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Omniva plaanib sulgeda 
Paikuse postkontori
Planeeritavate muudatuste 
käigus kavatseb Omniva 1. 
novembrist sulgeda Paikuse 
Postkontori.

Postiseadus reguleerib 
postiasutuste võrgu suu-
ruse. Pärnu linnas ja selle 
haldusalas peab olema kolm 
postiasutust, milleks on nii 
postkontor kui postipunkt. 
Hetkel töötavad Audru, 
Lavassaare, Paikuse, Pa-
piniidu, Pärnu ja Ülejõe 
postkontorid ja Jõõpre posti-
punkt. Sulgemisele lähevad 
Lavassaare, Paikuse, Papi-

niidu ja Ülejõe.  Papiniidu ja 
Ülejõe asemel avatakse uus 
postkontor Riia Maja kes-
kuses. Audrus ja Tõstamaal 
otsitakse koostööpartnereid 
(raamatukogu, osavalla-
keskus vms) postipunkti 
avamiseks.

Käesoleva aasta 7 kuu 
jooksul tehti Paikuse post-
kontoris kuus keskmiselt 
28 makset, võeti vastu 12 ja 
väljastati 698 saadetist ning 
ühel juhul toimus perioo-
dika tellimine. Seda kõike 
olevat vähe.

Paikuse haridustöötajad tähistasid 
õpetajate päeva nii koos kui eraldi
Aeg-ajal t  kurdame 
ikka, et eestlastel on 
vähe riiklikke tähtpäevi, 
mis ka kalendris „puna-
sed“ oleksid. Aga ega 
sellepärast tunnustused 
jagamata ja õnnitlused 
edasi andmata jää. 
Paikuse valla üks tunnus-
üritusi on alati olnud oma 
haridusasutuste õpetajate 
ja nende abiliste tunnusta-
mine ning tänamine ühisel 
pidulikul õhtusöögil. See-
kord korraldasid parimaid 
traditsioone järgides õpe-
tajatele meeldejääva peo 
meie haridusasutuste hoo-
lekogud 4. oktoobril Jaani-
hanso siidritalus. Paikuse 
osavallakeskuse juhataja 
Kuno Erkmann andis koos 
tänu- ja õnnitlussõnadega 
Aasta õpetaja tiitliga pärja-
tuile ja uutele õpetajatele üle 
lilled ja meened.

Paikuse osavalla aasta 
õpetajad 2018 on Maarja 
Tärk ja Angela Männik Pai-
kuse Põhikoolist ning Pai-

kuse Lasteaiast Mesimumm 
Merle Esken ja Kaire Holm. 
Õpetaja Tärk pälvis ka Pär-
nu linna Aasta õpetaja nime-
tuse. Palju õnne!

Siinkohal on paslik üle 
anda õpetajate päeva pidu-
likul tähistamisel osalenute 
siiras tänu suurevaevanägi-
jatele ehk siis korraldajatele. 

Õpetajate päeva 
tähistati ka kohtadel
Paikuse Põhikoolis oli 

see päev pidulik ja samas 
ka humoorikas. Oli palju 
lilli, õnnesoove ja rõõmsaid 
nägusid nii klassiruumides 
kui õpetajate toas.

Pärast teist tundi andsid 
kooli direktor ja õppealaju-
hataja majas võimu õpilas-
tele üle. Õppetundide and-
mist jätkasid lõpuklasside 
õpilased, kes olid sel päeval 
eriti soliidsed ja asjalikud. 
Õpetajad nautisid samal 
ajal aga aulas kontserti ja 
keskustelusid kohvilauas.

Pärast tunde koguneti 
taas ja õpetajaametit prak-
tiseerinud üheksandikud 

andsid võimu jälle tagasi. 
Tundus, et seda tehti teatud 
vabanemistundegagi, sest 
ega see amet ju lihtsate 
killast ole. 

Õpilased tänasid õpe-
tajaid meenetega ja pari-
mate soovidega. Jagati ka 
koolisiseseid tunnustusi. 
Lisaks juba eelnevalt välja 
kuulutatud põhikooli Aas-

ta õpetajatele valis kooli 
õpilasesindus sel aastal ka 
Paikuse kooli lemmikõpeta-
ja, kelleks osutus vene keele 
ja inimeseõpetuse õpetaja 
Sirje Suurevälja.

Paikuse osavalla laste-
aiad said õpetajate päeva 
tähistada koguni mitmel 
korral: reedel Paikusel ja 
esmaspäeval Seljametsas.

Paikusel oli reede hom-
mik üllatusterohke, majja 
saabus õpetajate päeva ter-
vitus Pärnu Linnavalitsuse 
Haridusosakonnast koos 
magusate kringlitega, mil-
lest sai osa ka Seljametsa 
Lasteaiapere. Päeva jätkuks 
oli juhtkonnapoolne lilleline 
tunnustus igale Paikuse las-
teaia suurele liikmele.

Esmaspäeval ootas Sel-
jametsa Lasteaia personali 
väike lõunane pidulik koh-
vilaud, kus taaskord said 
kõik tunnustatud väikese 
meenega. Iga aastase tra-
ditsiooni kohaselt sai välja 
kuulutatud aasta kolleeg, 
kelleks on sellel aastal Erika 
Plastunova.

