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Kooli läks paraja maakooli jagu lapsi
Paikuse Põhikool alustas uut 
kooliaastat tavapäraselt 1. 
septembril, kuigi see oli lau-
päev. Tarkusepäeva tähista-
mine õigel päeval rõhutab 
kooli tõsist suhtumist omale 
seatud eesmärkide täitmi-
sesse ja haridusse üldse.

“Isikliku ja üldise hea-
oluni viib ainult üks tee. See 
tee algab seal, kus kooliuks 
avaneb.” kõneles direktor 
Aare Külaots president Too-
mas-Hendrik Ilvest tsiteeri-
des päeva teisel aktusel, kus 
saalis olid 2. kuni 8. klasside 
õpilased.

Direktor märkis, et algav 
õppeaasta on märgilise tä-
hendusega nii Eest Vabariigi 
kui kooli ajaloos: jätkuvalt 
on käimas Eesti 100 ja kõik 
tänased Paikuse Põhikooli 
õpilased, 291 poissi ja 280 
tüdrukut on esimesed, kes 
alustavad kooliaastat selles 
uues mõnusas aulas.

Külaotsa sõnul oli käes-
oleva õppeaasta alustamine 
keerukas, sest toimusid  mit-
med olulised muudatused 
nii juhtkonna kui õpetajate 
osas. On ka positiivset: 
õpetajaskond nooreneb ning  
valmis said kaasaegsed klas-
sid muusika- ja kodundus-
tundide läbiviimiseks. 

Kõige tähtsam ja pidu-
likum oli aga 1. september 
Paikuse Põhikoolis kahtle-
mata neile 29 tüdrukule ja 
48 poisile, kes avaaktusel 
astusid pisut küll arglikult 
ringi vaadates, kuid säravil 
silmil aulasse, et vastu võtta 
oma esimesed kooliraama-
tud – aabitsad. Saatjateks 
tänased üheksandikud, 52 
neidu ja noormeest, kellel 
algas viimane kooliaasta 
Paikuse koolis. Sellest päe-
vast ei ole need 77 enam 
mudilased, vaid täieõigusli-
kud õpilased. Tunnistajateks 
saalitäis emasid ja isasid, 
vanaemasid ja vanaisasid.

Kõik 1. klassi tulijaid 
said kaela ka mälestusmeda-
lid. Astusid nemad ju kooli 
aastal, kui Eesti tähistas oma 
sajandat sünnipäeva. 

Ilusat ja siledat kooliteed 
kõigile 571 Paikuse Põhi-
kooli õpilasele, 43 õpetajale 
ja kõikidele töötajatele! 
Jõudu ja kannatust uuteks 
pingutusteks ka ületama-
tute takistustena tunduvate 
raskuste ületamisel!

Liilia Varik

1.a klass. Klassijuhataja Ulvi Mihkeles ja tema õpilased:
Heili Ailt, Hetiriin Aksen, German Belkovski, Kertu Hanni, Stella Hanson, Henrik 
Heinmets, Ketrin Hiis, Mia-Liis Juurikas, Rocco Karuks, Endrico Klaamas, Kendra-
Kuropatkin, Jesper Lillepõld , Jaan-Jakob Ots, Regon Priipalu, Kermo Rösler, Triin 
Timusk, Siim Tomingas, Sander Tomingas, Alex-Sander Vahnin, Marelle Vahter, 
Kirke Varkentin, Jasper Vassiljev, Karl Gustav Vill, Jarko Voll ja Daniel Väärt.

1.b klass. Klassijuhataja Oksana Johannes ja tema õpilased:
Marta Akk, Kristofer Eliaser, Mairold Hanson, Willem Kangur, Ander Kivikas, Kris-
tofer Komsare, Joonas Laurit, Luisa Luusepp, Roger Miil, Margus Mälk, Christella 
Palmi, Brandon Pamberg, Sabrina Peterson, Tihhon Popov, Uku Press, Renee Rei-
mets, Sten-Marten Saar, Devon Smirnov, Kelli Tammepõld, Lyann Türk, Lisette Vahe-
mets, Amelia Veber, Margareth Vilipõld, Karl Robert Vimberg ja Elli Grethe Virkus.

1.c klass. Klassijuhataja Nele Tohv ja tema õpilased: 
Oskar Hunt, Triinu Ild, Marten Kampus, Ann-Emily Keel, Geiri-Arielle Kees, Jas-
per Kullamaa, Kenneth Kösler, Heili Künnapas, Klen Kristofer Künnapas, Günter 
Leppik, Sander Naaber, Fernando Paimre, Kristel-Kriset Rahnel, Paul-Gustav 
Reimann, Jan Erik Reinart, Tristen Saar, Gretten Salujärv, Doris-Ketrin Sillamaa, 
Merili Simson, Mairo Streltsov, Helena Mai Toimeta, Mikk Martin Tõnismann, 
Oskar Välimäe, Rasmus Välimäe, Oliver Kald, Emil Niido ja Markus Puhilas.

Vana vallamaja jätkab 
täitumist
Osavallakeskuse II korruse 
tühjaks jäänud kabinettidest 
on enamik leidnud omale 
ettevõtjate näol uued asukad.

Ruumi nr 13 (end val-
laarhitekt) võttis rendile 
Style Story OÜ, kes kasutab 
seda valmisrõivaste laona. 
Ruumides nr 9 ja 10 (endi-
sed kantselei ja vallavane-
ma kabinet) seab peatselt 

end sisse Baltic Doors OÜ 
kontor. Teede ja trasside väl-
jaehitamise ja arendamisega 
tegelev M.K.M. Infra OÜ 
on endise ehitusspetsialisti 
kabineti arvelt laiendanud 
oma büroopinda veelgi, 
kasutades nüüd peaaegu 
kogu II korruse paremat 
tiiba (välja arvatud volikogu 
istungite saal).

