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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...

Vaktsineerimise efektiivsus sõltub vaktsiinide eraldamisest
Oleme kõik hästi kursis koroonaviiruse leviku, haigestumiste ja vaktsineerimistega Eestis ja kogu maailmas,
kuid kahtlemata pakub meie
lugejatele rohkem huvi, kuidas on lood meil kohapeal.
Vaatamata kiirele ajale oli
Paikuse Tervisekeskuse juhataja Anne Järvsaar nõus
vastama sagedamini üleskerkinud küsimustele.
Paikuse perearstikeskuses töötab kaks nimistuga perearsti: Teie ise ja
Valentina Pabor. Kui palju
on üldse töötajaid, palju
perearstide nimekirjades
patsiente?
Paikuse perearstide nimistus on patsiente nii Paikuselt, Sindist, Pärnust kui
ka kaugemalt. Dr Valentina
Pabori nimistus on üle 1700,
minul ligikaudu 2600 patsienti. Abiarstina töötab
kogemustega perearst Helle
Pärna. Hindamatuks abiks
on tublid pereõed Jelena
Tšasovskih, Triinu Leppik, Anneli Lätt ja Jaanika
Kuusk. Märtsist lisandusid
meie kollektiivi pereõed
Merilin Lehe ja Janne Voort,
kes vaatamata oma lühikesele töötamise ajale Paikusel, on saanud patsientidelt
palju tunnustavaid sõnu.
Kõik meie töötajad on ka ise
vaktsineeritud kahe vaktsiinisüstiga.
Kuna järjest tuleb uusi
teadmisi haiguse, viiruste ja vaktsiinide, nende
toimete ja kõrvaltoimete
kohta, muutuvad ka vaktsiinide kasutussoovitused
ja reeglid. Millest praegu
lähtute?
Pfizeri vaktsiin: lubatud alates 16. a, vanuselist
ülempiiri ei ole, intervall
2 doosi vahe 6 nädalat.
AstraZeneca vaktsiin: seni
oli lubatud alates 18. a,
vanuselist ülempiiri ei ole,
intervall 2 doosi vahel 12
nädalat. Immuunprofülaktika ekspertkomisjoni soovitus märtsist on kasutada
AstraZenecat eelkõige üle
60-aastaste vaktsineerimiseks vaatamata sellele, et
vaktsiini kasu ja riski suhe
on jätkuvalt positiivne. Kes
juba said I doosi Astra Zenecaga, on soovitav teha
ka II doos sama vaktsiiniga. Vaktsiinist saadav kasu

Esireas vasakult Anneli Lätt, Sindi kooli õde Anne Sammelselg, Jaanika Kuusk, Anne Järvsaar, Jelena Tšasovskih, Janne Voort ja Merilin Lehe.
Tagaumises reas Valentina Pabor ja Paikuse kooli õde Külli Vill.
kaalub väga suurelt üles
üliharva esinevatest kõrvaltoimetest tekkida võivad
riskid.
Vaktsineerimise hõlmatuse eesmärgid?
Eesmärgiks on võimaldada aprilli lõpuks vaktsineerimist kõigile riskirühmadesse kuuluvatele inimestele, hiljemalt juunist kõigile
soovijatele ning oktoobri
lõpuks saavutada vähemalt
50% hõlmatus täiskasvanud
elanikkonnast. Tegelikult
sõltub aga vaktsineerimise
efektiivsus eelkõige vaktsiinide eraldamisest.
Algul vaktsineeriti vaid
riiklikes vaktsineerimiskeskustes, hiljem kaasati ka
perearste. Täpsema plaani
eraldatud vaktsiinikoguste
kohta saime haigekassalt
vaid mõne nädalase intervalliga. Vaktsiine eraldati
perearstidele väga vähe.
Lähtudes riiklikust vaktsineerimisplaanist vaktsineerisime eelisjärjekorras
riskirühmi (meie perearstide nimistutes on 1272
riskirühma kuuluvat patsienti). Haigekassa tegi ka
eraldi pakkumise ja esitas
nimekirjad nn eesliini töötajate vaktsineerimiseks
(õpetajad, sotsiaaltöötajad,
päästetöötajad, hooldekodude töötajad jne). Sellest
tulenevalt on vaktsineeritute
hulgas ka alla 60 aastasi, kes
said Astra Zeneca vaktsiini.
20. aprilliks on Paikuse

perearstikeskuses tehtud
kokku juba ligikaudu 800
vaktsiinisüsti. I riskirühma
patsientidest (üle 80. aastased) on vaktsineeritud ~70%.
Kampaaniate korras
eraldati Pärnu haiglale
suures koguses vaktsiini,
kuid perearste sellesse
kampaaniasse ei kaasatud. Kas need inimesed,
kes käisid ennast Pärnu
haiglas vaktsineerimas,
peaksid ise oma perearsti
sellest informeerima?
Täpse ülevaate saamine
on olnud väga keeruline,
kuna teavet väljaspool patsiendi enda perearstikeskust
tehtud vaktsineerimistest
seni perearstini ei jõudnud.
Andmed on küll inimese
digiloos, kuid koondit perearstide kaupa ei väljastatud.
See on tekitanud palju segadust ja lisatööd pereõdedele,
kes on pidanud helistama
ja pakkuma vaktsineerimist ka neile, kes olid end
juba mujal vaktsineerinud.
Nüüdseks on tehtud perearstide tööprogrammis
täiendusi ja vaktsineeritute
nimekirjad liiguvad ka meie
andmebaasi. Saadetud infot
on nüüd vaja veel analüüsida, et saaks adekvaatse
ülevaate vaktsineerimistega
hõlmatute arvust.
Miks on planeeritud
riskirühmade vaktsineerimine just perearstikeskustes?
Seda seetõttu, et see on

