aiandusega tegelemine. 
2017. aastal omistati pere-
kond Rändla kodule valla 
heakorrakonkursil võitja 
tiitel eramute kategoorias. 

Alates 1. novembrist alustas 
tööd lastekaitsespetsialisti-
na Paikuse osavallakesku-
ses Alice Sarv. Ta asendab 
oktoobrist lapsepuhkusele 
jäänud Eliise Sallat.

Alice on töötanud asen-
dushoolduse valdkonnas, 
viimati perede sotsiaal-
töötaja-tugiisikuna Pärnu 
Sotsiaalkeskuses. 

Ta on teinud ka vaba-
tahtlikku tööd, näiteks vä-

henenud töövõimega ini-
mestega. 

Kuna Alice peab tööd 
lastega oma südameasjaks, 
haaras ta enda sõnul rõõ-
muga kinni võimalusest 
asuda lastekaitsespetsialisti 
ametikohale meie osavallas. 

Alice töölaud asub osa-
vallakeskuses kabinetis nr 
5, tel 444 8156, alice.sarv@
parnu.ee.

Edu uues ametis!

Osavalla vapimärgi kandidaate 
saab esitada 15. jaanuarini
Vastavalt ühinemislepin-
gus sätestatule on Paikuse 
osavalla elanike tunnus-
tamiseks kaks võimalust: 
vapimärk ja osavallakogu 
esimehe tänukiri.

Paikuse osavalla kõrgei-
maks autasuks on vapimärk, 
mis antakse isikule, kes oma 
tegevusega on oluliselt kaa-
sa aidanud osavalla arengule 
või elanike heaolule, saavu-
tanud tähelepanuväärseid 
tulemusi või üldise tun-
nustuse kultuuri, hariduse, 
majanduse, eestluse jmt 
edendamisel. Ettepanekuid 

vapimärgi andmiseks või-
vad teha kõik soovijad. 

See peab olema kirjalik 
ja esitatud osavallakeskuse-
le 15. jaanuariks. Vapimärgi 
kandmise õigust tõendab 
vastav tunnistus. Vapimärk 
antakse üldjuhul üle Eesti 
Vabariigi aastapäeva tähis-
taval üritusel. 

Esimesed vapimärgid 
andis Paikuse vald välja 
1995. aastal, viimased mullu 
valla 26. aastapäeva peol. 
Seni on välja antud kokku 
42 vapimärki.

Tänukirja andmine ot-

sustatakse osavallakogu esi-
mehe otsusega. Ettepaneku 
tänukirja andmiseks võib 
teha osavallakogu liige, lin-
na ametiasutuse teenistuja 
ja osavalla territooriumil 
asuva linna ametiasutuse 
hallatava asutuse juht. Et-
tepanekusse tuleb märkida 
põhjendus, mille eest tänu-
kiri antakse ning tänukirja 
üleandmise aeg ja koht.

Kui vapimärgi saab anda 
isikule üks kord, siis tänu-
kirja puhul seda piirangut 
ei ole.

Oleme sel teemal kirjutanud 
mitmeid kordi, kuid ikka 
veel leidub inimesi, kellel 
tänagi puudub rahvasti-
kuregistris täpne elukoha 
aadress. 

Tuletame veel kord 
meelde, et uuest aastast 
kustutatakse rahvastiku-
registrist nende pärnakate 
aadressid, kes pole pärast 
kolimist enda uuest eluko-
hast teada andnud ja kelle 
aadress on registrisse kantud 
vaid omavalitsuse täpsusega 
(st “Pärnu linn”). Nii re-

gistreeriti inimese aadress 
siis, kui varasema eluruumi 
omanik soovis üürniku välja 
kirjutada, kuid registrile 
polnud teatatud isiku uuest 
elukohast. 

Sellised inimesed säi-
litasid elukohast sõltuvad 
soodustused, kuigi tege-
likult võis nende uus elu-
koht olla väljaspool Pärnut. 
Näiteks on neil praegu veel 
võimalik odavamalt parkida 
ja bussipileteid osta, saada 
sünni- ja muid toetusi. Peale 
1. jaanuarit see nende puhul 

enam nii ei ole. Ka ei pruu-
gita kooli või lasteaeda võtta 
sissekirjutuseta laste lapsi, 
nad ei saa valida ega näiteks 
juhiluba pikendada. 