Stipendiumid ja kultuuri-
projektide finantseerimine
SA Eesti Rahvuskultuuri 
Fond võtab 15. oktoobrini 
vastu taotlusi stipendiumi-
deks ja kultuuriprojektide 
finantseerimiseks 2019. 
aastal.

Fond toetab üksikisi-
kuid stipendiumidega õppe- 
ja teadustööks ning loo-
minguliseks ja sporditege-

vuseks ja organisatsioone 
rahvuskultuuri arendamise, 
säilitamise ja edasikand-
mise seisukohalt oluliste 
projektide algatamiseks ja 
finantseerimiseks.

Taotluse ankeedid ja muu 
info leiate Sihtasutuse Eesti 
Rahvuskultuuri Fond kodu-
leheküljel www.erkf.ee

Külade erateede omanikud 
saavad tasuta kruusa
Enne kolme valla ühinemist 
Pärnu linnaga jagati era-
teeomanikele tasuta kruusa 
üksnes Audru vallas, nüüd 
otsustas linnavolikogu seda 
teha kõigis ühinenud oma-
valitsuse hajaasustusega 
piirkondades.

Kruusa eraldamist saab 
taotleda üks kord kolme 
aasta jooksul rahvastiku-
registri järgi Pärnu linna 
hajaasustusega piirkonnas 
elav eratee omanik 15. maist 
15. juunini. Eelnevalt tuleb 
omanikul tee äärest eemal-

dada liiklemist ja kruusa 
laotamist takistav võsa ja 
muu taimestik.

Taotlusi rahuldatakse 
pingerea alusel eelarveliste 
vahendite piires. Kruusa 
eraldatakse 20 tonni 100 
m eratee lõigu kohta, kuid 
mitte rohkem kui sada ton-
ni ühe taotleja ja eratee 
kohta. Kruusa veo ja teele 
laotamise korraldab taotleja 
hiljemalt 40 päeva jooksul 
pärast kruusa eraldamise 
otsuse jõustumist, kattes 
kõik töödega seotud kulud. 

Õppeaasta algas täiskäigul
Kooliaasta alustamine oli 
tänavu keerukas, kuna töö-
tajate osas toimus olulisi 
muudatusi. 

Õppealajuhataja ameti 
pani maha Sirje Solom,  
kelle toetavat abikätt on 
11 tööaasta jooksul tun-
netanud kogu koolipere.  
Tunnustuseks tehtu eest on  
tänukiri linnapealt. Sirje  
Solom jätkab tööd koolis 
õppekorralduse koordinaa-
torina, et abistada neid, 
kel  tekkinud probleemid 
õppimises Õppealajuhataja 
vastutusrikast tööd jätkab 
senine arendusjuht Anne 
Kalmus, kes on lisaks ka 
ikka 6.a klassijuhataja.

Meil on mitmed uued 
töötajad: sotsiaalpedagoog 

Maris Kalmu, õpetaja Leana 
Ermi asendav inglise keele 
õpetaja Marika Merirand, 
4. klassis tugiõpet pakkuv  
Loore Ots, Reet Sai 7. klas-
side ning Monika Limberg 
8. ja 9. klasside eesti keele 
õpetajana (lisaks annab ta 
tunde ja juhatab 4.b klassi). 
Kõik on uus aga keskast-
meklasside matemaatika 
õpetajale Eneli Maalile, 
kes alles kevadel lõpetas 
bakalaureuseõppe ja jätkab 
enda täiendamist õpetajana. 
Tema on ka 5.b klassiju-
hataja, abiks Hulda Larin. 
Pikapäevarühma õpetajana 
töötab  Johanna-Ly Männik.

Head kooliteed kõigile!
Aare Külaots

Põhikooli direktor
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Linnavalitsuses otsustati:
13. augustil 2018
* anda tähtajatult Style Story OÜ kasutusse Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva Paikuse 

osavallakeskuse II korrusel paiknev ruum nr 13 (end. vallaarhitekt) üldpinnaga 18,1m2.
* eraldada reservfondist 1000 eurot MTÜ-le Rahvatantsuselts Pastlapaar 13.oktoobril 

Paikuse osavallas toimuva rahvusliku peo korraldamiseks.

27. augustil 2018
* rahuldada 2018. aasta hajaasustuse programmi raames järgmised Paikuse osavallast 

esitatud taotlused:
- Tammuru külas Piigerti talu sissesõidutee ehitamiseks 2817,82 eurot.
- Vaskrääma külas Kasetuka talu puurkaevu ehituseks 3843,12 eurot.
- Silla külas Ülejõe tee 11-2 kinnistule joogivee puhastamise filtri ostmiseks 800.65 eurot.

3. septembril 2018
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Vahenurme tn 11 ja 13 kinnistutele üksikelamute 

püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks vajalike krundisiseste veetorustike, reovee-
kanalisatsiooni, sidekaablitekanalisatsiooni torustike ja elektrivarustuse rajamisega.
* anda välja ehitusluba Silla  külas Puraviku tn 35 kinnistule üksikelamu püstitamiseks 

koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektriva-
rustuse rajamisega.

10. septembril 2018
* anda tähtajatult Baltic Doors OÜ kasutusse Paikuse alevis Pärnade pst 11 asuva 

Paikuse osavallakeskuse II korrusel paiknevad ruumid nr 9 ja 10 (endine kantselei ja 
vallavanema kabinet) üldpinnaga 55,8 m2.