Liilia Varik
Ajal, kui lõpuklassi õpilased juhtisid majas vägesid ja andisd tunde, nautisid õpe-
tajad aulas kontserti.

Rahvakohtuniku 
kandidaatide valimine
Seoses käesoleva koosseisu 
rahvakohtunike volituste 
lõppemisega 13. aprillil 
2019 otsib Pärnu Linnavo-
likogu isikuid, kes soovivad 
osaleda õigusemõistmises 
Pärnu Maakohtu juures 
kohtumenetluse seadustes 
sätestatud alustel ja korras. 

Kandideerida võivad 
isikud, kes on rahvastiku-
registri andmetel elanud 
Pärnu linnas vähemalt ühe 
aasta ning kes soovivad kan-
dideerida rahvakohtunikuks 
Pärnu Maakohtu juures 

järgnevaks neljaks aastaks. 
Rahvakohtunikuks kan-

dideerija ankeet saadaval 
Pärnu linnavalitsuse kodu-
lehel.

Ankeet palume saata 
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.

Vana vallamaja kõik 
ruumid on nüüd kasutuses
Kõik Paikuse osavallakesku-
se II korruse tühjaks jäänud 
kabinetid on nüüd leidnud 
omale ettevõtjate näol uued 
asukad, kellest oleme teid ka 
pikkamööda teavitanud.

Kui eelmises lehes kir-
jutasime, et ruumis nr 9 
ehk endises kantseleis seab 
Baltic Doors OÜ sisse oma 
kontori, siis vahepealse kuu 
jooksul on toimunud väike 
vangerdus: uksefirma võttis 
rendile hoopis osavallakes-
kuse hoone I korruse ruumid 

sissepääsuga maja tagant ja 
ruumis nr 9 hakkab tegutsema 
hoopis OÜ Care 4 Ware, kelle 
põhitegevusalaks on jaemüük 
posti või interneti teel.

Seega paiknevad nüüd II 
korruse vasakus tiivas küü-
netehnik, massaaž, tehakse 
masintikandit ja hoiustatak-
se valmisriideid. 

Paremas tiivas on istun-
gite saal, kogu ülejäänud 
osa on teede ja trasside 
väljaehitamisega tegeleva 
MKM Infra OÜ kasutuses.

Kingitus Vaskrääma külale
Koduloo-uurija ja Vaskrää-
ma küla põliselanik Elvy 
Ennis sai valmis mahuka 
koduloolise ülevaate “Küla-
teelt korjatud” VI ja VII osa, 
kuhu on kätketud arvukate 
uurimusartiklite, fotode, 
legendide ja rahvanaljandi-
te kõrval ka küla kroonika 
aastatest 1700-2016.

Tema sulest on ilmunud 
mitmed Vaskräämat käsit-

levad ajaloovihikud, kuid 
autori sõnul on tegemist ühe 
põhjalikuma ja ilmselt ka vii-
masega. Töö on küll valmis, 
kuid selle kaante vahele jõud-
mist finantside puudumise 
tõttu niipea näha ei ole.

Elvy Ennise enda sõnul 
ületab kirjapandu sajandi 
piirid mälestustes ja muu-
seumile üleantud vanavaras.

Neli aastat on spordikeskus 
korraldanud isadepäeva 
tähistamiseks väikest spor-
dipäeva “Minu isa suudab”, 
et väärtustada isade ja laste 
koos veedetud aega ja samas 
propageerida ka liikumist. 

Indu isade ja laste kord 
aastas kokkukutsumise jät-
kamiseks annab paljude 
perede jätkuv huvi sellise 
ürituse vastu.

Selle aasta “Minu isa 
suudab” toimubki 11. 
novembril kell 11 spor-
dikeskuses ja on kõigile 
tasuta. On vaid palve, et 
spordisaali võetaks kaasa 
puhtad sisejalanõud. Üritust  
aitavad korraldada Pärnu 
Sulgpalliklubi, karateklubi 
Zen, maadlusklubi Leo ja 
spordikeskuse kergejõus-
tiklased.

Raiko Hiis koos tütardega 2017. aasta isadepäeval  - 
Katrin on “käruks” ja Kertu jälgib ülesande sooritust.

Tule proovi, kas sinu isa suudab!

Paikuse osavalla aasta õpetajad 2018 on põhikoolist 
Angela Männik ja Maarja Tärk.
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Linnavalitsuses otsustati:
24. septembril 2018
* anda nõusolek  AS-le Telia Eesti AS sideehitise ehitamiseks ja tähtajatu isikliku ka-

sutusõiguse seadmiseks Pärnu linna omandis olevatele Teeveere tn L1 ja Paide maantee 
kergliiklustee L3 (transpordimaad) kinnisasjadele.
* anda nõusolek jahipidamiseks  ja ulukite arvukuse reguleerimiseks MTÜ-le Pärnumaa 

Jahimeeste Liit käesoleva jahiaasta lõpuni (28.02.2019) Pärnu linna haldusterritooriumile.
* omistada “Aasta õpetaja” nimetus ja määrata preemia summas 1050 eurot Paikuse 