Enda rahvastikuregistri-
järgset elukohta on võimalik 
vaadata, sisenedes ID-kaar-
di, mobiili ID või mõne pan-
ga kaudu riigiportaali eesti.
ee. Kui selgub, et teil on 
sissekirjutus uuendamata, 
võib seda teha riigiportaalis 
eesti.ee või omavalitsuses 
kohapeal.

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekutest
Paikuse osavallakogu kogu-
nes 15. oktoobril erakorra-
lisele koosolekule, et viia 
läbi umbusaldushääletus 
osavallakogu esimehele 
Mait Talvojale. 

Umbusaldusavaldusele 
olid alla kirjutanud kõik 
Keskerakonnas ja valimis-
liidus Metsoja meeskond 
ning valimisliidus Pärnu 
Ühendab kandideerinud 
osavallakogu liikmed, kok-
ku üheksa inimest.

8. novembri koosolekul 
anti heakkiitvad arvamu-

sed järgmistele Pärnu Lin-
navolikogu 29. novembri 
määruste järgmistele eel-
nõudele: „Pärnu linna 2019. 
aasta eelarve“ (I lugemi-
ne), „Pärnu linna kinnisasja 
reaalservituudi ja isikliku 
kasutusõigusega koorma-
mise kord“, „Toimetuleku-
toetuse arvestamisel arvesse 
võetavate alalise eluruumi 
alaliste kulude piirmäärade 
kehtestamine“ ja „Paikuse 
lasteaia põhimäärus“. 

Osavallakogu toetuse 
sai ka otsuse “Tammuru 

endise pardifarmi maa-ala 
detailplaneeringu osaline 
kehtetuks tunnistamine” 
eelnõu. 

Paikuse osavalla esin-
dajaks soovitati Pärnu linna 
kultuuri ekspertkomisjoni 
koosseisu Marika Valter ja 
spordiprojektide läbivaa-
tamise ekspertkomisjoni 
Roland Šimanis.

Liikmed tutvusid Paiku-
se osavallakeskuse töökor-
raldusega. Arutluse all oli 
ka osavallakogu 2019. aasta 
tööplaani koostamine.

Uutes ruumides noortekeskus 
alustas uut hooaega hoogsalt
Tegevusi on meil alanud 
hooajal olnud kuhjaga suu-
resti tänu erinevatele projek-
titoetustele.

 Lõpule jõudis Eesti 
Noorsootöö Keskuse poolt  
rahastatav projekt “Ise teh-
tud, hästi tehtud“, mille 
raames soetasime uue laua-
tenniselaua mängutarvi-
kutega ning koos noortega 
renoveerisime vana pil-
jardilaua. Nüüd on meil 
suurepärased võimalused 
piljardi- ja lauatennisetur-
niiride korraldamiseks.

Uuel hooajal on hästi 
käivitunud kord nädalas 
koos käiva kokandusringi 
“Trühvel” tegevused. Koo-
livaheajal toimus pea nädala 

kestnud kokanduslaager, 
mis lōppes oktoobri viima-
sel pühapäeval pannkoogi-
kohvikuga, mille uksed olid 
avatud kõigile huvilistele. 

Oktoobris võõrustasime 
Erasmus+ programmi poolt 
rahastaud projekti “Feel free 
to barrow” raames kuue riigi 
noorsootöötajaid, kes olid 
tulnud tutvuma meie noor-
sootöö praktikaga. Kohe 
seejärel käisid aga meie 
töötajad ise uusi teadmisi 
omandamas Lõuna-Hispaa-
nias toimunud rahvusvaheli-
sel Erasmus+ projekti “Get 
ready for LGBT” koolitu-
sel. Hiljuti õnnestus meil 
üheskoos noortega saada 
rahastus noorte ideede pro-

jektifondist “Nopi Üles”, 
mille raames soetame noor-
tekeskusesse “Dungeons 
& Dragons” mängu ning 
hakkame veelgi laiema-
le huvitatud noorteringile  
korraldama regulaarseid 
mängukohtumisi. 