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekutest
Paikuse osavallakogu an-
dis 16. augustil toimunud 
osavallakogu koosolekul 
heakskiitva arvamuse järg-
mistele Pärnu Linnavoliko-
gu 6. septembri määruste 
eelnõudele „Pärnu linna 
haridusasutuste töötajate 
palgajuhend“, „Haridus-, 
noorsoo-, kultuuri- ja spor-
diprojektide toetuse and-
mise kord“, „Pärnu linna 
haridus- ja noorsoopreemia 
määramise kord“, „Pärnu 
linna munitsipaalüldhari-
duskoolide hoolekogude 
moodustamise alused ja töö-
kord” ja „Erateedele kruusa 
eraldamise kord“.

Ei toetatud Pärnu Linna-
volikogu määruse „Sotsiaal-
toetuste kord“ eelnõud (poolt 
2, vastu 2, erapooletu 4).

Jooksvate küsimuste all 
anti Keskkonnaameti ar-
vamuse küsimisele jaatav 
vastus Kivinina II maaainese 
kaevandamiseks uuringu lä-
biviimiseks (poolt 6, vastu 1). 
Tehti ettepanek linnavalitsuse 
infotehnoloogiateenistusele 
organiseerida võimalus, et 
osavallakogu koosolekul 
saaks osaleda ka virtuaalselt 
ehk Skype kaudu.

Eero Rändla tegi ette- 
paneku võtta edaspidi koos-

oleku päevakorda punkt 
„Elu peale ühinemist“ (kui-
das on elu käima läinud, mis 
on positiivne, mis negatiiv-
ne, mida tuleks muuta jne).

13. septembri osavalla-
kogu koosolekul anti heaks-
kiitev arvamus järgmistele 
Pärnu Linnavolikogu 4. ok-
toobri määruste eelnõudele: 
„Pärnu linna arengukava 
aastani 2035 kinnitamine“, 
„Pärnu linna eelarvestratee-
gia aastateks 2019-2023“,  
„Pärnu linna haridusasutus-
te töötajate palgajuhend“ (II 
lugemine), „Sporditegevuse 
toetamise kord“, „Seljamet-
sa Muuseumi ümberkor-
raldamine“, „Seljametsa 
Rahvamaja põhimäärus“ 
ja “„Soome sõprusvaldade 
stipendiumi kord” kehtetuks 
tunnistamine“ .

Otsustati delegeerida   
Paikuse osavalla esindajana 
hariduspreemiate määrami-
se komisjoni Oliver Kikas.

Kuulati ära ülevaated 
Paikuse politsei- ja piiri-
valvekolledži autodroomiga 
seonduvast ning osavalla 
kultuuritöötaja ametikohaga 
seonduvast. Autodroomi 
küsimuses avaldas Pärnu 
Linnavalitsuse planeerimis-
osakonna juhataja Kaido 

Koppel arvamust, et küllap 
linn peatab selle projekti 
edasiarendamise, otsimaks 
paremat lahendust. Kultuu-
ritöötaja ametikoht on küll 
struktuuris olemas, kuid 
täitmata. Linnavalitsuse 
kultuuri- ja sporditeenistu-
se juhataja Andrus Haugas 
märkis, et linn otsib antud 
ametikohale sobiva inimese 
ning seejärel hakkab tegele-
ma järgemööda ka osavalla 
kultuuriürituste teemaga 
(info tegevuse käigust no-
vembri koosolekul).

Muudeti Paikuse osaval-
la huvihariduse ja huvitege-
vuse tegevuste kava. 

Paikuse kultuurirahastu 
projektipõhistest rahalis-
test vahenditest eraldati 
600€ Naisteühingule Mar-
tad Seljametsa külamajas 
kogukonna kultuuri ja tra-
ditsioonide jätkamise ja 
aktiveerimise eesmärgil 
vana-aastaööl peo “Head 
uut aastat naabrimees!” 
korraldamiseks.

Koosoleku lõppu andis 
osavallakogu liige Raiko 
Hiis (IRL) osavallakogu 
esimehele Mait Talvojale 
üle üheksa allkirjaga umb- 
usaldusavalduse.

Liilia Varik

Olmejäätmete vedu jätkab 
Ragn-Sells AS
Jäätmeseaduse kohaselt tu-
leb läbi viia iga viie aasta 
tagant korraldatud jäätmeveo 
hange, millest tulenevalt kor-
raldati 2018. aasta alguses 
uus riigihange leidmaks uus 
teenusepakkuja. Madalaima 
hinnaga pakkujaks osutus 
taaskord AS Ragn-Sells, kel-
lele antakse piirkonnas tee-
nuse osutamiseks õigus. Uus 
leping ja uued hinnad hak-
kavad kehtima  01.10.2018.

Olmejäätmete korral-
datud veoga liitumine on 

kõikidele elamuga kinnis-
tutele kohustuslik. Kuna 
Ragn-Sells AS oli ka eelmi-
se perioodi teenusepakkuja, 
siis paljudel jäätmevalda-
jatel on juba leping sõlmi-
tud. Vanadele lepingutele 
saadab teenusepakkuja uue 
perioodi lepingu lisad vas-
tavalt muudatustele. Kõik 
eelnevad kokkulepped (keh-
tivad ajutised vabastused, 
ühismahutite kasutamised) 
tühistatakse septembrikuu 
lõpus. 

Kui kinnistut ei kasutata, 
siis on võimalik vabastust 
küsida taotluse alusel, mida 
saab teha osavallakeskuses 
või Pärnu Linnavalitsuses. 
Allkirjastatud taotlusi saab 
esitada e-posti aadressile 
linnavalitsus@parnu.ee. 
Ühismahutite kasutamise 
kokkuleppeid saab sõlmida 
vaid naaberkinnistuga põh-
jendatud taotluse alusel.