Põhikooli bioloogia ja loodusõpetuse õpetajale Maarja Tärgile.
* eraldada reservfondist 7000 eurot Paikuse osavalla erateedele kruusa eraldamise toetuseks.
1. oktoobril 2018
* muuta Pärnu Linnavalitsuse 10.09.2018 korraldust nr 743 „Linnavara kasutusse 

andmine otsustuskorras“ sõnastades korralduse punkti 1 ümber alljärgnevalt: „ Anda 
tähtajatult Baltic Doors OÜ kasutusse Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva Paikuse 
osavallakeskuse hoone I korruse ruumid üldpinnaga 46,3 m2.“
* otsustati anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le tehnorajatise ehitamiseks ja tähtajatu isik-

liku kasutusõiguse seadmiseks Paikuse alevis Karuluha tänav T1 (transpordimaa) 0,4 
kV pingega maakaabelliini ja elektriliitumiskapi ehitamiseks ja talumiseks.
8. oktoobril 2018
* moodustada sotsiaalhoolekande valdkonna 2018. aasta tunnustuste määramiseks esita-

tud taotluste läbivaatamiseks komisjon, mille koosseisu kuulub Paikuse osavallast Maiu 
Saare, sotsiaalvaldkonna vabaühenduste esindaja, MTÜ Paikuse Naisteühing Marta.
* anda tähtajatult OÜ Care 4 Ware kasutusse Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva Pai-

kuse osavallakeskuse II korrusel paiknev ruum nr 9 (end kantselei) üldpinnaga 55,8 m2.
* kinnitada Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogude poolt osutatavate tasuliste 

teenuste tasumäärad.

Üld e-post on linnavalitsus@parnu.ee.
Lahtiolekuajad: E, T, K, N 8.00-17.00; R 8.00-16.00; lõuna 12.00-12.48

Nimi Vastuvõtuaeg Telefon e-post
Kuno Erkmann
osavallakeskuse juhataja

E 14-16; 
N 9-12 ja 14-17

444 8150 kuno.erkmann@parnu.ee

Riita Lillemets
infospetsialist-registripidaja

E, T, K, N 9-12 ja 14-16; 
R 9-12 ja 14-15

444 8151 riita.lillemets@parnu.ee

Arvid Arroval 
järelevalveinsener-menetleja

T 9-12; 
N 13-17

444 8153 arvid.arroval@parnu.ee

Merilin Merirand
planeeringute spetsialist

T 9-12; 
N 13-17

444 8154
444 8352

merilin.merirand@parnu.ee

Sirli Sabiin
sotsiaalkonsultant

E, T 8.30-12.00; 
N 8.30-12.00 ja 14-17

444 8155 sirli.sabiin@parnu.ee

Martin Hollas
projektijuht

T 13-17; 
N 9-12

444 8157 martin.hollas@parnu.ee

Ülevaade osavallakogu koosolekust

Paikuse kalmistut haldab 
Pärnu Haldusteenused

Paikuse osavallakogu an-
dis 11. oktoobril toimunud 
osavallakogu koosolekul 
heakskiitva arvamuse Pärnu 
Linnavolikogu 1. novembri 
määruse „Pärnu linna 2018. 

aasta teine lisaeelarve“ (I lu-
gemine) ja otsuse „Paikuse 
Päevakeskuse ümberkorral-
damine“ eelnõudele. 

Anti üle 9 allkirjaga 
avaldus erakorralise koos-

oleku kokkukutsumiseks 
15. oktoobril, et viia läbi 
hääletamine umbusalduse 
avaldamiseks osavallakogu 
esimehele Mait Talvojale.

Pärnu Haldusteenused on 
Pärnu Linnavalitsuse hal-
latav ettevõte, mis on ellu 
kutsutud linna omandis ole-
vate objektide haldamiseks 
ja hooldamiseks ning linna-
kodanike teenindamiseks.

Ettevõte teostab heakor-
ratöid kõikidel Pärnu linna 
kalmistutel, haldab munit-
sipaalelamuid, hoiab korras 
bussipeatused ja korraldab 
tasulist parkimist.

Hauaplatside eralda-
mine, lepingute etteval-

mistamine ja matmiste 
registreerimine Paikuse 
kalmistul on nüüd Pärnu 
Metsakalmistu kalmistuva-
hi ülesanne. Kellel seisab 
ees matuse korraldamine 
Paikuse kalmistul, peab 
pöörduma tööpäevadel kell 
8-16 Pärnu Metsakalmis-
tu valvurimajja, mis asub 
Pärnu linnas Videviku tn 6 
(Paikuse poolt sõites enne 
krematooriumisse viivat 
teed paremale). Erandkorras 
on võimalik kokku leppida 

ka muu aeg, tel 53340425 
või parnumetsakalmistu@
gmail.com.

Hauaplatsi reserveerida 
ei saa, st platsi saab taotleda 
siis, kui surnud on rahvasti-
kuregistri andmetel Paikusel 
elanud inimene või Paikuse 
elaniku lähedane pereliige. 
Tuletame meelde, et ka ju-
hul, kui hauaplats on juba 
olemas, tuleb järgmine mat-
mine tingimata registreerida, 
nüüd siis Pärnu Metsakal-
mistu kalmistuvahi juures.