“Nopi üles” programmi 
raames rahastatakse noorte 
ideede tegevuste elluvii-
mist haridus- ja teadusmi-
nistri kinnitatud ning Eesti 
Noorsootöö Keskuse poolt 
elluviidava ESF-i kaasra-
hastatud programmi „Tõr-
jutusriskis noorte kaasamine 
ja noorte tööhõivevalmiduse 
parandamine“ kirjeldatud 
tegevuste raames.

Marika Valter
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Piduliku beebipäeva traditsioon jätkub

Raamatukogu tähistas 
kaisukarunädalat

Seljametsa lapsed uudistasid elu siidritalus
Seljametsa lasteaia lapsed 
käisid septembris uurimas, 
kuidas toimetatakse talus, 
kus kasvatatakse õunu ja 
viinamarju. 

Tori-Jõesuu Siidritalu 
pererahvas oli selleks koos-
tanud spetsiaalselt lastele 

suunatud õppeprogrammi 
“Väetist seemnest vilja-
kandvaks õunapuuks”, mille 
käigus saadi teadmisi, kui-
das kasvatatakse tootmis-
tegevuseks vajaminevaid 
õunapuid.

Ringkäigul viljapuuaias 

nägime erivanuselisi puid 
ning lapsed said abiks olla 
õunte korjamisel. Edasi 
liikusime tootmishoones-
se, kus maitsesime erine-
vaid õunasorte ja jälgisime 
õunamahla valmistamise 
protsessi. 

Lasterühma saabumisest 
ajendatuna oli valmis seatud 
degusteerimislaud, millel 
siidritalu uudistoodang –
peene nimega ja ilma juur-
delisatud suhkruta limonaad 
“Karboniseeritud õunamahl 
maasika ja hibiskusega”. 
Maitseelamus, millest said 
osa kõik lapsed, oli võrratu. 

Seljametsa lasteaiapere 
tänab Tori-Jõesuu Siidritalu 
pererahvast suurepärase ko-
gemuse eest ning Keskkon-
na Investeeringutekeskust, 
kes rahastas meie õpetajate 
Kaire Holmi ja Aveli Afa-
nasjeva poolt kirjutatud 
projekti “Kasvatajad meie 
ümber”.

 Aveli Afanasjeva
Lasteaia õpetaja

Hariduskonverents “Eile, täna, homme” 
raputas õpetajad argipäevarutiinist lahti
Elu Eestis aastal 2050. Mil-
line saab see olema? Kas 
töötamine on muutunud 
privileegiks ja nutiseadme-
test vaba käsi tundub võõr-
kehana? Kas rööprähkle-
mine on saanud elustiiliks? 
Kas õnnestub luua töökohti 
vähemalt doktorikraadiga 
inimestele? Kuidas õpeta-
da ja ette valmistada täna 
koolipinki saabuvaid lapsi, 
kelle jaoks selline elu võib 
muutuda reaalsuseks? 

Need olid vaid killukesed 
teemadest, mida 25. oktoob-
ril toimunud Paikuse osa-
valla 5. hariduskonverentsil 
käsitleti.

Tegemist ei olnud sel-
geltnägijate tuleprooviga. 
Omi mõtteid tulevikust, 
isiklikke edulugusid ja mi-
neviku- ning olevikuana-
lüüse esitas tõeline raske-
kahurvägi: TTÜ rektor Jaak 
Aaviksoo, TÜ Haridusuuen-
duskeskuse juhataja Anzori 
Barkalaja, TÜ sotsiaalmee-
dia lektor Maria Muru-

maa-Mengel, TÜ doktorant 
Moorits Mihkel Muru, ette-
võtja Andrei Korobeinik ja 
Prantsuse Lütseumi vastne 
direktor Peter Pedak. 

Korraldajad olid väga 
rahul, et ülalnimetatud lek-
torid leidsid aega Paikuse 
konverentsil esinemiseks ja 
selle päeva nii köitvaks ja 

mõtete- ning emotsiooni-
derohkeks muutsid. Konve-
rentsil osalenute tagasiside-
lehti analüüsides jäi kõlama 

mõte, et konverents oli väga 
hea, pani mõtlema ja tõi ar-
gipäevarutiinist välja. Enim 
meeldis osalenutele ettekan-
ne „Arutu rööprähklemine ja 
mõtestatud rööptegutsemine 
õppetöös“, aga ka teised 
lektorid teenisid valdavalt 
vaid maksimumhinnanguid.