Piret Mäestu
54 502 523

piret.maestu@parnu.ee

Ühtsed sotsiaaltoetused
1. jaanuarist kehtima hak-
kavad toetused jagunevad 
universaaltoetusteks (maks-
takse kõigile elanikele seo-
ses konkreetse kulu või 
sündmusega) ja leibkonna 
sissetulekutest sõltuvateks 
toetusteks. Toetuste suuruse, 
välja arvatud sünni- ja esi-
messe klassi mineva lapse 
toetuse, kehtestab linnava-
litsus.

Sissetulekust sõltuma-
tuid toetusi on 12: sünni-
toetus (500€ lapse kohta), 
I klassi mineva lapse toetus 

(100€ lapse kohta), puude-
ga lapse hooldaja toetus, 
täisealise puudega isiku 
hooldaja toetus, hooldus-
pere toetus, asendushool-
dusel viibiva lapse toetus, 
järelhooldusel viibiva isiku 
toetus, lasteaia sõidutoetus, 
matusetoetus (250€), juht-
koera ülalpidamise toetus, 
leinatoetuslaagris osalemise 
toetus ja Tšernobõli aatomi-
elektrijaama likvideerimisel 
osalenud isikute toetus.

Leibkonna sissetule-
kust sõltuvad koolieelse 

lasteasutuse ja koolitoidu 
eest tasumise toetus, hool-
dustoetus, huvihariduse ja 
huvitegevuse toetus, elu-
ruumi kohandamise toetus 
ja lisatoetus.

Volikogu andis piir-
kondlikele sotsiaaltööta-
jatele ja hoolekandeko-
misjonile kaalutlusõiguse 
määrata lisatoetust ka siis, 
kui taotleja sissetulekud 
pärast eluasemekulude ja 
eluks hädavajalike kulude 
katmist ületavad määrusega 
kehtestatud sissetuleku.

Elukohaandmeid muutmata 
jättes kaotate soodustused
Uuest aastast kustutatakse 
rahvastikuregistrist nende 
pärnakate aadressid, kes 
pole pärast kolimist enda 
uuest elukohast teada and-
nud ja kelle aadress on 
registrisse kantud omava-
litsuse täpsusega.

Nii registreeriti inimese 
aadress siis, kui varasema 
eluruumi omanik soovis 
üürniku välja kirjutada, kuid 
registrile polnud teatatud 
isiku uuest elukohast (Pär-

nus 830 inimest). Sellised 
inimesed säilitasid eluko-
hast sõltuvad soodustused, 
kuigi tegelikult võis nende 
uus elukoht olla väljaspool 
Pärnut.

Näiteks on rahvastiku-
registri järgi Pärnus regist-
reeritud inimestel võimalik 
odavamalt parkida ja bussi-
pileteid osta, saada sünni- ja 
muid toetusi. Last ei pruugi-
ta kooli või lasteaeda võtta, 
kui tema elukohaandmed 

puuduvad. Sissekirjutuseta 
inimesed 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 omavalitsusse 
kohale minnes.

Õiglase hinnapoliitika üle 
võrgupiirkonnas valvab 
Konkurentsiamet, kes keh-
testab selle eripärasid arves-
se võttes soojusenergia piir-
hinna. Hinna kujundavad nii 
soojatootmiseks tehtud in-
vesteeringud, püsikulud kui 
kulutused kütusele. Eelmise 
aastaga võrreldes on puidu 
hind tõusnud kuni 22%. 

Vastavalt Konkurentsia-
meti otsusele 25.02.2016  
nr. 7.1-3/16-017 on Paikuse 
kaugküttevõrgus kehtesta-

tud soojusenergia piirhind 
61,50 €/MWh (käibemak-
suga 73,80 €/MWh). 

1. oktoobrist 2018 hak-
kab kehtima uus müügihind 
61,50 €/MWh (käibemaksu-
ga 73,80 €/MWh). Hakke 
suurest hinnatõusust tingi-
tuna oleme sunnitud tõstma  
kehtiva müügihinna Kon-
kurentsiameti kehtestatud 
piirhinnaga ühele tasemele.

Keskmise kolmetoalise  
korteri jaoks tähendab see  
umbes 7,08 euro suurust  

hinnalisa kuus. Aasta lõi-
kes tähendab aga ligikaudu  
0,74 senti ruutmeetri kohta 
köetavas ruumis.

Näiteks, kui teil on elu-
ruum 40m², siis korrutage 
ruutmeetrid 0,74 sendiga ja 
saate teada hinnavahe, mil-
leks on ca 29,6 eurot aastas.

Soojamajandusega seo-
tud küsimusi ja mõtteid 
ootame aadressil info@
swenergia.ee.

Allan Aas
SW Energia AS tootmisjuht

Kõrge puidu hind kergitab ka 
toasooja hinda

Tule Ragn-Sells AS korraldatud kliendi infopäevale!
8. oktoobril kell 14–18 toimub Paikuse osavallakeskuses kliendi infopäev. 
Kliendi infopäeval saab jäätmevaldaja sõlmida lepingut (kui lepingut veel 
ei ole), tagastada saadetud lepingu lisa või esitada küsimusi jäätmeveo 
osas.          

AS Ragn-Sells klienditeenindus: 60 60 439, info@ragnsells.ee, www.ragnsells.ee 

Laienenud Pärnu elanikud 
saavad osta 70 € maksvaid 
üheksa kuu parkimiskaarte, 
millega võib 1. septembrist 31. 
maini parkida Pärnu linnale 
kuuluvatel avalikel parkimisa-
ladel 26 sendi eest päevas.

„Kuna üheksa kuu parki-
miskaart kehtib ükskõik mis 
ajal ostes septembri algusest 
mai lõpuni, tasub see muret-
seda enne septembri algust. 
Alates novembrist või det-
sembrist on mõttekam juba 
32 euroseid kohalike elanike 
kvartalikaarte osta,“ ütles 
abilinnapea Siim Suursild.