Kohapealsete asutuste töö 
ümberkorraldamine jätkub
Audru valla, Paikuse valla ja 
Pärnu linna ühinemislepingu 
p 6.4 kohaselt võetakse suund 
kõikide toimivate asutuste 
säilitamisele, sealjuures nen-
de juhtimise ja korraldamise 
tõhustamisele ning nende 
rahastamise viimisele ühtsele 
läbipaistvale ja võrreldavale 
alusele. Asutuste tõhususe 
suurenemine tagatakse en-
nekõike nende omavahelise 
koostöö soodustamisega ning 
parema strateegilise juhtimise 
ja koordineerimisega.

Eelnevast tulenevalt on 
toimunud või lähiajal toi-
mumas mitmed muudatu-
sed, mille tulemusena ei 
toimi meie raamatukogu, 
muuseum, päevakeskus ja 
Seljametsa lasteaed enam 
iseseisvate asutustena.

1. maist on Paikuse Raa-
matukogu liidetud Pärnu 
Keskraamatukoguga, kelle 
haruraamatukogu Paikuse 
nüüd on. Sisulisi muudatusi 
raamatukogu töös toimunud 
ei ole - teenindatakse ikka nii 
kooli kui õpilasi ja täiskasva-
nud lugejaid.

21. juunil otsustas linna-
volikogu alates 1. jaanuarist 
2019 korraldada ümber liit-

mise teel Paikuse Lasteaed 
Mesimumm ja Seljametsa 
Lasteaed. Seljametsa Las-
teaed liidetakse Paikuse 
Lasteaiaga Mesimumm ja 
liidetav asutus lõpetab te-
gevuse. Hetkel on kahe las-
teaia peale ühine juhtimine 
juba sisse viidud, et kahe 
maja ühinemine toimuks 
sujuvalt.

Seljametsa muuseu-
mist ja külamajast saab 
rahvamaja 

1. novembrist on Sel-
jametsa Rahvamaja Pärnu 
Linnavalitsuse hallatav asu-
tus, mille struktuuriüksused 
on Seljametsa Muuseum ja 
Seljametsa Külamaja.

 Muuseumi tegevuse 
eesmärk on tagada Paikuse 
osavalla piirkonnale olulise 
pärandi kogumine, säilita-
mine ja eksponeerimine, 
et see oleks kasutatav nii 
tänastele kui ka tulevastele 
põlvkondadele. 

Külamaja tegevuse ees-
märk on Paikuse osavalla 
elanike kultuurialane tee-
nindamine ning neile või-
maluste loomine vaba aja 
veetmiseks ning kultuuri- ja 
huvitegevusteks, samuti 

Paikuse osavalla külalii-
kumise koordineerimine, 
korraldamine ja koostöö 
arendamine külade vahel.
Rahvamaja tööd hakkab 
juhtima direktor.

Päevakeskusest saab 
Pärnu Sotsiaalkeskuse üksus 

Paikuse Päevakeskus on 
Paikuse valla elanikkonna-
le sotsiaalteenuseid osutav 
hoolekandeasutus, mille 
peamiseks eesmärgiks on 
toetada aktiivsest tegevusest 
kõrvale jäänud inimesi, kor-
raldada hooldust eakatele ja 
puuetega isikutele, pakkuda 
sotsiaalteenuseid, sealhulgas 
huvitegevust ja hooldustee-
nust eakatele, noortele pe-
redele, puuetega inimestele 
ning nende pereliikmetele. 

Pärnu Linnavolikogu 1. 
novembri määruse “Paikuse 
Päevakeskuse ümberkor-
raldamine” eelnõu kohaselt 
ühendatakse 1. jaanuarist 
2019 Paikuse Päevakeskus 
Pärnu Sotsiaalkeskusega. 
Paikuse päevakeskus jääb 
edasi toimima Sotsiaalkes-
kuse piirkondliku üksusena, 
kohapeale jääb üksuse juht, 
piirkondlik hooldustöötaja ja 
abiteenistujad. 

4. oktoobril 2018
* kehtestada Seljametsa Rahvamaja põhimäärus, millega sätestatakse Seljametsa Rah-
vamaja üldised alused, tegevuse eesmärk ja ülesanded, juhtimise alused, järelevalve ja 
finantseerimise alused ning ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamise alused. 
* tunnistada Paikuse Vallavolikogu 21.05.2007 määrus nr 12 „Soome sõprusvaldade 
stipendiumi kord“ kehtetuks (stipendiumile ei ole kaks aastat järjest esitatud ühtegi 
kandidaati, seega avalik huvi ja vajadus nimetatud korra järgi puudub). 
Jooksvate küsimuste all arutati Paikuse alevis Kooli tee 12 paikneva õppesõidupolü-
gooni laiendamisega seonduvat (Pärnu Linna planeerimisosakond peatas 14.09.2018 
ehitusloa menetluse). 

Linnavolikogus otsustati:

Kaks aastat toidupoeta
Äsja möödus kaks aastat 
Paikuse toidupoe sulgemi-
sest. Kes veel hiljuti arvas, 
et enam hullemaks minna 
ei saa, eksis. Kui seni olid 
vähemalt varahommikused 
soojad saiad, lilled, pärjad 
ja kodukaubad kohapealt 
võtta, siis nüüd, vastu sügist 
ja talve, tuleb nendegi järele 
kaugemale sõita. Autoga või 

bussiga käies polegi teema 
kõneväärt, aga jalgrattaga, 
nagu päris mitmed külade 
inimesed – see on ikka paras 
katsumus küll.

