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24. veebruaril kell 9.00 
Paikuse Põhikooli ees lipuväljakul

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine lipuhommikuga
Iseseisvusmanifesti ettelugemine, linnapea ja osavallajuhtide tervituskõned. 

Lippe ja tuju hoiavad kõrgel kodutütred ja noorkotkad.
Esineb Pärnumaa Maleva Kaitseliidu orkester

        Pidupäeva kringel ja tee

Kaupluse ehitamine on taas päevakorral
Pole vist Paikusel eales 
olnud teemat, millest oleks 
rohkem räägitud kui on 
kauplus, õigemini selle 
puudumine. Vaevalt leidub 
kogu Eestis ühtki teist nelja 
tuhande elanikuga paika, 
kus ei saa kohapeal osta  
leiba ja piima.

Kas peitub põhjus kahe 
linna vahelises asukohas või 
milleski muus, pole mõtet 
spekuleerima hakata. On 
vaid kurb tõsiasi, et poolteist 
aastat pole ei Paikuse alevis 
ega ka üheski meie viies 
külas ühtki kauplust.

Vara on veel hõisata, 
aga üle pika aja saame tei-
le jagada lootustandvat ja 
rõõmustavat uudist, et nn 
kollase poe asemele uue 
rajamisega ikka tegeletakse. 
Projekteerija Eeteprojekt 
OÜ on esitanud projek-
ti Pärnu Linnavalitsusele 
ehitusloa taotlemiseks ning 

tänaseks on ehitusregist-
ris taotluse menetlusega 
ka alustatud. 5. veebruaril 
väljastas linnavalitsus loa 
Pärnade pst 1 hoone ja väli-
terrassi lammutamiseks.

Nüüdseks on projekt 

saanud Päästeameti ja Maa-
nteeameti kooskõlastuse 
ning edasi saab linnava-
litsus oma 19. veebruari 
istungil juba ka ehitusloa 
väljastada.

Hoiame siis pöialt ja 

loodame, et Vändra Tarbi-
jate Ühistu mõistab meie 
elanike kurba olukorda ja 
alustab uue kaupluse ehita-
mist esimesel võimalusel.

(Liilia Varik)

Uue kauplusehoone ilupildilt näeme Paide maantee poolt, et tulevane KONSUM 
on avatud kell 9-22, Pärnade puiesteele jääv külgsein annab aga teada, et majas 
asuvad ka apteek, kohvik, lillepood ja Ilusalong.

S.K. Tremayne 
“Külmakaksikud”

V. Hislop 
“Tagasitulek”

M. Raud “Kus ma olen 
ja kuidas sina võid pal-
ju kaugemale jõuda”

C. Gantz 
“Pariisis peidus”

J. Mikweldt
“Kassid kõnnivad 
omapead”

Üle veerandi Paikuse elanikest on 
kohaliku raamatukogu lugejad

Täiskasvanute laenutuste TOP-5

Paikuse Raamatukogus on 
1. jaanuari seisuga 1072 
lugejat, neist 601 on lapsed. 
Kokku toimus eelmisel aas-
tal 20376 laenutust, millest 
4400 tegid lapsed.

Noorteraamatutest loeti 
eelmisel aastal kõige roh-

kem Silvia Rannamaa ae-
gumatut raamatut “Kadri”. 
Järgnesid Mika Keräneni 
“Varastatud oranž jalgra-
tas”, Mark Twaini “Tom 
Sawery ja Huckleberry Fin-
ni seiklused“, Erich Kästneri 
”Veel üks Lotte” ja Eduard 

Bornhöhe “Tasuja”. 
Lasteraamatutest lae-

nutati kõige rohkem Piret 
Raua “Tobias ja teine b”. 
Esiviisikusse mahuvad veel 
Aino Perviku “Kunksmoor”, 
Eno Raua “Peep ja sõnad”, 
Jaan Rannapi “Nublu” ja 

Jeff Kinney “Ühe äpardi 
päevik”. 

Küllap on noorte- ja 
lasteraamatute eelistuste 
põhjus kohustuslikus lek-
tüüris. 

(Gerli Lehemets,
raamatukogu direktor)

Austatud rahvas, ettevõtjad, koostööpartnerid!
Õnnitleme teid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval!

Sõprusvald oskas üllatada

Läinud aasta 6. detsembril 
tähistasid meie põhjanaab-
rid oma riigi 100. sünni-
päeva. 

Tähtsa sündmuse puhul 
läks teele sõprusvalda My-
nämäele kogu Paikuse valla 
rahva poolt kaunis Soome 
rahvusvärvides käsitöökaa-
rt, mille valmistas Marina 
Novikova.

Nüüd, vahetult meie rii-
gi suure juubeli eel, jõudis 
Paikusele lahetagustelt sõp-
radelt nende õnnitlus meile 
– pakike koolilaste, vallatöö-
tajate ja elanike omavalmis-
tatud sünnipäevakaartidega, 

millele lisatud 125 nime ja 
allkirja.