32 ja 70 eurot maks-
vaid parkimiskaarte saavad 

osta B-kategooria sõiduki 
omanikud, kes on liiklus-
registrisse kantud sõidu-
ki omanikuna, vastutava 
kasutajana või kasutajana 
ja kelle rahvastikuregist-
rijärgne elukoht on Pärnu 
linn (koos osavaldadega). 
32 eurost kolme kuu kaarti 
on mugav kasutada näiteks 
suvel ranna rajoonis ja kesk-
linnas parkimiseks.

Pärnakatel, kes soovivad 
aasta läbi muretult parkida, 
on veelgi kasulikum osta 
lisaks suvel kasutatavale 
kvartalikaardile talvepe-
rioodi üheksa kuu kaart. 
Mõlemaga parkides maksab 

aasta aega parkimist 102 
eurot ehk suvel 35 ja talvel 
26 senti päevas.

Eraparklates Pärnu lin-
na perioodikaardid ja ük-
sikpiletid ei kehti. Linna 
tasulistel parkimisaladel on 
parkimine tasuline kesk-
linnas aasta läbi tööpäeviti 
kell 8-18 (parkimiskellaga 
esimene tund tasuta).

Sooduskaarte müüb 
Pärnu Haldusteenused. 
Ostusoovi võib saata vee-
biaadressil https://haldus-
teenused.ee/parkimisloa-os-
tutaotlus-2/. 

Teet Roosaar
Meedianõunik

Perioodikaardiga parkimine
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Austria haridustöötajad väisa-
sid meie haridussüsteemi

Perepäeval osalejad tänavad korraldajaid
Kõlas Tuberkuloitedi kont-
serdi lõpulugu ja siis lisalugu 
ja vihma aina sadas ja sadas. 
Ja rahvas tantsis muusika 
taktis ja plaksutas. Soe ja 
sume üritusterohke augusti-
päev oli jõudmas lõpule.

Tuledesäras lavale hõi-
gati tänuaplausile korral-
dusmeeskond. Lava ette 
kanti kuus lippu: Eesti riigi, 
Pärnu linna, Paikuse valla 
ning Seljametsa, Vaskrääma 
ja Põlendmaa külade omad.

“Paikuse on eriline paik 
oma põldude, metsade, kahe 
jõe ristumiskohaga, mets-
loomade, kiviaja asulakoha-
ga ja toimekate inimestega. 
Tõeline väike pärl! Elu 
andev tuli lõõmas siin juba 
kümme tuhat aastat tagasi. 
Iidetuled on ammu kustu-
nud, kuid meie sees lõõma-
vad nad endiselt. Sisemine 

tuli annab  jõudu meile meie 
igapäevastes toimetustes  
oma kodukohta kalliks pi-
dada, kogukonnana toime-
tada”. Nii kõneles Paikuse 
osavallakogu esimees Mait 
Talvoja 26.augustil Paiku-
se perepäeval, kui Pärnu 
linnapeale Romek Kosenk-
raniusele anti üle Paikuse 
kogukonna sädemega latern. 
Talvoja soovis, et linnapea 
hoiaks talle usaldatud tuld, 
hoiaks seda leeki edasi Pai-
kuse inimeste südames nii 
eelnevate aegade mälestu-
seks kui eesootava valgus-
tamiseks. Et Paikusest saaks 
Pärnu pärl! Kuni su küla 
elab, elad sina ka …

Oli ilus ja ülev hetk. 
Lipud kõige ees ja siis kogu 
see rahvas, kes paduvihmast 
end hirmutada ei lasknud, 
mindi ühises rongkäigus 

Kiviaja külla müstilist tu-
leetendust vaatama. See 
oli kui põlvkondi ühendav 
ajarännak.

Hetkel, kui rongkäik 
jõudis jõe äärde etenduse-
paika, lõppes kui imeväel 
vihmasadu ja kaldal süttis 
kui võluväel lugematu hulk 
küünlaid. Algas Paikuse 
viienda perepäeva “Naab-
riga koos” viimane osa – 
müstiline tuleetendus. Kes 
kohale olid tulnud, kohe 
kindlasti ei kahetsenud.

Kui palju sellise suure 
ettevõtmise korraldamisega 
tööd ja vaeva on, teab vaid 
see, kes ise midagi taolist 
teinud. Ja neid, kes juba 
keskpäeval alanud perepäe-
va õnnestumisesse oma osa 
andsid, oli palju. 

Siinkohal annan rõõmuga 
edasi paljude inimeste palvel 

tänu korraldusmeeskonnale: 
Marika Valter, Monika Va-
her, Einar Elbing, Roland 
Šimanis, Katti Aumeister, 
Jane Grandberg, Raul Ilbi, 
Anu Tammearu ja Laura 
Kosenkranius. Samas suur 
kummardus kõigile abilistele  
meie allasutustest ja koostöö-
partneritele. Hästi tehtud!

Lugupidamine vihmast 
nõretavatena vankumatult 
oma postil seisnud külade 
esindajatest lipukandjatele, 
kelleks olid Avo Hansberg, 
Margus Saare, Andres Lehe, 
Ahti Jaakson, Timo Luhar ja 
Viljar Kõiva. Hea tulemus!

Jääb üle vaid loota, et 
tuleb ka kuues ja seitsmeski 
Paikuse perepäev. Ja küllap 
tulebki, sest Paikuse ko-
gukonna säde ei kustu, kui 
meil on sellised inimesed.

Liilia Varik

Lehtmetallist laserlõikus Paikusel
Kes põhikooli taga staadio-
ni kõrval vana EPT-aegse 
töökoja juures usinat ehi-
tustegevust märganud, on ka 
kindlasti huvi tundnud, mis 
selles ilusas rõõmsailme-
lises uues “kuues” hoones 
nüüd siis toimub.