Konverents kandis ala-

pealkirja „Eile, täna, hom-
me“ ja selle motoks oli 
Hiina vanasõna „Tarkus 
kuulub minevikule, tegevus 

olevikule ja rõõm tuleviku-
le“. Konverentsi modereeris 
taas pr Helve Reisenbuk ja 
ürituse lõpus avaldati arva-
must, et juba traditsiooniks 
saanud hariduskonverents 
peab jätkuma ning miks 
mitte omandama ka üleva-
bariigilist staatust. Potent-
siaali selleks kahtlemata on, 

mida viies juubelihõnguline 
konverents ka tõestas.

Sirje Suurevälja
Põhikooli õpetaja

27. oktoobril tähistatakse 
rahvusvahelist kaisukaru-
päeva, kuid kuna see langes 
meie koolis vaheajale, tä-
histas raamatukogu koguni 
kaisukarunädalat. 

Õpilastel oli võimalus 
oma kaisuloomad teistele 
vaatamiseks raamatukokku 

näitusele tuua. 
Toimusid ka raamatuko-

gutunnid algklassiõpilaste-
le, kuulati legendi kaisuka-
rude ajaloost, vaadati näitust 
erinevatest kaisuloomadest 
ja meisterdati endale üks 
vahva mõmmik.

 Gerli Lehemets

Paikuse osavallakogu ot-
sustas jätkata traditsiooni 
korraldada pidulik beebi-
päev kohapeal kaks korda 
aastas, so emadepäeva ja 
isadepäeva paiku. On aruta-
tud ka võimalust, et kui osa-
valla beebipäevadel osaleda 
soovijaid jääb väga väheks, 
korraldatakse vastuvõtt üks 
kord aastas.

Esimene toimus ühine-
misega seotud väikeste sega-
duste tõttu juba veebruaris, 
kus veel Paikuse valla vapiga 
hõbedase lusika said kätte 
kõik 2017. aasta teisel poolel 
meil sündinud beebid.

Nüüd on kokku lepitud 
nii, et sünnitoetuse taot-
lemisel on lapse vanemal 
võimalik märkida, kas ta 
üldse soovib tulla pidulikule 
vastuvõtule ja kui soovib, 
siis kas Paikusele või Pär-
nusse. Kui vanem pidulikule 

vastuvõtule ei soovi tulla, 
saab ta Pärnu linna vapiga 
lusika kätte linnavalitsusest 
või osavallakeskusest. 

2018. aastal on tänaseni 
Paikuse osavallas sündinud  
kokku 44 last. Osad lapse 
vanemad soovisid saada lu-
sikat peole üldse tulemata ja 

9 lapse vanemad avaldasid 
soovi minna lusikapeole 
Pärnusse.

Nii saidki kutse meie 
6. novembri beebipäevale  
1.oktoobriks sünni regist-
reerinud 20 pisipoissi ja 
-tüdrukut ning nende va-
nemad. Kohal oli 14 peret. 

Lastele kingiti Pärnu linna 
vapiga lusikas ja Paiku-
se osavalla sümboolikaga 
tassike. Hingetoitu pakkus 
neidude vokaalansambel 
“Tähtihellad” Margrit Kitse 
juhendamisel. Ja nagu peol 
ikka, söödi ka torti ning 
lobiseti isekeskis.

Briti nädal tõi koolile edu 
ja pakkus elamusi
Briti nädala raames toi-
munud ülelinnalisel ingli-
se keele viktoriinil võitis 
Paikuse kooli võistkond 2. 
koha. Taas tuli vastu võtta 
napp allajäämine Sütevaka 
Humanitaargümnaasiumi 
võistkonnale, aga teised 
koolid said edestatud. Võist-
konda kuulusid Hendrik 
Laidvee, Renee Busch ja 

Marcus Retpap. Õpilasi ju-
hendas õp Kersti Rohtmets.