Et veidigi jagada teiega 
neid sooje ja südamlikke 
soove, pildistasime need 
üles ja saadame ka teile. 
Palju õnne meile kõigile! 

Mynämäki (enne ühine-
mist ka Mietoiste) ja Paikuse 
vahel on sõprus- ja koostöö 
kestnud üle veerandsaja aasta 
ning loodetavasti kestab ka 
edasi. Meie seas on veel palju 
neid, kes mäletavad hindama-
tut abi, mida mynämälased ja 
mietoistlased meile raskel ajal 
90-ndate alguses saatsid. 

Aitäh teile, head sõbrad!

Paljud teist on kuulnud tor-
dimeistritest, kes osalevad 
Eesti 100 raames suures 
üle-Eestilises heategevus-
projektis.

Sada Eesti magusameist-
rit on oma retseptisahtli ava-
nud ning jagavad kaasmaa-
lastega neist parimaid ühises 
Eestile juubelikingiks koos-
tatud retseptiraamatus.

Raamat on täna juba ka 
poelettidel ning kõigil on 
võimalus vabariigi juubeliks 
üks hea maguspala sealt 
oma lauale teha. Pärnus toi-
mub raamatuesitlus Rahva 
Raamatu Port Arturi kauplu-
ses 22. veebruaril kell 17.30, 
kus on kohal ka Pärnumaa 
autorid. Lubame, et suu saab 
magusaks. Raamatu aitas 
välja anda Rahva Raamat, 
kes võttis väga suured kulud 

kanda.
Lisaks retseptiraamatule 

kaasneb projektiga ka suur-
sugune heategevusaktsioon 
– Eesti Vabariigi 100 sün-
nipäevakuul kingime enam 
kui 100 maiuspala hea-
tegevusena abivajajatele, 
tunnustamist väärt isikutele 
ja ettevõtetele

Pärnumaalt osaleb hea-
tegevusprogrammis kaheksa 
tordimeistrit, kellest koguni 
veerand elab Paikusel. Need 
on Kristel Kadakas ja Kaie 

Avistu.
Fotod: Kerli Sosi (Kerli 

Sosi Photography) ja stilis-
tika Janne Salumäe (Roll 
agentuur). 

   (Margot Kuuskmann,
projektimeeskonna liige)

Paikuse magusameistrite 
kingitus Eesti juubeliks

Kaie Avistu toorjuus-
tutort “Magusarõõm” 
punase sõstarde ja toor-
tatrajahuga

Kristel Kadakase (Sweet 
Design Catering) toor-
juustu-šokolaaditort 
„Muhu neiu”
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Linnavalitsuses otsustati:
22. jaanuaril 2018
* korraldada endiste Paikuse, Tori ja Tahkuranna valdade territooriumidel korraldatud 

jäätmeveo teenuse kontsessioonilepingu sõlmimiseks avatud hankemenetlusega riigi-
hange „Korraldatud jäätmevedu endiste Paikuse, Tori ja Tahkuranna valdade territoo-
riumidel“. Riigihanke ja hankelepingu täitmise eest määrati vastutavaks isikuks ning 
riigihankekomisjoni liikmeks linnavara- ja heakorrateenistuse keskkonna ja heakorra 
spetsialist Reet Jalakas.
* kiita heaks hajaasustuse programmi raames Kristel Sepp`a esitatud projekti lõpp-

aruanne ja maksta Lillevälja talu puurkaevu ja veesüsteemide väljaehitamise eest töö 
teostajale Puurkaevumeistrid OÜle välja toetuse lõppmakse summas 5996 eurot.

05. veebruaril 2018
* anda ehitusload:
- Paikuse alevis Pärnade pst 1 kinnistul asuva kauplusehoone ja väliterrassi lammu-

tamiseks;
- Paikuse alevis Ringi tn 31 elamu gaasivarustuse ehitamiseks.

12. veebruaril 2018
* kinnitada Pärnu Linnavalitsuse Paikuse osavallakeskuse põhimäärus.

Osavallakogu tutvus 2018. 
aasta eelarve projektiga

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 14.00-16.00; N 9.00-12.00 
ja 14.00-17.00

444 8150 kuno.erkmann@parnu.ee

Riita Lillemets
Infospetsialist-registripidaja

E, T, K, N 9.00-12.00 ja 14.00-
16.00; R 9.00-15.00

444 8151 riita.lillemets@parnu.ee

Reet Jalakas
Keskkonna ja heakorra spetsialist

T 13.00-17.00; N 9.00-12.00 444 8152 reet.jalakas@parnu.ee

Milli Laas (lepinguline töötaja)

Järelevalveinsener-menetleja
T 9.00-12.00; N 13.00-17.00 444 8153 milli.laas@paikuse.ee