vaieldamatult kõige loomulikum lahendus. Me tunneme oma nimistu patsiente
ja nemad tunnevad meid.
Vastastikune usaldus on
väga oluline. Me oskame
paindlikult liikuda ka riskirühmade nimekirjades,
sest teame, kui keegi on
mingil tehnilisel põhjusel
nimekirjast välja jäänud või
sinna kogemata sattunud.
Meie oskame ka oma patsientide küsimustele nende
tervise ja riskide suhtes kõige adekvaatsemalt vastata.
Perearstidel on olnud tahe,
valmisolek ja tööjõud, puudus on olnud aga vaktsiinist.
Kas on muudatusi ka
vaktsineerima kutsumises?
Ei ole. Pereõed helistavad haigekassast saadetud nimekirjas olevatele
patsientidele telefonidelt
5345 3982 või 5883 4335
(võtke palun vastu!) ja registreerivad soovijad vaktsineerimisele. Me ei kasuta
digiregistratuuri, sest pereõe
ja patsiendi vahetu kontakt
on väga oluline. Tänaseks
on meie pereõed helistanud
kõikidele üle 70. aastastele
patsientidele. Kui teile või
teie lähedasele ei ole helistatud, nt patsiendi kontaktandmed on muutunud, palun
võtke ise ühendust.
Kui patsient, kes kuulub kõrgema prioriteediga
riskirühma, loobub vaktsiinist, helistatakse järgmisele
sama riskirühma kuuluvale

patsiendile. Vaktsiinist loobunul avaneb uus võimalus
vaktsiini saamiseks alles
siis, kui on alustatud madalama riskiga isikute vaktsineerimist. Ka meil on olnud
loobujaid ja neid, kes võtavad lisaaega mõtlemiseks.
Avatud vaktsiiniampulli
säilitamis- ja kasutamistingimused on väga ranged ja
sel päeval avatud viaal tuleb
ära kasutada loetud aja jooksul. Sestap on meil väike
lisanimekiri soovijatest, kes
on nõus kiiresti kohale tulema, kui keegi vaktsineerimisele registreerunu on ette
teatamata jätnud tulemata.
Kasutamata vaktsiinidoos
tuleb hävitada. Seni pole
meil selleks õnneks vajadust
olnud. Vaktsiine tagavaraks
külmkapis hoida ei saa –
kõik mis tuleb, läheb kohe
edasi patsientidele. Kuna
vaktsiinid saabuvad tihti just
reedeti, tuleb vaktsineerimisi teha ka nädalavahetustel.
Vaiksel reedel ja laupäeval
sai Paikusel oma vaktsiinisüsti üle 200 patsiendi.
Viimasel ajal on olnud
palju juttu Astra Zenecast
ja üldse vaktsiinide kõrvalmõjudest. Kas neist
tuleks perearsti teavitada?
Paikuse perearstikeskuses tõsiseid vaktsiini kõrvaltoimeid esinenud ei ole.
Vaktsineeritutel on esinenud
2-3 päevast mõõdukat palavikku, valu ja punetust süstekohas, iiveldust ja mõnin-

gast lihasvalu, mis on vaktsiini normaalne reaktsioon.
Sellest teavitab pereõde ka
vaktsineerimisele tulnud
patsiente. Vaktsineerimise
järgsetest terviseprobleemidest ootame kindlasti tagasisidet. Praktikas näeme,
et eakad taluvad vaktsiini
paremini kui noored.
Kas tänaseks on juba
paranenud ka vaktsiinidega varustatus?
Vaktsiini tellimise osas
täidame rangelt haigekassa
poolt ette antud võimalusi.
Phizeri vaktsiini tellimise
maht on märgatavalt suurenenud, kuigi kindlad prioriteedid on samad.
Kui esmased riskirühmad saavad vaktsineeritud,
laiendatakse vaktsineerimise võimalusi ka teistele
eagruppidele.
Perearstidel ja -õdedel
on oluline roll ja vaktsidneerimine on üks olulisematest
tegevustest koroonaepideemiaga toimetulekus. Tänan
Paikuse perearstikeskuse
poolt kõiki, kes on end
juba lasknud vaktsineerida. Isiklikult tänan ka oma
väga tublit kollektiivi, kes
hoolimata vaktsineerimisest tingitud ülekoormusest
on suutnud hoida kokku,
säilitades oma töötahte ja
positiivse meele.
NB! Piirangute leevendamine ei tähenda, et oht
on kadunud!
Liilia Varik
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Pärnu linna üldplaneeringu
ideekorjele saabus 455 ideed
Et kaasata Pärnu keskuslinna ja osavaldade elanikke
üldplaneeringu koostamisse
võimalikult varases etapis,
korraldas linnavalitsus üldplaneeringu lähteseisukohtadele avaliku ideekorje,
mis kestis jaanuari keskpaigast märtsi lõpuni.
Selle aja jooksul külastati Pärnu linna veebilehel
ideekorjanduse lehte 1590
korral ehk keskmiselt 27
korda päevas. Pärnu linnavalitsus tänab kõiki, kes
oma mõtted teele panid,
kokku tuli neid 455. Enim

ettepanekuid laekus ühenduste ja juurdepääsude valdkonnas – 137.
125 ideed tuli parkide,
rohealade ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruumi
valdkonda, 97 ettepanekut
ehituse ja arendustegevuse
ning 54 ettepanekut üldkasutavate teenuste valdkonda.
Kümmekond ettepanekut
tehti väärtuslike üksikobjektide ja aladega seoses ning
32 ettepaneku puhul puudus
konkreetne teemavaldkond.
Ideekorjel vastanuist
veidi enam kui pooled ehk