Aga pole halba ilma hea-
ta ja pilvede vahelt paistab 
juba ka päikest. Kinnistu 
omandanud Vändra Tarbi-
jate Ühistu peab oma sõna 
avada esimesel võimalusel 

Paikusel kaasaegne Coopi 
ketti kuuluv kauplus ja nüüd 
käibki vana poe asukohas 
kibekiire uue maja ehitus. 
Plaanid on seatud nii, et 
maikuus kavatsetakse ehi-
tustöödega ühele poole saa-
da ja hiljemalt jaanipäevaks 
poeuksed lahti teha. 

Soovime edu ja hoiame 
pöialt!

Jäätmevedu jätkab Ragn-Sells
1. oktoobrist 2018 jätkab 
korraldatud jäätmeveo raa-
mes olmejäätmete teenuse 
osutamist Paikuse, Tahku-
ranna ja Tori piirkondades 
Ragn-Sells AS. 

Jäätmeveo, sh segaol-
mejäätme veo minimaalne 
sagedus tiheasustusega ja/või 
kompaktse hoonestusega ala-
del on üks kord nelja nädala 
jooksul ja hajaasustusaladel 
üks kord 12 nädala jooksul. 

Minimaalseks jäät-
memahutiks loetakse 80 l 
konteinerit. Kasutada tuleb 
nõuetele vastavaid mahuteid 
(peab olema olema kom-
paktne, terve ja korralikult 
suletav), mille lukustamise 
korral kindlustab klient nen-

de avamise tühjenduspäeval 
või tellib vedajalt eraldi 
teenuse.

Arvete maksetähtaeg on 
14 kalendripäeva. Kui klient 
tarbib teenuseid kuus vähem 
kui 5 € eest, on Ragn-Sellsil 
õigus arve välja saata peale 
nimetatud summa täitumist.
Tagamaks arvete õigeaegse 
tasumise, soovitatakse sõl-
mida püsimaksekorraldus.

Kui veopäeval ei olnud 
jäätmemahutit määratud 
kohas, sellele oli juurdepääs 
takistatud või mahutis olid 
mittevastavad jäätmed, on 
vedajal õigus esitada arve 
tühisõidu kohta, mille tasu 
on vastava mahuti tühjen-
dustasu suuruses. 

Konte iner i  tüh jen-
dusgraafikut, arvete tasu-
mist jm teenusega seondu-
vat saab jälgida www.ragn-
sells.ee Iseteenindus kaudu, 
kuid sisselogimine eeldab, 
et firma andmebaasis on 
teie isikukood. Kiireim viis 
iseteenindusega liitumi-
seks on edastada isikukood 
aadressile iseteenindus@
ragnsells.com või helistada.
Lepingute sõlmimine: 
Ragn-Sells AS www.ragn-
sells.ee/leping.
Klienditeenindus: 
https://www.ragnsells.ee/
klienditugi 
Info:
Tel 606 0439, 
info@ragnsells.ee.
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Paikuse Päevakeskuses saab 
imetleda ARS kunstistuudio 
kauneid töid

Paikusel tähistati rahvusvahelist eakate päeva

Kohvik “Hoovigrill” seob kogukonda

P.Õ.M.M. on endiselt populaarne

21. septembril toimus viien-
dat aastat P.Ō.M.M. – Pai-
kuse Ōhtune Matkamäng. 
Korraldajatel on hea meel 
tõdeda, et aastast-aastasse 
on osalejate huvi  jätkuvalt 
kasvanud, mis annab kinni-
tust, et oleme loonud kogu-
konnale olulise ja vajaliku 
ürituse. 

Kahjuks ei õnnestunud 
selgi korral kõikidel soo-
vijatel rajale pääseda. Oli 
vōistkondi, kes  on osalenud 

kõigil viiel aastal, aga ka 
neid, kes “mängisid” esma-
kordselt. Osalejatelt saadud 
tagasiside põhjal võime jul-
gelt väita, et siiani on kōik 
matkamängult saadud tead-
mised ja kogemused olnud 
praktilised ja igapäevaelus 
vajalikud. 

Et selline mastaapne 14 
kontrollpunktiga matkamäng 
saaks üldse õnnestuda, on 
peale korraldajate vaja ka 
tugevaid partnereid, kelleks 

sel aastal olid Keskkonnains-
pektsioon, Noorte Kotkaste 
Paikuse Lõvisüdamete rühm, 
Politsei- ja Piirivalveameti 
Võru ja Pärnu politseijaos-
konnad, Häirekeskus, Sot-
siaalameti Ohvriabi, Politsei- 
ja piirivalvekolledži Paikuse 
õppeüksus, Maanteeameti 
Ennetusbüroo ja OÜ Au-
tosõit. Korraldusmeeskonda 
kuulusid meie põhikool, 
lasteaed, huvikool, noorte-
keskus, spordikeskus, päe-
vakeskus ja Paikuse noored. 
Olid suurepärased abilised, 
kelleta P.Õ.M.M. toimuda ei 
saakski: Maie Valter, Ange-
lika Sild, Kait Kosenkranius 
ja Marek Sild koos noor-
tekeskuse kokandusringi 
noortega. Meie siirad tänud 
teile kõigile!