Kadri Karjus (asendaja)
Planeeringute spetsialist

T 9.00-12.00; N 13.00-17.00 444 8154 kadri.karjus@parnu.ee

Sirli Sabiin
Sotsiaalkonsultant

E, T 8.30-12.00; N 8.30-12.00 
ja 14.00-17.00

444 8155 sirli.sabiin@parnu.ee

Eliise Salla
Lastekaitsespetsialist

E  8.30-12.00; N 8.30-12.00 ja 
14.00-17.00

444 8156 eliise.salla@parnu.ee

Sotsiaaltöö konsultandina 
töötab tänasest Sirli Sabiin

Paikuse osavallakogu 8. 
veebruari koosolekul oli 
päevakorras arvamuse and-
mine kahele Pärnu Linnavo-
likogu määruse eelnõule ja 
informatsioon EV 100 üri-
tustest Paikuse osavallas.

Ettekandega Pärnu linna 
2018. aasta eelarvest esines 
abilinnapea Meelis Kukk, 
kes rõhutas, et tegemist on 
esimese lugemisega, sest 
osa numbreid täpsustub 
alles peale riigipoolsete 
eraldiste selgumist.

Kuke sõnul erines sel-
leaastane eelarve kokku-
paneku protsess eelmistest 
oluliselt, kuna nelja koha-
liku omavalitsuse eelarved 
tuli viia ühtsesse vormi. 
Tutvustatava eelnõu järgi 
on kogu Pärnu linna 2018. 
aasta eelarve maht suurus-
järgus 67 miljonit eurot, 
sh põhivarasoetusteks 13,7 
miljonit eurot. 

Kukk kinnitas, et osaval-
dade investeeringuteks ette-
nähtud summad on tagatud 
mahus, mis on kirjas osaval-

dade eelarvestrateegiates. 
Paikuse poolt oli lepingus 
1,73 miljonit eurot ja sellele 
on kate ka olemas. Käes-
oleva aasta suuremateks 
kavandatud töödeks Paiku-
se osavallas on Rukkilille 
tööstusküla arendus 0,91 
milj eurot, mis sai projek-
titoetust 778 tuhat eurot, 
260 tuhat läheb Jõekalda 
kergliiklustee ehitamiseks, 
63 tuhat trasside rajamiseks, 
490 tuhat põhikooli aula 
ehitamiseks ja ca 30 tuhat 
eurot põhikooli korpuse 
renoveerimiseks.

Ka rahastatakse abilin-
napea sõnul osavalla kõiki 
asutusi samas mahus, mis 
vald aasta lõpus linnale 
esitatud alaeelarvetes esi-
tas. Kõigest aga täpsemalt 
juba siis, kui linnavolikogu 
eelarve vastu võtab.

Teisena arutati määru-
se eelnõud „Hoove kor-
rastavate korterelamute 
toetamise kord“. Hetkel 
kehtiva korra kohaselt toe-
tatakse Pärnu linnas asuvate 

korterelamute avalikult li-
gipääsetavate hoovide hea-
korrastamist, mis eelkõige 
kujutab endast mängu- ja 
spordiväljakute ning haljas- 
ja puhkealade rajamise ja 
parendamise toetamist.

Tegemist on mahuka 
dokumendiga. Kavatsetakse  
laiendada nii toetatavate 
tegevuste nimekirja, nt võr-
reldes varasemaga tekib 
võimalus taotleda toetust 
ka parkimiskohtade rajami-
seks. Kuna toetuste andmist 
laiendatakse ka osavalda-
desse, võiksid korteriühistu-
te esindajad küll nimetatud 
korraga põhjalikult tutvuda 
www.parnu.ee.

Viimases punktis andis 
osavallakeskuse juhataja 
Kuno Erkmann ülevaate EV 
100 juubeliga seonduvatest 
üritustest Paikuse. Teadmiseks 
võeti ka informatsioon, et 
edaspidi hakkavad osavalla-
kogu koosolekud toimuma iga 
kuu teisel neljapäeval alguse-
ga kell 15. Kõigil huvilistel on 
võimalus kuulama tulla.

Ülevaade osavalla elanikkonnast 
vanuse ja elukoha järgi
1. jaanuari seisuga elas rah-
vastikuregistri andmetel 
Pärnu linna Paikuse osa-
vallas kokku 3914 inimest. 
Avaldame väikese analüüsi, 
kuidas jaguneb elanikkond 
vanusegruppide ja asulate 
lõikes. Arvestusest on väljas 
need lgikaudu 40 inimest, 
kes on registris Pärnu linna 
täpsusega (kuni eelmise aas-
tani Paikuse valla täpsuse-

ga). Need on inimesed, kes 
on tagaselja nn välja kirju-
tatud, kellel registris puudub 
elukoha täpne aadress.

Liitmise ja lahutamise 
tulemusena selgusid pä-
ris ilusad numbrid, mida 
on lihtne ka meelde jätta: 
ca 10% on koolieelikuid, 
kooliealisi ja pensioniealisi 
mõlemaid on 15% ning 
tööealisi 60%.