252 inimest märkis oma
asumipiirkonnaks Pärnu
keskuslinna. Keskuslinna
järel paistsid vastamisaktiivsusega silma osavallakeskused: Paikuse alev ning
Audru ja Tõstamaa alevik.
Järgmiseks vaatab linnavalitsuse planeerimisosakond kõik ideed läbi ning
kujundab ettepanekute osas
seisukoha. Esitatud ettepanekud on abiks üldplaneeringu lähteseisukohtade
väljatöötamisel, mille alusel
hakatakse koostama üldplaneeringu eskiislahendust.

Lõkkes võib põletada vaid
puhast puitu, mitte aiajäätmeid

Prügi põletamine koduaedades on päevakajaline
just kevadel, kui võetakse
ette suurpuhastus kodus
ja aias. Aiamaal peenraid
korrastades või viljapuid
lõigates tekib aiaprügi, mida
soovitakse lõkkes põletada.
Kuigi aiaprügist vabanemisel tundub põletamine
kõige lihtsam viis, on lõkke
tegemine paljudes asulates
keelatud. Enne aiajäätmete
põletamist uuri, kas lõket
üldse teha tohib. Täpsed
tingimused saad teada oma
valla- või linnavalitsusest,
need on kirjas kas jäätmehooldus- või heakorraeeskirjas.
Kui lõkke tegemine on
lubatud, ära lisa sinna olmejäätmeid, vaid põleta
ainult kuivi oksi. Puulehed
ja muud taimed sobivad
paremini kompostimiseks,
mitte põletamiseks.
Sageli näeme aga tossamas lõkkeid, kuhu on
pandud ka põletamiseks
ebasobivaid asju. Äraviskamisele lähevad vanad
mööbliesemed, riided, jalanõud, rehvid, ehitusjäätmed
ja muu kasutuks muutunud
kraam. Neid asju aga tulle

panna kindlasti ei tohi.
Pea meeles, et jäätmete
põletamisel kahjustad enda
ja naabrite tervist, seetõttu
on see ka seadusega keelatud. Jäätmeid lõkkes põletada ei tohi, sest põletamisel
tekkinud toksilised ained
ei saasta mitte ainult õhku,
vaid ladestuvad maapinnale,
kandudes sealt edasi põhjavette. Jäätmete põletamisel
õhku paiskunud mürgiseid
aineid hingame me ise sisse, samad ained langevad
aias kasvavatele taimedele
ning jõuavad meie kehasse
aiasaadustega, näiteks marjade või köögiviljadega.
Seepärast ära pane kunagi
lõkkesse midagi muud peale
kuivade okste, immutamata
puidu või kiletamata papi ja
paberi.
Prügi põletamisega
kaasnevad müüdid on visad
kaduma. Sageli arvatakse, et kui vanasti põletati
prügi ahjus ja lõkkes, siis
järelikult võib seda teha
ka nüüd. Aastate jooksul
on jäätmed muutunud: kui
mõnikümmend aastat tagasi
pakiti toiduained paberisse
ja klaastaarasse, siis praegu kasutatakse valdavalt
plastpakendeid. Samuti on
kasvanud jäätmete hulk, sest
tarbimine on muutunud ja
suurenenud.
Kõige lihtsam viis jäätmetest vabaneda on need
liigiti sortida: paberi- ja
papijäätmed ning plastpakendid saab viia avalikesse
kogumiskonteineritesse,
pandimärgiga pudelid taa-

raautomaati. Vanad mööbliesemeid, ehitus- ja lammutusjäätmed ning rehvid
saab üle anda jäätmejaama.
Reeglid näevad ette, et
ka üksikud suvilad peavad
liituma korraldatud jäätmeveoga, mis tagab regulaarse segaolmejäätmete
äraveo. Talveperioodiks,
kui suvemaja ei kasutata,
on võimalik leping peatada.
Uuri selle kohta kohalikust
omavalitsusest.
Lähima jäätmejaama,
avaliku pakendikonteineri
või vastuse küsimusele,
kuhu millised jäätmed viia,
leiad lehelt kuhuviia.ee.
Kohalike võimaluste kohta
saab uurida ka omavalitsuse
koostatud jäätmehoolduseeskirjast või linna kodulehelt.
Kas teadsid, et...
jäätmete koostises on
aineid, mis lõkkes põletades
vabanevad keskkonda ning
võivad tuulega kanduda
oma koduaiast kaugemalegi. Plastide mittetäielikul
põlemisel paiskub õhku
mürgikokteil, mis sisaldab
mh vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks tekivad nii
dioksiinid, mis on üks mürgisemaid ühendeid, mida
inimene on suuteline tekitama – ja seda just kodusel
jäätmepõletusel. Dioksiinid
on silmale nähtamatud ja
nende mõju inimese tervisele ei avaldu kohe. Sageli
võib minna aastaid, enne
kui haigusnähud ilmnevad.
Mõnel juhul võivad mõjud
avalduda alles järglastel.
Kõige rohkem tekib dioksiini plastmassi, kilekottide,
rehvide, töödeldud puidu
ja paberi ning muu taolise
põlemisel. Need on pika
toimega mürkained, mis sadestuvad mullas ja seejärel
köögiviljades, neid süües
jõuavad mürgised ained
meie organismi.
Mari Kala
Keskkonnaameti
keskkonnahariduse ja
kommunikatsiooniosakond
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Linnavalitsuses otsustati:

22. märtsil 2021
* nõustuda Seljametsa külas asuva Surju metskond 35 katastriüksuse jagamisega kaheks
vastavalt jagamisplaanile ning määrata katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Surju metskond
35 (maatulundusmaa – 75% ja kaitsealune maa 25%) ja Seljametsa liivakarjäär 2
(mäetööstusmaa – 100%).
* kehtestada alates 1. maist 2021 väljaspool Pärnu Linnavalitsuse ametiruume abielu
sõlmimise teenuse uued tasumäärad (loe lk 3).
29. märtsil 2021
* kinnitada Pärnu Spordikeskuse töötajate koosseis alates 1. aprillist 2021, kusjuures
Paikuse Spordikeskusesse jääb 2,6 administraatori, 2,25 puhastusteenindaja ja 0,5 hallija staadionimeisteri ametikohta. Spordikeskuse igapäevast tegevust koordineerib Roland
Šimanis, kelle ametinimetus on nüüd Pärnu Spodikeskuse teenindus- ja turundusjuht.
5. aprillil 2021
* nõustuda Silla külas asuva Maarimõisa katastriüksuse jagamisega kaheks ning määrata
uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
Maarimõisa ja Maarimetsa, mõlemad maatulundusmaad – 100%.
19. aprillil 2021
* täpsustada Paikuse vallavolikogu 19.08.2002 otsusega nr 30 kehtestatud Pohlaku maaüksuse ja selle lähema ümbruse detailplaneeringu seletuskirja, joonist „Hoonestamise
ja kruntimise skeem“ ja tabelit „Arhitektuursed nõuded ehituskruntidele“ selliselt, et
lubada Pohlaku tn 1 kinnistul hoonestusala suurendada 5% ulatuses. Muus osas jääb
detailplaneering kehtima muutmata kujul.
* võõrandada elektroonilisel enampakkumisel kinnistu asukohaga Silla külas Murumuna
tn 6 (registriosa nr 2856506, sihtotstarve elamumaa, pindala 2199 m2): – enampakkumise
alghind 11 600 eurot, – tagatisraha 1160 eurot. Juhul kui nimetatud kinnisasjade võõrandamine elektroonilisel enampakkumisel nurjub, võib linnavara- ja heakorrateenistus
võõrandada kinnistud avalikul kirjalikul enampakkumisel.
* tunnistada riigihankel “Pärnu linna teede pindamine 2021 aastal“ Paikuse osavalla
teede pindamise osas edukaks AS Eesti Teed pakkumus 58 781,42 eurot (koos käibemaksuga).

Ülevaade Paikuse
osavallakogu koosolekust
Paikuse osavallakogu 25.
märtsi koosolek toimus
Microsoft Teamsi vahendusel, osales 11 liiget.
Kuulati ära ja võeti teadmiseks linnapea Romek
Kosenkraniuse ülevaade
Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži
arengust.
2009. a kehtestati Paikuse valla üldplaneering,
mis nägi ette politseikoolile vajaliku riigikaitsemaa
suuruse ja kuju ja 2018.
aasta märtsis väljastati
projekteerimistingimused
autoõppesõidu polügooni
laiendamiseks ja ümber ehitamiseks. Projekteerimistingimuste alusel on antud
välja ehitusluba, mida menetleti pikka aega ja tulenevalt elanike ettepanekutest
muudeti ka ehitusprojekti
mitu korda. Eraldi telliti
veel erinevaid ekspertiise.
Siiski pöördusid elanikud
kohtu poole, mistõttu on
ehitusluba nüüdseks peatatud. 2020. aastal tagastas halduskohus kaebuse
projekteerimistingimuste
õigusvastasuse tuvastamise
nõudes ja võttis menetlusest
ehitusloa tühistamise nõudest. Eelmise aasta jaanuaris võttis ringkonnakohus
menetlusse projekteerimistingimuste õigusvastasuse
tuvastamise tagastamise
tühistamiseks ning veebruaris jättis määruskaebuse
rahuldamata ja halduskohtu
määruse muutmata.
Märtsis 2020 esitas kaebaja määruskaebuse Riigikohtule, aga Riigikohus jät-