Kinnistu ostnud serti-
fitseertud lehtmetalli laser-,  
plasma-, gaasi- ning ümar-
toru lõikust (max 600mm) 
pakkuva ettevõtte PlasmaPro 
OÜ juhataja Tiit Talvaru 
rääkis, et firma otsis laie-
nemisvõimalusi. Kuna 400 
A vooluvõimsusega hoonet 
rentida polevat võimalik, tu-
ligi otsida ruume ostmiseks.  
Staadioni 2 oli igati sobilik. 
Ettevõtte erilist spetsiifikat 
iseloomustab seegi, et sead-
med on kolm korda kallimad 
kui maja ise. 

Paikuse tootmishoones 
tegeletakse lehtmetallide 
laserlõikusega. Kohapeal 

tööd juhtiva Otto-Henry 
Paasikuga vesteldes saan 
teada, et siin teostatakse ka 
painutustöid. Painutatakse 
neid lehtmetalle, mida lõiga-
taksegi: tava-, roostevaba- ja 
eriteraseid (Hardox, Raex, 
Strenx) ning alumiiniumi. 

Paasiku sõnul iseloo-

mustab nende töid kiirus 
ja korrektsus, kus täpne 
tulemus saavutatakse ka 
kõige keerukamate detailide 
puhul. Hilisema järeltööt-
luse järgi enamasti vajadus 
puuduvat, kuna laser lõikab 
väga täpselt. 

Novembrist lisandub 

tootmisse automaatne lihvi-
mis- ja kraasieemalduspink.

Kliendid on nii auto-, 
metsandus- kui ehitussek-
torist. Nii et kel mahukama 
metallitöötluse vajadus, 
leiab selleks mugava võima-
luse otse Paikuse südames. 

Liilia Varik

Otto-Henry Paasik laserpingile materjali laadimas.

Projektikohtumine Lõuna-Prantsusmaal
Enne uusi projektikohtumisi 
on sobiv meenutada põnevat 
nädalat, mille veetsid neli 
õpetajat ning neli 8.b klassi 
õpilast vahetult enne õppe-
aasta lõppu Bordaux linnas 
Lõuna-Prantsusmaal (fotol). 
Kohtumise organiseeris 
projekti Go For Literacy 

Prantsusmaa partnerkool. 
Projektis osalevad koo-

lid Prantsusmaalt, Hispaa-
niast, Türgist, Saksamaalt 
ja Eestist.

Eestit esindasid Paikuse 
õpetajad Kersti Rohtmets, 
Ingrid Lilles, Jana Suve 
ning raamatukogu juhataja 

Gerli Lehemets. Õpilastest 
osalesid kohtumisel Karina 
Kimmel, Karit Resik, Robin 
Paulberg ja Raimond Uibo. 

Nädal oli töine ja täis eri-
nevaid üritusi ning ettevõt-
misi, andes uusi kogemusi. 
Samas oli see ka põnev ning 
silmaringi avardav. Üllatav 

oli sealsete õpilaste kooli-
vorm, milleks oli tumesinine 
kittel. Koolipäeva jagas ka-
heks üle tunni kestev vahe-
tund, mil õpilased said soovi 
korral osaleda töötubades või 
sportida. Koolil oli pisike 
öko-aed, kus oli ka kaks kana 
ja kukk. Koostöös tegutsemi-
sest oli meeldejäävam päev, 
kus õpetajad ja õpilased olid 
jagatud rühmadeks ja nendel 
rühmadel tuli täita erinevaid 
ülesandeid: teha intervjuu 
kooli töötajatega, mängida 
koos sõnavara arendavaid 
mänge, koostada esitlus an-
tud teemal ja kirjutada kok-
kuvõte vaadatud filmilõigu 
kohta.

Uut projektikohtumist 
ei ole vaja kaua oodata, sest 
projekti Go For Literacy 
partnerkoolide õpetajad on 
oodatud Paikuse kooli juba 
septembrikuus. 

Ingrid Lilles

Tasuta sõitjate ring laienes
Pärnu linnavolikogu otsus-
tas, et Pärnu linna bussilii-
nidel võivad tasuta sõita ka 
Pärnumaa omavalitsustesse 
sisse kirjutatud represseeri-
tud ning keskmise ja raske 
puudega pärnumaalased.

Seni võisid Pärnu linna-
bussides tasuta sõita eelkoo-
liealised lapsed, kaitseväe 
ajateenijad, puudega kuni 
18-aastased isikud ja nende 
saatjad, sügava puudega 
isikud, raske nägemispuu-
dega isikud ning sügava 
puudega või raske näge-

mispuudega isiku saatjad. 
Neile lisandusid Pärnumaa 
omavalitsustesse sisse kir-
jutatud 65-aastased ja va-
nemad isikud, pensionärid 
ja töövõimetuspensionärid, 
õpilased ja üliõpilased, eest-
koste all olevad isikud ning 
nelja- ja enamalapselise 
pere liikmed.

Maakonnaliinidel keh-
tivad maanteeameti soo-
dustused ning seal repres-
seeritud ning keskmise ja 
raske puudega isikud tasuta 
sõita ei saa.

Osavaldades uuendatakse 
tänavavalgustust
Pärnu linnavolikogu lubas 
linnavalitsusel võtta kuni 
kahe miljoni euro ulatuses 
varalisi kohustusi, et osaval-
dades ja Ülejõel tänavaval-
gustust uuendada.

Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus on avanud 
tänavavalgustuse renovee-
rimise teise taotlusvooru. 
Esimeses voorus sai Pärnu 
linn 1,8 miljonit eurot, et 
vahetada linnas välja 1037 
valgustit. Osades piirkonda-
des on tänavavalgustus juba 
renoveeritud, osades ootab 
tegemist.