Kogu rahvastikust elab 
alevis 77%, Silla külas 10%, 
Seljametsas 7%, Tammurus 
3%, Vaskräämas 2% ja Põ-
lendmaal 1%.

Kõige rohkem elanikke 
on järgmistes vanusegrup-
pides: 2010 - 75; 1981 - 67; 
2011 ja 1976 - 63; 1985 - 62. 
Üle 90 aastastest elab meil 
3 meest ja 15 naist - tugevat 
tervist teile kõigile! 

Paikuse
M/N

Silla
M/N

Seljametsa
M/N

Tammuru
M/N

Vaskrääma
M/N

Põlendmaa
M/N

Kokku
M/N

Kuni 7a 155/140 19/18 10/9 2/3 1/4 1/2 188/176

7-19a 241/263 49/37 15/16 13/11 8/5 2/1 328/333

Tööealised 847/895 114/108 106/86 41/31 23/27 18/17 1149/1154

Üle 63a 187/279 19/27 14/22 2/14 6/7 6/3 234/352

Kokku 1430/1577 201/190 145/133 58/59 38/43 27/13 1899/2015

Kõik kokku 3007 391 278 117 81 40 3914

Alates veebruarist töötab 
IRL-ist Paikuse osavalla-
kogusse valitud Annika 
Põltsam lisaks Seljametsa 
Muuseumi juhataja ameti-
kohale osalise koormusega 
ka Pärnu Linnavalitsuses. 

Kuna seadusest tulene-
valt ei saa ta olla samal ajal 

osavallakogu liige, peatas 
Annika Põltsam oma vo-
litused.

Osavallakogusse pääses 
valimistel osavalla valijatelt 
järgmisena enim hääli saa-
nud Anu Tammearu-Mežule 
(fotol) Eesti Reformiera-
konnast.

12. veebruaril kinnitas lin-
navalitsus Pärnu linna põ-
himäärusest tulenevalt ka 
Paikuse osavallakeskuse kui 
linnavalitsuse ühe struktuu-
riüksuse põhimääruse.

Osavallakeskusel on 
oma dokumendiplangid ja 
pitsat. Ametnikud võtab 
teenistusse ning töötajatega 
sõlmib töölepingu ja teos-
tab muid tööandja õigusi 
linnapea.

Osavallakeskuse ülesan-
ded  on talle pandud ülesan-
nete ja kodanikulähedaste 
avalike teenuste osutami-
se korraldamine; osavalla 
identiteedi hoidmine; ajale-
he väljaandmise korralda-
mine; arengu kavandamine 
ja edendamine lähtuvalt 
eelkõige piirkonna elanike 
huvidest. Osavallakeskus 

teeb ettepanekuid ja osaleb 
osavalda puudutavate aren-
gukavade ja planeeringute 
koostamises ning informee-
rib osavallakogu piirkonna 
arenguvajadustest, tehes  
ettepanekuid arengut puu-
dutavate õigusaktide eel-
nõude algatamiseks. Samu-
ti korraldab osavallakogu 
ja selle esimehe otsuste 
teatavakstegemise, teeb 
koostööd osavallas asuva-
te hallatavate asutustega 
ja kodanikuühendustega,  
korraldab suhtlemist sõp-
rusvaldadega ning täidab 
muid ülesandeid teistest 
õigusaktidest tulenevalt.

Osavallakeskuse tööd 
juhib osavallakeskuse juha-
taja, kes esindab osavalda ja 
annab osavallakeskuse ni-
mel arvamusi ja kooskõlas-

tusi linnavalitsusele ja teis-
tele struktuuriüksustele. Sa-
muti planeerib ja korraldab 
ta osavallakeskuse tegevust, 
tagab osavallakeskusele 
pandud ülesannete ja kohus-
tuste täitmist, allkirjastab 
või viseerib osavallakesku-
ses koostatud dokumendid, 
esindab linnavalitsust käes-
oleva põhimäärusega antud 
pädevuse piires ja muude 
õigusaktidega kehtestatud 
korras ning täidab teisi tal-
le ametijuhendiga pandud 
ülesandeid.

Osavallakeskuse juha-
taja äraolekul asendab teda 
ametijuhendiga või linnapea 
käskkirjaga määratud isik. 
Osavallakeskuse ümber-
korraldamise otsustab lin-
navalitsus või linnavalitsuse 
ettepanekul linnavolikogu.

Põhimäärus seab osavalla-
keskusele kindlad raamid

Lõpetasin  2011. aastal Tartu 
Ülikooli Pärnu Kolledžis 
sotsiaaltöö korralduse eri-
ala. Tööd alustasin sotsiaal-
töö spetsialistina Lavassaare 
Vallavalitsuses. Peale La-
vassaare ühinemist Audru 
vallaga jätkasin samas ame-
tis Audru Vallavalitsuse La-
vassaare teeninduspunktis. 