tis selle menetlusse võtmata.
Hetkel on ehitusloa menetlus apellatsioonikohtus,
kellele linnavalitsus esitas
eelmise aasta detsembris
vastuse. Edasisi menetlustoiminguid teadaolevalt ei
ole tehtud.
Linnavalitsuseni jõudnud informatsiooni kohaselt on Siseministeeriumis
kaalumisel variant, et autodroomi investeering jäetakse Paikusel ära ja tehakse
hoopis Väike-Maarjasse.
Politseikooli juhtkond
on väljendanud väga selgelt,
et see võib tähendada Paikuse politseikooli ära kolimist
pikemas perspektiivis, kuna
viies kadette üle Eesti laiali
ei ole õppetegevuses jätkusuutlik.
Linnavalitsus tegi ministeeriumile ettepaneku
kaaluda täiesti uue ühendõppekeskuse (nii pääste
kui politsei õppesuunad)
väljaehitamist Pärnu linna.
Räägib lähemalt ettepanekust alustada läbirääkimisi
ühendõppekeskuse asutamise teemal Loode Pärnus Sauga jõe lähedal, kus
ilmselt saaks autoõppeks
kasutada ka olemasolevat
ringrada.
Siseministrilt tulnud
vastus ütleb aga, et on otsustatud Väike-Maarja õppekompleksi kasuks. Vähemalt lühiperspektiivis
õppetöö Paikusel jätkub.
Planeeringute spetsialist
Alice Närep andis teada, et
linnavalitsusele on saadetud
kooskõlastamiseks Põhja-Sakala üldplaneering

ja see puudutab Paikusel
Põlendmaa piirkonda, kus ei
ole plaanitud suuri tegevusi,
mis võiks loodust mõjutada,
Osavallakogu võttis info
teadmiseks ja andis nõusoleku kooskõlastamiseks.
Kuulati ära keskkonna
ja heakorra peaspetsialisti
Marve Virunurme sõnavõtt kivisöega kütmise
teemal, mis on osavallakogu
koosolekutel kerkinud päevakorda mitmel korral.
Kõlama jäi mõte, et kuna
kivisüsi on täiesti lubatud
küttematerjal, siis sellega
kütmist keelustada ei saa,
kuigi just tiheasustusaladel on see järjest suurenev
probleem.
Kui lõkke tegemine
on päästeameti teema ja
peab vastama päästeameti
nõuetele, nt grillimine siis
heakorraeeskiri sätestab
nõude, et kinnistul tuleb vältida aia- ja haljastusjäätmete
põletamist – miks peaks
naaber tossu sees elama.
Korrakaitseteenistuse
juhataja Reet Salmu rääkis,
et neile kui järelevalvega
tegelevale teenistusele laekub kevade saabudes üha
enam kaebusi lõkete tegijate
naabritelt. Kindel seisukoht
on, et tuleks vältida haljastusjäätmete, ka okste ja
lehtede põletamisi.
Avaldas lootust, et 2022.
aastal toimuva uue jäätmeveo hankega laheneb ära ka
osavaldades tasuta lehtede
äraveo probleem. Seni soovitab komposteerimist.
Liilia Varik
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Peagi saab taotleda
kruusatoetust
Kruusa eraldamist saab
taotleda üks kord kolme
aasta jooksul rahvastikuregistri järgi Pärnu linna hajaasustusega piirkonnas elav
eratee omanik 15. maist
15. juunini. Eelnevalt tuleb
omanikul tee äärest eemaldada 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 tonni
ühe taotleja ja eratee kohta.
Taotlus tuleb esitada
linnavalitsusele (linnavalitsus@parnu.ee) koos järgmiste lisadega: kinnistu plaan
eratee asukohaga; foto või
fotod parendatava tee asukohast enne taotluse esitamist;
vajadusel naaberkinnistu
omaniku nõusolek ja muud
asjakohased kooskõlastused
või nõusolekud kavandatava
töö tegemiseks.

Veel jõub taotleda toetust
hoovide korrastamiseks
Toetus on mõeldud avalikult
läbipääsetavate ehk piirdega piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks. Taotluse võivad
esitada ka õueala jagavad
naabermajad koos.
Toetust saavad taotleda
korteri-, elamu- või hooneühistud, et rajada või
parendada kas mängu- või
spordiväljakuid, haljas- või
puhkealasid ning rataste ja
sõiduautode parkimiskohti, aga ka hooviinventari
paigaldamiseks või korras-

tamiseks.
Toetust antakse taotlejale kuni 40% töö kogumaksumusest, kuid mitte
rohkem kui: 2000 eurot ühe
taotleja kohta või 4000 eurot
ühe üle 50 korteriomandiga
taotleja kohta või 4000 eurot
ühistaotluse korral.
Toetuse taotlemiseks
tuleb esitada hiljemalt 15.
maiks Pärnu Linnavalitsusele vormikohane avaldus
koos lisadega (vt linnavalitsuse kodulehelt parnu.ee).

Osavalla kultuuriürituste
kalender

2. mai
6. mai

16. mai
22. mai
22. mai
10. juuni
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Päevakeskuses on 11. maini üleval
ARS Kunstistuudio väike maalinäitus

Kuigi maalitakse stuudios
erinevatel teemadel, püüdsime maalid panna näitusele
omavahel sobima. Kuna
näitusepind rohkem ei võimalda, sai välja pandud vaid
väike osa meie maalijate
töödest. Näitusel osalevad

oma töödega Helle Tamm,
Jana Suve, Maie Kurrot,
Maie Tamme, Terje Tali,
Malle Tamm, Anu Rentnik,
Silvi Koovit, Tiia Reimann.
Loodame, et meie väike
maalinäitus toob teile rõõmu
meile kõigile keerulisel ajal.