Aitäh headele toetaja-
tele, tänu kellele sai ka sel 
aastal meie auhinnakott 
rikkalikult täidetud: Paikuse 

osavald, Pärnu linn, Maan-
teeamet, Pärnu Kardikes-
kus, CCCP Põgenemistoad, 
Estonia Resort Hotel and 
SPA, Viking SPA Hotel ja 
Apollo kino.

Erinevates kontroll-
punktides ülesannete täit-
misel ja lahendamisel saa-
dud punktide põhjal pandi 
kokku ka pingerida. Sellel 
aastal osutusid parimateks 
Kukeseene Gäng, Unetud 
ja Teravad pliiatsid. Võit-
jameeskonna moodustasid 
kaks perekonda: Argo ja 
Ruudi Iin ning Margus, 
Li-Sandra, Jan Marcus ja 
Maria Eliise Sass.

Paikuse Õhtune Matka-
mäng toimus tänavu ühis-
projekti “Naabriga koos” 
raames, mida rahastatakse 
Leader programmi toel.

Marika Valter
Korraldajate nimel

Kultuuriprojektide toetust 
saab küsida 1. novembrini
 Kaks korda aastas, 1. april-
liks ja 1. novembriks, saab 
esitada Päru linnavalitsusele 
taotlusi järgmiste kultuu-
riprojektide elluviimiseks 
toetuse saamiseks:

1) kultuurisündmuste ja 
-programmide korraldamine;

2) kultuuriteavikute väl-
jaandmine (trükised, he-
liplaadid, DVD-d, video-
filmid);

3) muu kultuurialane 
tegevus.

Toetuse taotluse võivad 
esitada füüsilisest isikust 
ettevõtjad ja juriidilised isi-
kud. Iga taotleja võib toetust 
saada Pärnu linnalt üks kord 
eelarveaastal.

Toetuse taotlejal ei tohi 

olla mingisugust maksu-
võlga, varasemalt saadud 
toetuste kaustamise kohta 
peab olema esitatud nõue-
tekohane aruanne (hiljemalt 
kahe kuu jooksul pärast pro-
jekti toimumist) ja juriidilise 
isiku suhtes ei ole algatatud 
pankroti- või likvideerimis-
menetlust.

Täidetud ja (digi)all-
kirjastatud taotlus/aruanne 
palume saata Pärnu linna-
valitsusele Suur-Sepa 16, 
80098 Pärnu linn, Pärnu linn 
või linnavalitsus@parnu.
ee või tuua linnavalitsuse 
infolauda.

NB! Taotlusi 2019. aasta 
projektidele saab esitada 1. 
novembrini 2018!

Paikuse Kooli tee 7 kor-
teriühistu ühtehoidev ela-
nikkond osales 6.oktoobril 
Pärnu Kohvikute Nädala 
raames ühepäevakohvikute 
projektis ning pakkus koh-
vikus “Hoovigrill“ põnevaid 
maitseelamusi koduses ja 
vabas õhkkonnas. 

Ühistu hoovialale oli 
püstitatud mitu suurt telki, 
et pakkuda sööjatele kaitset 
võimaliku tuule ja vihma 
eest. Õnneks toetas ilmataat 

ettevõtmist ja päev oli sügi-
seselt soe ning külastajaid 
üllatavalt palju.

Maja meisterkokk Marek 
Sild (fotol) koostas menüü, 
mis on võrreldav gurmee-
kokkade poolt pakutava-
ga. Hitiks kujunes grillitud 
metskitseliha võis praetud 
köögiviljade ja punase veini 
kastmega. Hästi maitses 
praetud kodune rukkileib 
sooja suitsulihasalatiga. Ma-
gustoiduna valmisid flam-

beeritud õunad frititud pipar-
mündijäätisega. Ka kodused 
ja ahvatlevad marjakoogid 
ning soolane seenepirukas ei 
jätnud kedagi ükskõikseks.

Märksõnadeks sel päe-
val võib nimetada kogukon-
natunnet, meeskonnatööd, 
keskkonnasäästlikku tarbi-
mist ja toetavat ning sõb-
ralikku meeleolu. Kohviku 
poolt teenitud tulu kasutab 
korteriühistu oma hooviala 
korrastamiseks. Külastajate 
tagasiside oli siiralt posi-
tiivne ning ootama jäädakse 
uusi kohtumisi ja veel põne-
vamaid maitseelamusi.

 Kaire Külaots
KÜ Kooli tee 7 

Kohvik „Hoovigrill“ ühtehoidev ja tegus meeskond. Seisavad vasakult: Margus 
Eelmäe, Ly Lind, Liivi Vahter, Kaire Külaots, Gerli Mägi, Eve Maddison, Riho 
Lank. Esireas kokk Marek Sild ja Kairiin Ilves ning meie kaks väikest sõpra.

Toetagem kampaaniat!
Vanapaberi kogumise kam-
paania toimub sellel aastal 
8.-21. oktoobrini ehk ainult 
kaks nädalat. Võistlevad 
Pärnu linna koolid ja tava-
päraselt toimub ka  klassi-
devaheline võistlus Paikuse 
koolis. 

Vanapaber tuleb viia 
algklassidemajja pakitult. 
Kergemaks teisaldamiseks 
ei tohi ühe paki kaal olla 
üle 15 kg. Pakil peab olema 

peal klassi number. Nagu 
ikka, on ka sel aastal kõige 
rohkem vanapaberit ko-
guda suutnud klassidele 
auhinnad.