Kätte jõudis uus ühinemine 
ja minu töökohaks sai Pär-
nu Linnavalitsus, ametiks 
avahooldusspetsialist. Kui 
kuulsin, et Paikuse osavallas 
vabaneb sotsiaaltöö konsul-
tandi koht, esitasin avalduse 
enda ületoomiseks linnast 
Paikusele. 

19. veebruarist töötangi 
Paikusel õpitud erialal ametis, 
mis mulle südamelähedane. 

SIRLI SABIIN  

Paikuse Põhikool vajab 
alates 20. märtsist täiskoor-
musega inglise keele õpe-
tajat lapsepuhkusele mine-
va õpetaja asendamiseks. 
Kokkuleppel võimalik ka 

osaline koormus. 
Samas vajatakse ka täis-

koormusega sotsiaalpeda-
googi.

Koolil on väga head 
töötingimused. Avaldus, 

CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad pa-
lun saata 1. märtsiks 2018  
ppk@paikuse.ee. Täiendav 
info Aare Külaots, 5238053, 
aare.kylaots@ppk.edu.ee

Muutus osavallakogu koosseis

Kool vajab kiiresti inglise keele 
õpetajat ja sotsiaalpedagoogi

Osavallakeskusel on uued töö- ja vastuvõtuajad ning telefonid



3Nr. 2 (277)   19. veebruar 2018

Noortekeskuse abil valmib Euroopa parimaid 
noorsootöö kogemusi käsitlev käsiraamat
MARIKA VALTER
Noortekeskuse projektijuht 

Paikuse skatepargi poisid 
käisid proffidele kaasa elamas

Igale pisikesele “Pisike puu”

Põhikool koostöös raamatukoguga 
tähistas matemaatika nädalat
Matemaatika on teaduste 
kuninganna (Johann Carl 
Friedrich Gauss).

Mate, mata, maatika 
– heal lapsel mitu nime, 
olgu või slängis. 

Paikuse Põhikoolis toi-
mub igal aastal traditsiooni-
line matemaatikanädal. Sel 
aastal oli see pühendatud 
meie isamaa100. sünnipäe-
vale. Nädala raames olid 
100 aastat matemaatiliselt 
5 nädalapäeva vahel ära 
jaotatud ning seekord lähtuti 
eelkõige õppevahendite aja-
loost. Õpilased said nädala 
jooksul lisaks süvendatud 
arvutamisele ja nuputami-
sele näha ja uurida esimesi 
eestikeelseid matemaatika-
õpikud, arvelaudu, lükateid 
ja muid imeasju. Üritust 
toetaski Paikuse raamatuko-
gus väljasolnud näitus, kus 

kõik need asjad ka käega 
katsuda olid. Osa eksponaa-
te olid laenatud Seljametsa 
muuseumist. Temaatilistelt 
stendidelt vaatasid muuhul-
gas vastu ka Eestis olnud 
erinevate riigikordade lipud, 
aga matemaatika on ju jääv. 
Riigikorrast hoolimata.

Õpilased arvasid, et nen-
de vanavanemad pidid ikka 
väga targad olema, kui nad 
kõigi nende puust arvelau-
dade, lükatite ja Feliksi kal-
kulaatoritega toime tulid.

100-le aastale pühenda-
tud nädal õnnestus 100 %-
liselt. Ürituse eestvedajad 
olid õpetaja Hulda Larin ja 
raamatukogu juhataja Gerli 
Lehemets. Nädala organi-
seerimisel osalesid ka õpila-
sed, kellele see ettevõtmine 
tähendas loovtöö sooritust.

(Sirje Suurevälja)

Paikuse Avatud Noortekes-
kus on koostöös Edela Eesti 
Arenduskeskus MTÜga 
kaasatud Erasmus+ rah-
vusvahelisse strateegilisse 
partnerlusprojekti “High 
Quality Youth Centers in 
Europe Project”. Keerulise 
nimega projekti raames val-
mib aasta lõpuks nelja riigi 
ühistööna noorsootöö heade 
kogemuste käsiraamat. 

Esimesel kohtumisel 
Valencias kaardistati projek-
tipartnerite asukohariikides 
oleva noorsootöö hetkeolu-
kord - tugevused, nõrkused, 
võimalused ja ohud. 

Teeb rõõmu, et Eesti on 
selles osas suuresti eesku-
juks nii Lätile, Ungarile kui 
Hispaaniale, kuna oleme 
senises töös rõhku pandud 
alusraamistiku loomisele. 
Ainsana neljast osalevast 
EL riigist on just Eestis või-
malik omandada kõrghari-
dus noorsootöö või huvijuhi 
valdkonnas. 

Meil on olemas oma 
noorsootöö seadus ja kut-
sestandardid, samuti reaal-
sed noortekeskused, mille 
kesksed tegevused on seotud 
vahetult noortele suunatud 
kontakttööga, noorte tege-
vuste teostamise/tagamise ja 

arendava keskkonna loomi-
sega. Kohtumisel külastati 
ka kohalikke noortekeskusi, 
mis meie mõistes lahterdu-
vad pigem avatud ruumi-
deks või lugemissaalideks, 
kus aeg-ajalt korraldatakse 
erinevaid koolitusi. 