Briti nädala raames toi-
mus ka teine vahva üritus 
– kohtumine Briti suursaa-
dikuga, kus elamusi pak-
kus piimaga tee joomine ja 
kohtumine silmapaistvate 
inimestega. Sellel kohtu-
misel esindasid meie kooli 
lõpuklasside noormehed.

Seljametsa Rahvamajas 
29. novembril kell 19

PUUÜLIKOOL
Piret Pääri ja Kulno Malva 
jutu- ja muusikaõhtu
“Inimese hing elab lugudes”
Pääse 5-/3-
eelregistreerumine 
annika.poltsam@paikuse.ee

Piret on lugusid jutustanud 
peaaegu 30 aastat. Ta veab 
Rahvakultuuri Keskuse 
juures Jutukooli ja MTÜ Jutumaja 
tegevust. 
Kulno on akordionist ja pärimusmuusik, kes on mänginud 
ansamblites nagu Svjata Vatra ja Lepaseree. 
Koos Piretiga esinedes otsib ta jutumõnu jätku ja puudu-
tavate lugude helimaastikel rändamise lõbu.

Paberist, papist ja 
vanadest särkidest

12. novembril astub Paikuse 
Raamatukogus rahva ette 
Ruuduliste hõim – ruudu-
listest meestesärkidest sün-
dinud mänguloomad ning 
muu, mis saanud inspirat-
siooni sellest tänuväärsest 
materjalist. Novembri lõpus 

loovutavad Ruudulised osa 
näitusepinda jõuluteema-
listele käsitöökaartidele ja 
toakaunistustele. 

Näituse jääb avatuks 
aasta lõpuni. Selle on üles 
pannud Marina Novikova.
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Veel saab kandideerida rahvakohtunikuks Pärnu 
Maakohtu juures järgnevaks neljaks aastaks. 
Rahvakohtunikuks kandideerija ankeet saadaval 
Pärnu linnavalitsuse kodulehel. Ankeet palume saa-
ta Pärnu Linnavolikogule hiljemalt 14. detsembril 
2018 Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või 
digiallkirjastatuna e-postile volikogu@parnu.ee või 
tuua linnavalitsuse infolauda. Lisainfo: Merike Lille, 
444 8103, merike.lille@parnu.ee.

* * *
Omniva teatab, et piirkondades, kus postiasutus puu-
dub, osutab postiteenuseid kirjakandja, kas kodus või 
tööl. Kirjakandjat saab koju või tööle tellida Omniva 
klienditoe telefonil 661 6616 E-R kl 9-20 ja L-P kl 9-15.

TEADAANDED

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Toimetus: Liilia Varik, Riita Lillemets, 
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt (Pärnade pst 11, tuba 2) 
tööpäevadel  9-16,  lõuna 12-13. 
Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@online.ee

Õnnitleme eakamaid 
sünnipäevalapsi

 Mälestame lahkunuid
Kalju-Johann Torn 18.06.1928 - 20.10.2018
Hudo Rääk  19.09.1934 - 24.10.2018
Asta Goldschmidt 24.08.1929 - 24.10.2018
Ernst Pärna  02.03.1920 - 29.10.2018
Salme Kukk  29.01.1946 - 06.11.2018

JAAN PÕLLUÄÄR
LIIDIA ELVELT
NIINA MATSKIV
ARVO RUUTMETS
MART VAHER
EVI LEOK
KAIMO KARJUS
ELVY ENNIS
LINDA PÄRN
ELMA ORAV
SVEIN PALLE HOLMEN
JUHAN LEESMENT
LAINE ASAVI
ELVE-LAILI JAAKSON
GALINA GONTŠARENKO
MAIMU ARU
LINDA KASENIIT
HELJU JAANSON
LEIDA SOONVALD
TIINA LAAGUS
JAAN JÜRING
LAINE TAMMEL
LEHTI TATTAR
KADRI TIITS
VARVARA PIIR
HUKO NÖÖRI 
ARVE PASIEKO
ANNE TILK
ANU LINDRET
SIRJE AIGRO
JAAK-PEETER REESALU

Martin Timberg on 
eriti heas vormis
Paikuse noormees Martin 
Timberg on saavutanud äsja 
alanud uuel maadlushooajal 
stabiilselt  häid tulemusi. 