Milleks kogu paberit 
prügikasti või pliidi alla 
panna, kui võiksime toetada 
parem oma või ka naabrilas-
te osalemist selles tänuväär-
ses kampaanias!

Aktiivset kaasalöömist!

Rahvusvahelist eakate päe-
va tähistatakse ÜRO Peaas-
samblee initsatiivil alates 
1990. aastast. Ka Paikusel 
on eakate päeva juba aastaid 
tähistatud ning selle üheks 
eesmärgiks on tunnustada 
eakaid nende poolt antud 
panuse eest ühiskonda.

Seekordse kokkusaa-
mise teemaks oli aktiivne 
vananemine ning sellega 
seoses tutvustati eakate  
huvitegevuse ja vaba aja 
veetmise võimalusi Paiku-
sel. Samuti tänati tublisid 
ringijuhte ja gruppide eest-
vedajaid: Ene Saagpakk 

(eakate võimlemine), Maie 
Kalbus ja Inga Laur (rahva-
tantsurühm Paikuse Mem-
med), Kristi Rulli-Schvede 
(naisansambel Lustilik), 
Priit Kask (segaansam-
bel Helin), Sirje Lember 
(Kuldne Iga peohommi-
kud), Klaara-Greeta Miil 
(Memmede käsitööklubi), 
Urve Ott (eakate vestlusrin-
gi Jututuba uus eestvedaja),  
Heldi Grossmann (Jututuba 
juhtinud 11 aastat). 

Peolisi naerutas Indrek 
Taalmaa monoetendusega 
„Parimad Palad“, mis kät-
kes endas viimastel aastatel 

mängitud monoetenduste 
pärleid. Muusikalist ja tant-
sulist meelelahutust pakku-
sid ansambel Rhapsodia ja 
tantsurühm Kuu. Pidu oli 

meeleolukas ning täname 
kõiki, kes selle päeva meie-
ga veetsid.

Katti Aumeister
Päevakeskuse juhataja

Kuni detsembrini on kõigile 
huvilistele avatud Helle 
Tamme ja Malle Tamme 
maalinäitus „Lilled ja nai-
sed“. 

Tööd on valminud  An-
nela Raud Selge juhenda-

misel ARS kunstistuudios, 
mis toimetab Paikuse Hu-
vikoolis. Oled oodatud ilust 
osa saama! 

Katti Aumeister
Paikuse Päevakeskuse 

juhataja

Kunstistuudio naised peale näituse üles seadmist koos 
päevakeskuse juhatajaga.

Esinejad tantsurühmast Kuu tantsutamas peo külalisi.

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.
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18.-19. oktoobril on Paikuse raamatukogu suletud.
* * *

Veel on võimalus registreerida end inglise keele alga-
jate kursusele, mis toimub alates 6. novembrist tei-
sipäeviti kell 18-19.30 Paikuse raamatukogus.
Kursus kestab novembrist mai lõpuni, järgmisel aas-
tal võimalus soovi korral kursusega edasi minna.
Grupp on väike, kasutage võimalust! Lisainfo ja 
registreerimine tel 511 6235 või opijakeelekeskus@
gmail.com, Õpi- ja Keelekeskus. 

* * *
Vee ja kanalisatsiooni probleemide puhul palume 
pöörduda meie vee-ettevõtja AS Pärnu Vesi poole kas 
tel 445 5660 või vesi@pvesi.ee.
Teated tänavavalgustuse riketest võib saata rike@
leonhard-weiss.com (tel 4434929).

* * *
Perearstide vastuvõtuajad Paikuse Tervisekeskuses:
Dr Anne Järvsaar 
E 13–18; T, N, R 8–13; K 10–15
Dr Valentina Pabor
E, N 11–16; T 13–18; K, R 8–13
sinditervis@hotmail.com; tel 4455358 või 4456340

* * *
Litsensiga korstnapühkija eramajadele, küttekollete 
pisiremondid, vihmaveerennide puhastus, viljapuude 
lõikus. Tel 5698 1275.

TEADAANDED

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

Õnnitleme eakamaid 
sünnipäevalapsi Õnnitleme!

 

Mälestame 
lahkunut

Jaan Raadik  24.06.1935 - 06.10.2018

ELVI RIIS
ANNE RÄPPO
VÄINO JANTSON  
LEILI JUSKE 
TAISSIA SIMKINA  
VIRVE KAAS  
ELVI SIIMANN
MART KÕVATOMAS 
VILMA ANDERSON
HELLA-MARETA SOOVÄLI
ELSA LUMI  
PAUL AAVEKUKK
KLAARA-GREETA MIIL  
ANNE TOOME
HELJO KALJUSTE
MAIE TAMME
HELVI RAADIK
HELJU-LAINE MARTINSON
LEIDA HUNT
MATI EESMÄE
LEO SAUL
ENDEL VARE 
VIKTOR SUSLOV
HUBERT ALJAS
ELLE URLA
VEERA MAIDLE
VIKTOR UZLOV 
ANDRES SAARE 
SAIMA TAMME 
RAISSA PEDAK
HELGI PIIGERT
HELI KESKLAAS