Projekti veab Valencia 
noorsootöö ühingute ühen-
dus, kes soovib arendada 
koos regionaalvalitsusega 
hetkel veel lapsekingades 
olevat noorsootöö vald-
konda Hispaania suuruselt 
kolmandas omaette auto-
noomses linnas, kus rahvast 
pea sama palju kui Eestis 
kokku.

Ees on sisutihe aasta, 
mille jooksul jagavad oma 
häid näiteid ja praktikaid 
15 üle-Eestilist noortekes-
kust. Aasta lõpuks valmiva 
käsiraamatu põhjal plaani-
takse hakata üles ehitama 
ennekõike Valencia regiooni 
noorsootöö valdkonda. 

Ei ole välistatud, et häid 
mõtteid ning näiteid oma 
valdkonna arenduseks võime 
noppida ka meie oma lõuna-
naabrilt Lätilt kui Ungarilt.

Projekt saab teoks tänu 
Erasmus+ programmi toele.

Noortevahetusprojekt toob 
Paikusele palju külalisi

Kevadel võõrustame me 
13-15 aastaseid Hispaania 
noori Sant Just Desverni 
linnast Barcelona lähistelt. 
Eestist kaasatakse kohtu-
mistele lisaks Paikuse enda 
noortele ka Kohtla-Järve 
Ahtme Gümnaasiumi ja 
Sindi noortekeskuse noori. 

Tegemist on rahvusva-
helise noortevahetuse pro-
jektiga “Include me”, mis 
viiakse ellu koos 32 noorega 
ning kus tegeletakse mit-
mete noorte jaoks oluliste 
teemadega.  Projekti rahas-
tatakse 100% Erasmus+ 
programmi toel.

Vaatamata haldusreformile 
jätkavad Sindi ja Paikuse 
noortekeskused omavahelist 
tihedat läbikäimist.

Hiljuti käidi üheskoos 
maailma üheks olulisemaks 
rulasõidu ja BMX-rataste 
suurvõistluseks kasvanud 
üritusel Simple Sessionil. 
Tallinnas Saku Suurhallis 
elati kaasa parimatele rula, 

BMX street ja BMX park 
sõitjatele. Üritusel kohtusid 
noored ka X Gamesi maail-
mameistri Kelly Sildaruga, 
kes kostitas meie noori oma 
uue brändikohukestega. 

Paikuse ja Sindi noor-
tekeskuste ühisväljasõitu 
toetas priipääsmete ja trans-
pordiga EV100 ja Simple 
Session.

Eesti Lastekirjanduse Kes-
kus on koostanud imeilusa 
raamatukese Eestis sündiva-
tele beebidele kinkimiseks. 

2017. aastal ja hiljem 
sündinud väikesed Paikuse 
osavalla elanikud saavad 
isa-ema abil oma „Pisikese 
puu“ kätte Paikuse Raama-
tukogust kasvõi kohe.

          (Gerli Lehemets)

Raamatukogus on uudistamiseks uus näitus “Palju õnne, 
Eestimaa!”, kus leiab detaile rahvarõivaste juurest, 
aga ka mälestusi möödunud laulu- ja tantsupidudest.

Meie õpilaste luuletused 
said vabariikliku tunnustuse
Lained toovad randa
Praam just sõitis Saaremaale,
kütus lõppes otsa.
Praamijuht siis tahtis teada,
kust saab juurde osta.
Meeskond oli täitsa mures,
kes võiks kütust anda?
Tuul see hõikas üle mere:
„Lained võivad kanda,
toovad paari tunniga 
teid otse Saare randa!“

Paikuse Põhikooli õpilased 
osalesid üle-Eestilisel luu-
levõistlusel „Praam“, kus 
lapsed said oma isiklikud 
mälestused, kogemused ja 
tunded nii praamisõitudest 
kui saarte külastamistest 
luulevormi panna.

Parimaid töid premeeriti 
lausa rahaliselt, samuti saab 
neid nüüd lugeda erinevatel 
laevaliinidel.

Auhinnalise II koha vää-
riliseks hinnati meie kooli 
õpilase Meribel Kuusiku 
(5.a) luuletus, eripreemia 
luuletuse eest “Lained too-
vad randa” sai Andre Laa-
nemets (4.a).

Kuna luuletusi, mis väga 
hästi õnnestusid, oli roh-
kem kui auhinnalisi kohti 
võimalik saada, otsustasin 
pakkuda neid populaarsele 
lasteajakirjale Hea Laps. 
Toimetaja ja lugupeetud 
luuletaja Leelo Tungal oli 
samuti luuletustest vaimus-
tuses. Nii sattusidki meie 
kooli õpilaste luuletused 
lausa mitmesse Hea Lapse 
numbrisse.