Septembris Paikuse 
spordihallist Leo Kreinini 
XVII mälestusvõistlustelt 
kehakaalus  kuni 77 kg tuli 
Martinile 2. koht. Oktoobris 
toimus Vigala 24. lahtine 
Matt, kus ta saavutas 3. koha 
(-82 kg) ja Tapa Maadlus-
päev - taas 2. koht (-77 kg). 

Kõik tulemused on saa-
vutatud meeste arvestuses, 

kuigi Martin võiks võistelda 
veel juuniorite klassis.

Riho Uibo

Korvpallinoored tagasid 
pääsu vabariiklikule turniirile
Sportland 3×3 turniiril või-
tis Paikuse Põhikooli 4.-5. 
klasside poiste võistkond I 
koha. Võistlustules olid ka 
6.-7. kl tüdrukud, neile tuli 
samuti ülitubli II koht.

Kevadel tuleb siis noor-
tel Pärnumaa au kaitsta 
vabariiklikul võistlusel, mis 
seekord toimub Pärnus.

Piirkonna vooru võit-
jate võistkonda kuulusid 
Kristian Kalbus, Gregor 
Jegorov, Gregor Soomets 
ja Mattias Esken ning tüd-
rukuid esindasid Katariina 
Krüger, Indra Aruväli, Get-
ter Akkaja ja Romi Tammet.

Ulvi Laneman
õpetaja

KUULUTUSED
Müüa väga heas korras 2 toaline korter Paikusel, 38.40 
m2. Hind 36000 eurot. Lisainfo 56980324.18. detsembril kell 15 

osavallakeskuses

KODUSTE LASTE 
JÕULUPIDU

Õnnitleme!
MATTIAS TOOMELA  04.10.2018
ema   Tiina Toomela
isa     Oliver Toomela

LUKAS KÄHRIK  04.10.2018
ema   Riin Kippa
isa     Johannes Kährik

Seljametsa Rahvamajas ja Muuseumis
19. detsembril kell 14

JÕULULÕUNA
Osavõtutasu 5 eurot sisaldab lõunasööki

Registreerumine 10.detsembrini muuseumis 
Laine juures, telefon 5647 5221

Kõik uued ja vanad sõbrad on oodatud!

Seljametsa Rahvamajas
20. novembril kell 20
Uus Eesti mängufilm
“Õigus õnnele”
Pääse 5-/4-
Lugu ootamatult miljonäriks 
saanud koolikokk Margest 

   27. novembril kell 19.30
   “Tuulte tahutud maa”
   Võimsate loodusvaadetega 
   Eesti dokumentaalfilm
   Pääse 5-/4-

9. detsembril kell 15.30
Koguperefilm
“Eia jõulud Tondikakul”
Pääse 4-
Seiklusrikas film 10-aastasest Eiast, 
kes viiakse talvevaheajaks ürgse 
loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. 

           12. detsembril kell 16
        osavallakeskuses
 

     TÄNUPIDU 

puuetega inimestele, nende hooldajatele 
ja eakatele osavalla elanikele

Mitmekülgset meelelahutust pakuvad 
Airi Allvee ja Lavassaare trio 

Oma tulekust palun teata 
5.detsembriks Paikuse Päevakeskusesse, 
tel 4455355 või paevakeskus@paikuse.ee.

Ado Kirsi - laul, kontrabass, puhkpillid
Raido Koppel - akordion, laul
Priit Aimla - trompet, löökpillid, laul
Airi Allvee - laul, löökpillid, kazoo
Jaanus Jantson - kitarr, laul, puhkpillid
Ants Nuut - tromboon, laul, puhkpillid

Seljametsa Muuseumis

25. novembril kell 15 
pitsiliste jääküünalde 
õpituba

Osalustasu 19 eurot inimese kohta sisaldab 
kõiki materjale kahe jääküünla tegemiseks. 

Registreerumine annika.poltsam@gmail.com 

Pensionäride klubi „Kuldne iga“ 
peohommik toimub 

2. detsembril algusega kell 11.00 
osavallakeskuse saalis

Esinevad segaansambel “Maarjahein”, 
naisansambel “Lustilik” ja 

rahvatantsurühm “Paikuse Memmed”