– võtame vastu uusi ja ootame, et tulete endale sobivaid
leidma.
Päevakeskuse uksed on
avatud tööpäeviti kella 8.3016.00.
Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Raamatukogu jätkab näitustega
Veel viimaseid päevi saab
raamatukogus tutvuda näitusega, millega tähistame 5.
aprillil toimunud rahvusvahelist supipäeva.
Supitirin ehk tureen on
tänapäeval lihtsalt imeilus
toidutarvik, mille väärtus on
ikkagi kunstiline välimus ja
emotsioon. Samuti on selle
kena toidutarvikuga võimalik etendada möödunud ae-

gade võlu. Supitirina tekke
põhjus oli ikkagi vajadus
toit köögist, mis enamasti
asus söögisaalist kaugemal,
lauda transportida. Suppi ja
hautist saaks tuua lauda ka
mõnes suvalises mannergus,
kuid enamasti eeldas hästi
söönud kõrgklass ikkagi
kaunimat toidu transpordivahendit.
Supi ajalugu on sama

vana kui toiduvalmistamise
ajalugu üldse. Sõna “supp”
tuleb ladina keelsest sõnast
“suppa”, mis tähendab puljongit või puljongis leotatud
leiba. Tänapäeval süüakse
statistika järgi üle 30 miljardi portsjoni suppi aastas.
Enamasti süüakse suppi
Venemaal ja Hiinas. Kõige
populaarsem on borš, teisel
kohal kapsasupp ja kolman-

Paikuse rulluisuduatlon
Vaskräämas Mihkel Lüdigi
sünniaastapäeva kontsert
Jalgrattamatk „Tunne oma koduvalda“
Seljametsa rammumees 2021
Seljametsa Külalaat
Paikuse Noortepäev

Paikuse osavalla jaanituli Paikusel
Teeveere pargis. Lõõtsavägilased
23. juuni
Seljametsa küla jaanituli Uue-Tondi
talu muruplatsil
8. juuli
Seljametsa Rahvamaja hoovikontsert.
Kalle Sepp, Mikk Tammepõld
10.-11. juuli
Enduro Eesti ja Balti MV etapp
16. juuli
Seljametsa karjäärikontsert.
Ansambel Greip
24. juuli
Paikuse osavalla kohvikute päeva
jalgrattaretk
24. juuli
Paikuse osavalla kodukohvikute päev
21. august
Põlendmaa öökino „Eesti matus“
29. august
Muinastulede öö kontsert Paikuse
Kiviaja küla lõkkeplatsil
17. september Paikuse õhtune matkamäng P.Õ.M.M.
(koostöös huvikooli, spordikeskuse,
politseikooli, põhikooli, päevakeskuse,
osavallakeskuse ja lasteaiaga)
september
Algavad Paikuse korvpalli
karikavõistluse 2021/2022 etapid
25. september Leo Kreinini mälestusvõistlus
kreeka-rooma maadluses
25. september Seljametsas mihklipäeva pärimuspäev
oktoober
Paikuse krossduatlon
14. november Isadepäeva üritus „Minu isa suudab”
19. november Pärnumaa noortebändide konkurss
Paikuse Music Splash
4. detsember
Paikuse osavalla jõulupidu
osavallakeskuse saalis
NB! Kavas võib ette tulla muudatusi.
Kõigest põhjalikumalt vahetult enne üritust
ilmuvas lehes.

Paikuse päevakeskus on
küll koroona ajal avatud,
ent varasemate aegadega
võrreldes valitseb meil vaikus. Tegeleme erivajadustega klientidega ja osutame
abivajajatele koduteenust.
Riidevahetus käib ka edasi

22. juuni

dal kana-nuudlisupp. Teadlaste sõnul valmistati kõige
iidsemat suppi jõehobu lihast u 6000 eKr. Esimesed
enam-vähem tänapäevaste
retseptide järgi valmistatud
supid ilmusid u 1. saj. eKr.
Aasias.
Maikuu näitusel saab
imetleda koolilaste käsitöid.
Gerli Lehemets

Lasteaiakoha ootel lapsevanemal tuleks
ARNOs oma kontaktandmed üle vaadata
Lasteaiad alustasid 2021.
aasta sügiseks rühmade
komplekteerimist. Sellega
seoses palub Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond
kohataotluse esitanud lapsevanematel kontrollida
haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO üle oma
kontaktandmed, kuna vaba
lasteaiakoha pakkumine
saadetakse ARNOst lapsevanemale e-posti teel.
Pakutud koht tuleb kinnitada või sellest loobuda

seitsme päeva jooksul, vastasel korral lükkub lapse lasteaeda vastuvõtmine edasi.
Ka senise lasteaiaeelistuse
või lasteaeda tuleku aja
muutmise toiminguid saab
ta teha läbi ARNO.
Erinevalt üldhariduskoolidest ei toimu ARNO
süsteemis lasteaiarühmade
komplekteerimine täpselt
ühel ajal: rühmade komplekteerimine algab aprilli
lõpus, kui lasteaiad hakkavad vanematele koha-

pakkumisi tegema, ja see
protsess jätkub veel suvekuudelgi (erandina Pärnu
Raja lasteaed, kuhu on koha
ootel palju soovijaid ning
pakkumised vabadele lasteaiakohtadele on peredele
juba tehtud).
Koha saamise tingimus
on, et nii lapsel kui ka vähemalt ühel tema vanematest
on rahvastikuregistrijärgne
elukoht Pärnu linn. Kui
ARNO süsteemis taotluse
esitamise ajal ei ole lapse

ja vähemalt ühe vanema
rahvastikuregistrijärgne
elukoht Pärnu linn, siis arvestab ARNO kohataotluse
esitamise ajaks lapse ja vanema Pärnu linna elanikuks
registreerimise aja.
Lasteaedadega seotud
küsimustele aitab vastuseid
leida Pärnu Linnavalitsuse
alushariduse peaspetsialist
Marga Napp, tema telefoninumber on 444 8258 ja
e-post marga.napp@parnu.
ee.