„Seekord tahame kes-
kenduda osavaldadele ja 
Ülejõele. Paikuse osavallas 
on kavas uuendada Selja-
metsa küla ja Paide maantee 
äärne tänavavalgustus.,“ 
rääkis abilinnapea Siim 
Suursild.

Seniste valgustite asen-
damine kaasaegse LED-val-
gustustehnoloogiaga annab 
elektritarbimises kordades 
energiasäästu. Kaovad later-
napostide vahel looklevad 
juhtmed, õhuliinid asenda-
takse maakaabliga.

Vahenurmes 25. augustil 
Pärnumaa Kodukandi poolt 
korraldatud “Pärnumaa kü-
lade turvalisuse mängu” 
võitis teistkordselt Paikuse. 
Mäng toimus üldse kolman-

dat korda. 
Paikuse osavalla võist-

konda kuulusid Roland 
Šimanis, Märt Leesment, 
Laura Kosenkranius, Hergo 
Tasuja ja Marika Valter. 

Nädal enne kooli algust 
külastasid kümme haridus-
töötajat Austriast Paikuse 
Põhikooli. Gruppi kuulusid 
Styria Liidumaa haridusmi-
nister, koolide inspektorid, 
Grazi Ülikooli õppejõud ja 
koolide direktorid. Külas-
käigu ajendiks olid Eesti 
koolide head tulemused 
PISA testis.

Paikusel tutvuti kooliga 
ja kuulati ülevaadet meie 
haridussüsteemist ning iga-
päevasest koolielust. Vest-

lusringis diskuteeriti kahe 
maa hariduse üle ja leiti ka 
ühisosa, milleks on kaasav 
haridus.

Kohtuti Pärnu abilinna-
pea Marko Šorini ja hari-
dusosakonna juhataja Ene 
Tähtiga. Edasi viis külaliste 
tee Tallinna, kus kohtuti Ha-
ridus- ja Teadusministeeriu-
mi esindajatega. Tallinnast 
siirduti Soome tutvuma 
sealse koolisüsteemiga.

Kersti Rohtmets

Paikuse naases võiduga

1. oktoobrist alustab Paiku-
se Raamatukogu ruumides 
inglise keele kursus täis-
kasvanutele (algajatele). 
Kursus toimub teisipäeva 
ja neljapäeva õhtuti kell 
18 -19.30 ja kestab maikuu 
lõpuni. Soovi korral on või-

malus järgmisel aastal sama 
kursusega edasi minna.

Hind on 80 eurot kuus, 
millele lisandub tasu mater-
jalide eest.

Lisainfo ja registreeri-
mine: tel 51 162 35, opija-
keelekeskus@gmail.com.

Inglise keel täiskasvanutele
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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 lahkunuid
Ilme Elbing  09.06.1950 - 12.08.2018
Vladimir Melker  01.04.1950 - 27.08.2018
Ahti Saul  30.09.1939 - 28.08.2018
Jüri Roots  14.05.1942 - 30.08.2018
Peeter Randmäe 18.04.1937 - 31.08.2018
Maie Siitan  12.06.1949 - 01.09.2018
Toivo Jaanoja  07.06.1960 - 11.09.2018
Elle Saks  28.01.1941 - 17.09.2018

MARTIN TUISK
LINDA NAHKSEPP
ELMA TEDER
HEIMAR TAMMEL
ASTA SEPIK
HILDA MASLOVA
UDO-LEMBIT GROSSMANN
VALENTINA BAKANOVA
ELMAR HIIEMÄE
MARIA TAMMEL
RAILI LUIK
LEIDA MÄGI
HUDO RÄÄK
ARVO KURUL
LJUDMILA LEESMENT
LUDMILLA AGARD
MARET KASK
KALEV TÕNISSON
LEA KUSTASSOO
ENNO KUUSMETS
LEMBIT KAROTAM
VEERA MEKLEŠ
LJUBOV BELKINA
MAIE VOOLAID
ANNE SAAL
ARVO SAARE
HELJU RADIK
LEIDA SAZONOV
ARVI MÄNNIKU
ELLE TOHVER
ANTS MÄGI

LIISEL NÕMM   10.07.2018
ema   Triin Lääne
isa     Silver Nõmm

RANNO PIKK   07.08.2018
ema   Piret Pikk
isa     Hannes Pikk

MATTEO MADI  08.08.2018
ema   Alic Kõiv
isa     Mait Madi

ANNAGRETE VIIKOJA 01.09.2018
ema   Maili Viikoja
isa     Janek Viikoja

REBEKA BORN  27.08.2018
ema   Gerli Hõrak
isa     Robert Born

Rahvatantsurühmal Pastlapaar 
täitub 25. tegevusaastat!

Kutsume kõiki, 
eriti meie endisi tantsijaid,

RAHVUSLIKULE PEOÕHTULE 
SELJAMETSA KÜLAMAJAS

13. oktoobril 2018 kell 19
Tantsuks ans Piccolo Folk

Pidu on tasuta!

  
 

Seljametsa Muuseumi kinopunktis    
2. oktoobril kell 20 uus Eesti mängufilm

“Võta või jäta” esitatud Oscari auhinnale
Pääse 5.-/4.-

7. oktoobril kell 13 animafilm lastele 

“Uskumatu hiigelpirn” (Taani 2017)
Pääse 4.-

Kohtade broneerimine muuseumis Annika juures 
või annika.poltsam@paikuse.ee tel 5786 4627

   Seljametsa Muuseumi-külamaja
ruumides

   9. oktoobril kell 19
   PUUÜLIKOOL
* looduse- ja rännumees 
Hendrik Relve loeng

* harfidel mängivad vahepalasid 
Tiinamai Keskpaik ja Marliis Miilimäe 
Pärnu Kunstide Majast

Pääse 6 eurot, pensionäridele 4.-. 
Kohvikus ja piletikassas tasumine sularahas.
Osalemiseks palume registreeruda muuseumis või annika.
poltsam@paikuse.ee hiljemalt 4.oktoobriks.