(Külli Jürisoo,
põhikooli õpetaja) 

OTT saab tänavu juba neljaseks
Pärnumaa Otse Tootjalt 
Tarbijale (OTT) ühendab 
kohalikke tootjaid, kes juba 
neli aastat on Pärnus ühiselt 
müünud oma tooteid, alates 
eelmisest aastast ka Paiku-
sel huvikooli parklas. Turu 
põhimõtteks on pakkuda 
otse tootjalt tarbijale kõige 
värskemat ja naturaalsemat 
kaupa. Tihtipeale võib küll 

kujuneda väiketootmises 
valmistatud toode kallimaks 
kui mass-toodang mõnes 
kaupluses, kuid samas kom-
penseerib kallimat hinda 
toote väärtus, eelkõige natu-
raalsus ja maitse.

OTT-i turul müüakse 
kala, piima, juurvilja, hoi-
diseid, mune jne. Vastavalt 
hooajale leidub lettidel eri-

nevat kaupa, mis on kasva-
tatud/valmistatud siinsamas 
Pärnumaal. Tule külasta 
meie turgu Paikusel igal 
teisipäeval kell 17-18, 20. 
veebruaril kella 17.30-ni.

Loe meie tegemistest: 
https://www.facebook.com/
parnumaaott/.

Fotol Sepa mahetalu juust.
       (Mirjam Pikkmets)

Palju õnne, Eestimaa!

Läti, Ungari ja Eesti esindajad koos hispaanlastest võõrustajatega
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Head inimesed! Püüame kõik ehtida Eesti 100. sünni-
päevaks oma kodud ja firmad sini-must-valgete lippu-
dega – see on vähim, samas ka ülim, mida igaüks meist 
kodumaa suure juubeli tähistamiseks teha saab.

* * *
23.-24. veebruaril on Paikuse raamatukogu suletud.
28.02 raamatukogu avatud 8.00-12.00.

TEADAANDED

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Toimetus: Liilia Varik, Riita Lillemets, 
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses (Pärnade pst 11, tuba 9) 
tööpäevadel  9-16,  lõuna 12-12.48. 
Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@paikuse.ee

Õnnitleme eakamaid 
sünnipäevalapsi     

DEMILY LEPIK  27.01.2018
ema  Kadri Hunt
isa    Raiko Lepik

KRIS JOHANN ARGE  03.01.2018
ema Katrin Paimre
isa   Holden Arge

GERT SOON   30.01.2018
ema Anne Soon
isa   Indrek Soon

GRETE MIHAILOVA  31.01.2018
ema  Sandra Ramjalg
isa    Stanislav Mihailov

RAUL EESKIVI  04.02.2018
ema  Helen Heinsoo
isa    Heigo Eeskivi

Õnnitleme!

 Mälestame 
lahkunut

Silvia Kull  15.10.1931 - 09.02.2018

«Oleme Sinuga. Hoolime, austame, toetame.»
KÕIK MATUSETEENUSED PÄRNU MATUSEMAJAST

Asume Pärnus Paide mnt 2a  www.parnukrematoorium.ee
Helista: 442 2200  Lahkunu transport 24h: 5192 9002

KUULUTUSED
Müüa heas korras suur garaažiboks (19,5 m2) Kastani 
elurajoonis. Turvaline asukoht, asfalttee, sobib hästi ka 
laoruumiks. Tel 55599148.

* * *
Soovin üürida 3 toalist korterit või majaosa Paikusel. 
Tel 5671 0299.

	 						 	 				Klassikaline massaaž
            Spordimassaaž
            Lümfimassaaž
            Laavakivi massaaž
            Peamassaaž
            Jalatalla punktmassaaž

   Broneerimine tel 5215093 Ulvi
fb - BerliEst

 Asukoht: Paikuse Ilusalong Paide mnt 19a

  SELJAMETSA LASTEAIA 
       LOGO KONKURSS
Kuulutame välja lasteaia logo ideekonkursi, kuhu ootame 
kavandeid kõigilt, kellel mõni vahva idee meile saata on. 
Konkursi tingimustega saate tutvuda Seljametsa lasteaia 
kodulehel www.seljametsala.ee.
Logo kavandi palume esitada hiljemalt 24. veebrua-
riks ise kohale tuues või saates Seljametsa lasteaeda 
(Seljametsa küla, Pärnu linn, 86601) või e-postile                              
brand.seljametsa@gmail.com.

Parimatele auhind!

SELJAMETSA LASTEAIA LOGO KONKURSS 

         Kuulutame välja lasteaia logo ideekonkursi, kuhu ootame kavandeid kõigilt, kellel 

mõni vahva idee meile saata on. 

               Konkursi tingimustega saate tutvuda Seljametsa lasteaia kodulehel

www.seljametsala.ee

   Logo kavandi palume esitada hiljemalt 24. veebruariks ise kohale tuues või saates

Seljametsa lasteaeda (Seljametsa küla, Pärnu linn) või elektrooniliselt    

 e-postile brand.seljametsa@gmail.com

Parimatele auhind! 