Abielutseremooniate teenused
väljaspool ametiruume kallinevad
Pärnu Linnavalitsus kehtestas väljaspool ametiruume
toimuvatele abielu sõlmimise tseremooniatele alates 1.
maist uued hinnad: Pärnus
(Pärnu linna kui asustusüksuse territooriumil) 190 ja
mujal maakonnas 390 eurot.
(praegu vastavalt 150 ja 350

eurot).
Väljaspool ametiruume
toimuvad abielutseremooniad tähendavad ametnikele
töötamist nädalavahetustel
ja pikki sõite mööda maakonda,“ selgitab Artma.
Paaridele, kes annavad
abiellumisavalduse sisse

enne 1. maid, kehtivad veel
praegused hinnad.
Pooletunnine pidulik
tseremoonia Pärnu Linnavalitsuse suures saalis maksab
30 ja tunniajane tseremoonia 40 eurot.
2020. aastal sõlmisid
Pärnu Linnavalitsuse pere-

konnaseisutoimingute- ja
rahvastikuregistriteenistuse
spetsialistid 236 abielu.
Abielusid sõlmiti nii mererannas kui sügaval metsas,
Pärnu muuseumis ja raekojas, aga arvuliselt kõige
enam linnavalitsuses.
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
HELDI GROSSMANN
MILJA LEPPIK
AIME KUKK
ALEKSANDRA PÄRNOJA
LEA UDUSAAR
LAINE PAALANDI
TIIU SAARE
LEILI UNT
LIIVI SULTS
MERIKE VIRKUS
AILI SOMER
VAIKE MIHKELS

EDGAR PEERNA
MIHKEL KALBUS
VLADIMIR ELVELT
KONSTANTIN PAALANDI
KAAREL LINNAMÄE
ANTS SÕMER
MIHKEL RÕUK
REIN MURD
BRUNO VABRIT
JAAN TOHVER
DILSHAT GAYANOV
VAINA ALAS

EVE-SIGRIT KUKK
HELMI PANK
MILLI LAAS
LIA ALLOJA
LILIA TALLO
MARJE TOMSON
AILI SOOMERI
TIIA SAI
ZINAIDA LIND
LJUDMILA PAVLOVA
AADA SINIALLIK

Toetust taotles 88 osavaldade maamajapidamist
Pärnu Linnavalitsusele laekus Tõstamaa, Audru ja
Paikuse osavalla elanikelt
hajaasustuse programmi
abil oma elutingimuste parandamiseks 88 taotlust
(mullu 85). Enim avaldusi
tuli Audru osavalla elanikelt
– 54. Tõstamaa osavallast
laekus 20 ja Paikuse osavallast 14 avaldust.
Nii nagu läinud aastal
puudutavad ka tänavustest
toetusetaotlustest enam kui
pooled – 46, joogiveevarustusega seotud töid. 37
avaldust laekus kanalisatsioonisüsteemi, neli toetussoovi juurdepääsutee ning
üks taotlus autonoomse
elektrisüsteemi rajamiseks.
Ka möödunud aastal puudutas lõviosa toetuse soovidest
just joogiveevarustusega

võtab tööle hooajalisi töötajaid
Pärnumaale Reiu taimlasse
kevadhooajaks (aprill-mai)
Tööülesanneteks on
taimede väljavõtmine,
sorteerimine ja pakendamine.

Soovijatel võtta ühendust
telefonil 526 2977 Rein Anniko

P

G

juuksur

jumestus

+372 5667 5049

+372 5664 4564

solaarium

rullmassaaž

+372 5667 5049

+372 5389 1965

kosmeetik
maniküür & pediküür
+372 513 6870

Pärnade puiestee 1
2.korrus

Avatud kokkuleppel
broneeringu alusel

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

ELIISE LEPPARU
ema Ande Pelberg
isa Madis Lepparu

29.03.2021

GREETE HEINMETS		
ema Kätlin Jalak
isa Eero Heinmets

02.04.2021

ROVEN PANFILOV		
ema Triin Allikas
isa Vjatšeslav Panfilov

05.04.2021

LILI METSANURM		
ema Helena Väljamaa
isa Ago Metsanurm

19.04.2021

TÄNUAVALDUS
Täname kõiki, kes toetasid oma allkirjaga Teeveere tänava
korvpalliplatsi renoveerimist ja väljaarendamist.
Linnavalitsuse esindaja Maarja Tammai kuulas meie
soovid ära ning oli nõus, et elanike soovidega tuleb
arvestada. Usume parimat. Olgem ka edaspidi aktiivsed
oma kodukoha kujundamisel.
Tõnu Männik

KUULUTUSED
Viljapuude hooldus, puude langetamine.
Telefon 502 3393.
***
Korstnapühkija eramajadele, hekkide pügamine,
muruniitmine. Taevastes OÜ 5698 1275.
***
Pottsepatööd, korstnad ja korstnapitsid.
Silnaris OÜ 5595 7096.