KAIRO ROGATKIN  31.08.2018
ema   Helina Kamma
isa     Ivar Rogatkin

KETRIIN ROGATKIN  31.08.2018
ema   Helina Kamma
isa     Ivar Rogatkin

ITI ILD    12.09.2018
ema   Laura Talts
isa     Martti Ild

LUCAS MARCEL SAARE 16.09.2018
ema   Maaja-Elena Mändla
isa     Raido Saare

KERON TUISK   25.09.2018
ema   Hedy Tuisk
isa     Raivo Tuisk

MARLEEN JÄRVEMETS 28.09.2018
ema   Helgi Tokter
isa     Maarek Järvemets

PATRIK PÄRN   05.10.2018
ema   Reelika Pärn
isa     Kristjan Pärn

    KORSTNAPÜHKIJA
   Ahjud, pliidid, kaminad jne.
tõmbeprobleemide lahendamine.
  Töödele garantii ja akt.

Tel 5645 0529, 
Kars7@hot.ee, OÜ Tamu

Eakate huvitegevus ja vaba aja sisustamise võimalused
Tegevus Asukoht Toimumisaeg Juhendaja/ 

eestvedaja
Eakate võimlemine Spordikeskuse  

aeroobikasaal
Reedeti 17.00–18.00 Ene Saagpakk

Rahvatantsurühm  
Paikuse Memmed 

Paikuse osavallakeskus Kolmapäeviti 17.00–18.30 Maie Kalbus ja 
Inga Laur

Eakate naisansambel  
„Lustilik“

Paikuse osavallakeskus Teisipäeviti 10.30–12.00 Kristi Rulli- 
Schvede

Segaansambel „Helin“ Seljametsa Muuseum Teisipäeviti 11.00–13.00 Priit Kask

Eakate klubi „Kuldne iga“  
peohommikud

Paikuse osavallakeskus Iga kuu esimene pühapäev 
kell 11.00–13.00

Sirje Lember

Memmede käsitööklubi Päevakeskuse kaminasaal Teisipäeviti 13.00–14.00 Klaara-Greeta Miil

Jututuba – eakate  
vestlusring

Päevakeskuse kaminasaal Iga kuu teisel neljapäeval  
kell 12.00–14.00 

Urve Ott

Paikuse malesõbrad Päevakeskuse kaminasaal Kolmapäeviti 14.00–16.00
Lauamängude ring eakatele Päevakeskuse kaminasaal Kolmapäeviti 11.00–12.00 Katti Aumeister

Bingo- ja mälumänguõhtud Päevakeskuse kaminasaal Neljapäeviti 17.00–18.30 Karmen Reinumäe 
ja Katti Aumeister

Kõikidesse ringidesse ja tegevustesse oodatakse uusi liitujaid. Ringid on osalejale 
tasuta. Täpsem info telefoni teel 4455355, 53966566 või paevakeskus@paikuse.ee.

Seljametsa Muuseumi
kinopunktis

6. novembril kell 20
mängufilm

“Astrid Lindgreni rääkimata lugu”
         Pääse 5.-/4.-
Film räägib noorest Astridist, kes ot-
sustab murda välja ühiskonna normi-
dest ja elada oma südame järgi.

tel 5786 4627

ÜMMARGUSE KARBI TÖÖKODA
PAIKUSE RAAMATUKOGUS

24. OKTOOBRIL 
KELL 16-18

Võta kaasa:
* pulgaliim
* muud materjalid kohapeal

Töötuba juhendab 
Riina Kappak

Eelregistreerimine aadressil
riina.kappak.001@mail.ee.

https://facebook.com/riina.kappak

Töötoas osaleja panus 
10 eurot

Käima läks 5. korvpalli karikavõistlus
30. septembril sai alguse 
juba 5. hooaega toimuv 
Paikuse korvpalli karika-
võistlus, kuhu registreerus 
kokku 8 võistkonda: BC 
Lokomotiiv, AK Spartak, 
Reldor, Kõwa, SMK Paulus, 
BC Pärnu, Mariine Auto 
ja uue tulijana Paikuse Pa-
nathinaikos. 

Esimese vooru mängude 
tulemused on järgmised: BC 
Lokomotiiv-Mariine Auto 
77:39; AK Spartak-Paiku-
se Panathinaikos 76:30; 
Kõwa-Reldor 53:50; BC 
Pärnu-SMK Paulus 51:56.

Karikavõistluse voorud 
toimuvad reeglina püha-
päeviti Paikuse Spordikes-
kuses. Täpsem ajakava ja 
tulemused saavad kajastatud 
www.paikusekorvpall.com 

ja www.facebook.com/pai-
kusekorvpall/. 

Tulge kaasa elama!
Roland Šimanis

Pensionäride klubi „Kuldne iga“ 
peohommik toimub 

4. novembril algusega kell 11.00 
osavallakeskuse saalis

Esinevad lauljad ja tantsijad Kihnust
Tule lustist osa saama!

Seljametsa Rahvamajas
2. novembril kell 19

Wanade tantsude klubi

Õpime ja tantsime lihtsaid seltskonnatantse. 
Juhendajad Rita Mändla ja Ülle Ots.
Osalustasu 2 eurot, kaasa vahetusjalatsid ja 
soovi korral toit ühisele peolauale. 

Rõõmsa kohtumiseni!