? 

Seljametsa Muuseumis

24. veebruaril
EESTI VABARIIK 100 

11.00 Musta leiva õpituba
12.00 päeva pidulik avamine
* esinevad ansambel Helin ja Seljametsa 
  rahvatantsurühm
* Vaskrääma küla vaiba, Eesti Vabariigi 
  100. juubeli kingituse esitlus-üleandmine
* näitus „100 asja Paikuse piirkonnast läbi sajandi“
13.00 Laulmise pidu ja isamaaliste vinüülplaatide 
kuulamine - Priit Kask ja Valter Parve
14.45 sooja leiva maitsmine
Heategevuskohvikus müügil rahvuslikud toidud

Musta leiva õpitoas osalemiseks palun registreeru 
muuseumis või tel 5786 4627, Annika. 

Kauba toimetab teieni kiirelt ja mugavalt

GO TAKSO Pärnus

Valikus toidu- ja tööstuskaubad, joogid,
puu- ja köögiviljad, maiustused jne.

Tasumine sularahas või kaardiga.

Rääma 52,
Pärnu

Poodi minek

keeruline?

Paikusele kohaletoimetamise tasu 5.50
(lisandub kauba hinnale).

AINO PITSAL
TOIVO VARE
VLADIMIR PEDAK
DAISI SUVISTE
IVAN KIPER
JAAN KUKK
EDUR JÄÄGER
TIIU LEEMET
HILDA LOORENTS
ALEKSANDER VÕSANURM
HELLE-MAI ÜPRAUS
IVI ROSENBERG
KAAREL URLA
AADI LIIBERT
ASU KUUSIK
ENDEL SOOBIK
JOOSEP AER
ARNE TALU
ENN KOOLMEISTER
SIRJE KANGUR
SILVIA AUMEISTER
LAINE LIIVRAND
MARIA HÕBENIK
MARI PUKK
HELJU RÕUK
VELLO HEINSOO
EINO ARTEL
ARVO SIIMANN
HILJA MUTIMÄE
AIME SIRG
ELLI RÄTSEPP
LAINE LINNAMÄE
REET KAMA
LAINE DANILSON
AIDE TUBLI
HELGI KASK 
MALLE KUKK 
VLADIMIR KELIPOV 
LEO ARUM 
GALINA MIHHAILOVA 
INGE MELTSAS

Paikuse pensionäride klubi 
“Kuldne iga” 

pidulik koosviibimine toimub 
4. märtsil 2018 algusega 12.30 

osavallakeskuse saalis 
Külalisesinejaks on sõjameeste 

ansambel koos solistiga

  
 

           Seljametsa Muuseumi 
                  kinopunktis

         
                                7. märtsil kell 18.30
       Eesti komöödia
   Klassikokkutulek 2: 
   Pulmad ja matused
            Pääse 4.-/3.-

Kohtade broneerimine 
annika.poltsam@paikuse.ee 

tel 5786 4627

Raimond Uibo on  Eesti õpilaste meister maadluses
Tapal 3. veebruaril Eesti 
õpilaste MV-l kreeka-rooma 
maadluses tuli meie kooli 
õpilane Raimond Uibo (- 52 
kg) Eesti meistriks.

Eelringis kiirelt saa-
vutatud ülekaalukale 8:0 
punktivõidule järgnes pin-
geline poolfinaalmatš vana 
rivaali Robert Mhitarjaniga. 
Ettevaatlikult alanud matši 

suutis Raimond tänu oma 
taktikale ja tahtele siiski 
võita. Finaalivastane Georg 
Kristerson maadles väga 
kinniselt ja kontrollivalt 
ning Raimondi esimese 
minuti lõpus seljataha mi-
nekust saadud 2 punktiline 
edu püsiski tasavägise matši 
lõpusekunditeni.

Meistritiitel annab Rai-

mondile õiguse esindada 
Eestit juunis Ungaris õpi-
laste Euroopa MV-l kreeka-
rooma maadluses. 

Sven Tagu (-38 kg) pidi 
seekord leppima III kohaga. 
Neljast matšist kolmes sai 
Sven seljavõidud, kuid pool-

finaalis allajäämine 2017. a  
vabamaadlusmeistrile Max 
Hristjukile ei võimaldanud 
seekord pjedestaalil kõrge-
male tõusta.

Raimondi treener on 
Harri Timberg ja Svenil 
Gristen Heinmets.

Seljametsa külamajas alates 5. märtsist
esmaspäeviti kell 17.30-18.30
LATIInO TAnTSUTrEnn
Juhendab Hellevi Maasepp

Osalustasu 4 eurot
Palun registreeruda muuseumis 

Annika juures, 
annika.poltsam@paikuse.ee, tel 5786 4627

Kaasa võimlemismatt!