PAIKUSE AUTOREMONT
AVATUD E – R 8.30 – 17.00

Sõidu- ja pakiautode:

- remont ning hooldus
- diagnostika
- veermiku- ja piduritööd
- rehvitööd
- kliimaseadmete remont ning hooldus

Aime Käärats

26.01.1937 - 05.04.2021

Delran OÜ
Tehnika 5, Paikuse alev, Pärnu 86602
Telefon 5182139
Facebook: Paikuse Autoremont

Ilusalong Paikusel - kõik
iluteenused ühest kohast!

ILUSALON
I
A

HELMI LAAR			18.03.2021
ema Getter Martinson
isa Mihkel Laar

PAULA SUTT			12.04.2021
ema Teili Sutt
isa Ott Sutt

parendamisega seotud töid.
Järgmiseks vaatavad
osavaldade projektijuhid kõik
tänavu esitatud taotlused läbi.
Kui mõne avalduse puhul
ilmneb puudusi, antakse taotlejale võimalus vajakajäämiste kõrvaldamiseks. Seejärel
läheb taotlus hindamisele.
Taotluse esitanutel tasub teada, et enne taotluste
hindamist on hindamises
osalevatel isikutel või kohaliku omavalitsuse esindajatel õigus tutvuda kohapeal majapidamise olukorra
ja nende kitsaskohtadega,
mida soovitakse projektiga
lahendada. Paikvaatlus võib
olla vajalik ka siis, kui on
vaja kontrollida, kas toetust
soovitakse ikka püsielukohale, mitte näiteks suvekodule või suvilale.

Riigimetsa Majandamise Keskus

26. aprill 2021

Meie professionaalsel meeskonnal on 16 aastat
kogemust ja tarvilikud oskused, et pakkuda Teile
kvaliteetset teenust.
Osutame järgnevaid teenustöid:
* Maaparandussüsteemide ehitus
* Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus,
septikud, imbväljakud
* Kraavide kaeve, teede ja platside ehitus
* Truupide ehitus
* Liiva, mulla ja killustiku müük ja transport
* Sõelutud mulla tootmine ja transport
* Treileriveod, kallurveod, transport
* Võsa ja peenmetsa lõikus giljotiiniga
Raba 2
Tõstamaa alevik
88101 Pärnu linn
info@harjase.ee
www.harjase.ee

Alvar Nurm
juhataja
Tel 503 5499
alvar@harjase.ee

Rutmar Nurm
masinad
Tel 513 2810
rutmar@harjase.ee

Mälestame lahkunuid
Aivar Lohk		
Kalev Tõnisson		
Aime Käärats		
Huno Tali		
Valdek Soosalu		

30.05.1964 - 21.03.2021
07.09.1936 - 26.03.2021
26.01.1937 - 05.04.2021
15.08.1934 - 05.04.2021
21.04.1939 - 13.04.2021

Ei tulek ega minek
ole meie endi teha.
Vaid see, mis sinna
vahele jääb,
on elavate mäletada.
Meie hulgast on lahkunud
Paikuse valla esimene vallavanem Aime Käärats, keda
jäävad mäletama paljud Paikuse ja Pärnumaa inimesed.
Aime sündis Raplamaal Alu
vallas. Ta on lõpetanud Eesti
Põllumajanduse Akadeemia
ja Tallinna Pedagoogilise
Instituudi, töötanud Läänemaal agronoomina ja kolhoosi
esimehenagi ning Türi Gümnaasiumis õppealajuhatajana.
Pereloomine tõi Aime
1972. aastal Paikusele. 16
aastat töötas ta EPT-s, seejärel
1989. aastal valiti Paikuse
külanõukogu esimeheks. Just
Aime õlule langes omavalitsusele ülemineku ettevalmistamine. 1991. aastal kaitses
ta edukalt valla arengukava
ja külanõukogule omistati
omavalitsuslik staatus. Selle
lühikese perioodi sisse jäid
nii Paikuse Algkooli ülesehi-

tamine kui Seljametsa kooli
taasavamine. Oli igas mõttes
reformide aeg.
1993. aastal toimusid taasiseseisvunud Eestis esimesed
kohalike omavalitsuste volikogude valmised ja Aime
valiti Paikuse vallavolikogu
esimeheks. Ta asus tööle valla
sotsiaalala juhatajana, tehes
seda tööd kuni 2002. aastani,
kui hakkas juhtima päevakeskust. Just tema eestvedamisel
rajatud päevakeskus sai ka
tema viimaseks töökohaks,
kust ta 2006. aastal pensionile jäi.
1997. aastast on Aime
Paikuse valla vapimärgikavaler, 2004. aastal omistati
talle Pärnumaa vapimärk. Ikka
teenete eest aluse panemisel
valla haridusele ja väsimatu
töö eest sotsiaalobjektide
väljaehitamisel. Üks neist on
Paikuse kalmistu, kuhu ta alati
on soovinud ka omale viimset
puhkepaika – ja sinna ta jõuab,
kui kord puud on taas lehes.
Me langetame pea koosveedetud aja meenutuseks.
Jää hüvasti Aime!