   Seljametsa Muuseumis
  7.oktoobril (laada ajal)
       Kell 12 ja kell 14.30

   Seebi õpitoad
    Osalustasu 2 seebi 
    tegemisel 8 eurot, 
    4 seepi 15 eurot.
   Juhendaja Annika Põltsam
  Osalemiseks registreeru 
   annika.poltsam@gmail.com

Seljametsa Muuseumis ja muuseumi õuel
MIHKLIPÄEVAL, 29. septembril 

PÄRIMUSPÄEV

Kell 11-12 Folgihobune Seljametsa külavahel. 
Peatused ja pillimäng bussipeatustes ja mujal. 
12 Päeva avamine muuseumi õuel
 *röstime vilja ja jahvatame viljakohvi
 *küpsetame mulgi korpi ja teeme kamakäkke
 *aastaring talus ja sügisandide näitus
 *mihklipäeva nuputamisvõistlus
 *lastele meisterdamine
 *kohvikus talusupp ja rahvuslikud toidud 

Sissepääs prii, kohvikus tasumine sularahas. 
Palun teata oma tulekust annika.poltsam@paikuse.ee, 
tel 5786 4627. 

Oma tulekust võiksid teada anda fb-sõnumiga 
Pastlapaarile või eve.paas@parnu.ee

Seljametsa huviringid jätka-
vad kooskäimist muuseumis 
ja külamajas. Naisrahva-
tantsurühm tuleb kokku 23. 
septembril kell 18, juhenda-
ja Rita Mändla. Ansambel 
Helin alustab proovidega 4. 
oktoobril kell 11.

Kolmapäeval, 10. ok-
toobril kell 19 koguneb 
Seljametsa Külateater, keda 
juhendab Aire Koop. 

Oodatud on nii uued kui 
vanad huvilised! Infot saab 
muuseumist Annika käest, 
tel 57 86 46 27.

7. oktoobril kell 11.00 
EAKATE PÄEVA PIDU

Paikuse osavallakeskuse saalis
Esineb Indrek Taalmaa monoetenduse parimate paladega
Meelelahutust pakuvad ansambel Rhapsodia ja 
tantsurühm Kuu 

Sissepääs TASUTA
Palun registreeri end Paikuse Päevakeskuses, 
telefonil 4455355 või paevakeskus@paikuse.ee

Soe suvi on läbi saamas 
ja tubased tegevused saa-
vad taas elu sisse. Juba 
septembrist toimuvad taas 
neljapäeviti kell 17 bin-
go- ja mälumänguõhtud. 
20.septembril on tulemas 
bingoõhtu ja 27.septembril 
mälumäng ning nii vaheldu-
misi edasi kuni mai lõpuni. 
Juba aastaid tuleb iga kuu 
teisel neljapäeval kell 12 
kokku Jututuba ning igal 
teisipäeval kell 13 mem-
mede käsitööklubi. Kol-
mapäev on päevakeskuses 
lauamängude päev – kell 
11 kogunetakse mängima 
seltskondlikke lauamänge 
ning kell 14 kohtuvad Pai-

kuse malesõbrad. 
Kodused emmed bee-

bidega on alates oktoobrist 
oodatud ühinema Emme-
kate klubi tegemistega, mis 
alustab 2. oktoobril kell 
10.30. Taas alustab ka Pai-
kuse Beebikool, mida ju-
hendab Aina Tarvis. Tunnid 
toimuvad reedeti kell 11.00 
ning esimene kohtumine 
toimub 5.oktoobril. 

Kõik tegevused toimu-
vad Paikuse Päevakeskuse 
kaminasaalis aadressil Tiigi 
2. Täpsem info 4455355 või 
paevakeskus@paikuse.ee. 
Kohtumiseni!

Katti Aumeister
Päevakeskuse juhataja

Tegevused päevakeskuses 
jätkuvad sügisel uue hooga

07.OKTOOBRIL KELL 11.00 
SELJAMETSA KÜLAMAJAS

Müügiks mett, mahedaid kanamune, kartulit, 
käsitööd, hoidiseid ning kõike värsket ja värvilist mida 

sügis meile pakub!  

SÜGISLAAT

Kauplejate registreerimine: 
saaremaiu(ät)gmail.com 
tel: 5348 9965;  5564 6400

kell 12 ja 14.30 Seebi õpituba, osalustasu 8- 
kell 13 lastele animafilm "Uskumatu hiigelpirn", pääse 4-

Seljametsa Muuseumis :

Avatud on jäätise-pannkoogi kohvik!

kell 13.00 koolitus - perepetsid (väikesed lahtised 
pirukad) Soome-Ugri kultuuriseltsi kokk Ljudmilla Ruukel. 
Hind 15.- , osalemiseks eelregistreeri  tel: 53489965 
(kohtade arv on piiratud !) 

Soeta varud salve enne talve!

Seljametsa külamajas:

Kell 11.30 esineb Seljametsa rahvatantsu rühm ja   
kell 12.30 Surju naiskoor Kirekeele toredad tüdrukud  !

Seljametsa huviringid

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

Tel 5645 0529, 
Kars7@hot.ee, OÜ Tamu

9. oktoobril kell 17.30
Paikuse Päevakeskuses 

KÄSITÖÖKAARDI ÕPITUBA 
brusho värvide ja templitega
Juhendab Jaanika Aasrand 

käsitöösalongist “Teeme Teistmoodi”
Osalustasu 10 eurot, registreerimine 4455355 
või paevakeskuse@paikuse.ee


