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Külade erateede omanikud 
saavad tasuta kruusa 

Ettepanekud arengukava täiendamiseks
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 tonni 
ühe taotleja ja eratee kohta. 
Taotlus tuleb esitada linna-
valitsusele (linnavalitsus@
parnu.ee) koos järgmiste 
lisadega: kinnistu plaan era-

tee asukohaga; foto või fo-
tod parendatava tee asuko-
hast enne taotluse esitamist; 
vajadusel naaberkinnistu 
omaniku nõusolek ja muud 
asjakohased kooskõlastused 
või nõusolekud kavandatava 
töö tegemiseks.

Esimest korda oli meie 
osavalla erateede omani-
kel võimalus tasuta kruusa 
saada eelmisel aastal, siis 
toimus vedu Kõrsa karjää-
rist. Millisest karjäärist sel 
aastal tasuta kruusa saab, 
selgub peagi väljakuuluta-
tava hanke tulemusest.

Täpsemat infot saab 
martin.hollas@parnu.ee; 
4448157 või 5538497.

Martin Hollas
Projektijuht

1. novembril 2017 jõus-
tunud Pärnu linna ja 
kolme valla ühinemisele 
järgnev üleminekupe-
riood, mil kujundatakse 
välja uus valitsemis- 
ja haldamiskorraldus, 
jõuab sel sügisel juba 
poole peale.

Paikuse osavallakeskuse 
asutused koos osavalla-
keskuse ja osavallakogu 
liikmetega viisid 21 märtsi 
läbi arengupäeva, kus toi-
mus lähiaastateks koostatud 
arengukava täitmise arutelu 
ja tehti ettepanekuid kehtiva 
arengukava tegevuskava 
täiendamiseks.

Käimas on  investeerin-
gute ja rahaliste vahendite 

sisendite täpsustamine  ja 
uute tulevikuplaanide sõ-
nastamine, mis on vajalik 
Euroopa Liidu projektide 
toetusmeetmete väljatööta-
miseks perioodiks 2023+ .

Pärnu maakonna aren-
dusjuht Heiki Mägi infor-
meeris kogu  Pärnumaa 
arengutest ja otsestest seos-
test Paikusega. Linnaarengu 
peaspetsialist Katrin Alliku 
andis ülevaate arenguka-
va protsessi täiendamise 
tegevustest ja ajalisest väl-
jundist.

Iga asutuse juht rääkis 
arengutest oma valdkonnas 
ning siis jätkati tööd neljas 
töögrupis: alus-, põhi- ja 
huviharidus; sotsiaalhoole-
kanne ja lastekaitse; kultuur, 
sport, vaba aeg, raamatuko-
gu ja noorsootöö ning taristu 
ja ehitus.

Tudvustan ühise ajurün-
naku käigus üleskerkinud 
kitsaskohtade lahendus-
teks ja edasise järjepideva 
arengu tagamiseks tehtud 
ettepanekuid ning soovitus-
likke tegevusi (koondatult, 
vajaduspõhisesse järjekorda 
panemata).  

Teede ja tänavate aren-
damises pälvis enim tähe-
lepanu ristmike (Paide mnt 
ristumised Kastani vk ja 
Jõekalda teega) turvalise-

maks muutmine ja sujuvama 
liikluse korraldamine; par-
kimisvõimaluste laienda-
mine põhikooli juures; kerg-
liiklusteede väljaehitamine 
(ka elamukvartalites) ning 
hästi toimivate ühenduste 
ja logistika korraldamine. 
Tähtis on, et riik suuren-
daks teede rahastamist, et  
nn osavalla kogujateed ja 
tänavad saaks viidud vas-
tavatele liikluskoormustele 
ettenähtud  asfaltkatete alla.

Osavalla majandami-
ses tuleb leida lahendused 
meie jõgede äärsete puhke- 
ja vabaajaveetmiskohtade 
väljaehitamiseks (pargid, 
paadilautrid, ujumiskohad, 
teerajad jne). Sooviti ka 
multifunksionaalsete spor-
diplatside väljaehitamist ja 
lahenduste leidmist moto- ja 
veespordi keskuste raja-
miseks. Samuti meie va-
baõhulava ja kiviajaküla 
lõpuni väljaehitamist.

Vabaaja ja kultuuri val-
las soovitatakse kasutada 
ära põhikooli uue aula või-
malused ning nii omakandi 
rahvale kui ka külalistele 
elamusi pakkuvate kohalike 
festivalide korraldamist. 
Paikkond vajaks rahvamaja 
tegevuste laiendamist (kaas-
aegsem kinopunkt). Noor-
sootöös tuleks veelgi roh-

kem keskenduda mobiiilsele 
noortetööle (MONO), in-
teraktiivsele noortekeskuse 
aerendamisele ning noorte 
tubade rajamisele küla-
desse.

Hariduse valdkonnas 
vajaks põhikool edasiaren-
damist kaasaegse õpikesk-
konna suunas (laborid, 
keskkonnasäästlikkus jne), 
mis sobitub hästi ka huvi-
kooli arengu vajadustega.  
Uue kaasaegse ja tulevikku 
suunatud lisakompleksi ra-
jamine looks veel parema 
õpikeskkonna ning aitaks 
kaasa noorte eneseteostu-
sele.

Sotsiaalvaldkonnas tu-
leks arendada kohapealseid 
tugiteenuseid, et abivajajad 
saaksid oma elu korraldami-
sega väärikalt toime omas 
keskkonnas (sotsiaaltrans-
port, peremajutus, pansio-
naat, Põlendmaa sotsiaal-
maja ehitamine jne).

Töögruppide poolt esi-
tatud materjalid töötatakse 
läbi ja pannakse paika prio-
riteedid ja rahalised väl-
jundid eelarve strateegias. 
Osavallakogu saab siis teha 
veel täiendavad omapoolsed 
täpsustused maikuu istungil. 
Arengukava eelnõu läheb 
lugemisele Pärnu Linnavo-
likogusse juunis.

KUNO ERKMANN
Osavallakeskuse juhataja 

Kodanikuühendus otsib kaasamõtlejaid
31. märtsil asutatud MTÜ 
Paikuse Asumiselts sündis 
soovist tugevdada sidemeid 
Paikuse elanike vahel nii 
alevis kui külades, et ühiselt 
meie piirkonna arengule ja 
keskkonna hoidmisele kaasa 
aidata.

Asutamiskoosolekul, 
kust võtsid osa ka osaval-
la ja Sisekaitseakadeemia 
(SKA) esindajad, tutvusta-
sime Paikusel juba toimu-
vaid üritusi ning arutasime 
kogukonna kaasamise, osa-
valla kitsaskohtade, aren-
guvajaduste- ja võimaluste 
ning kaugema visiooni üle. 
Rääkisime avalikuruumi 
puudumisest (park, roh-
kem jõeäärseid puhkeala-
sid, välispordirajatisi ja 
väikelaste mänguväljakuid) 
ja selle loomiseks alevikesk-
se roheala kasvõi osalise 
säilitamise ja Zintenhofi 
mõisa põlistammede hoid-
mise võimalustest. Kuna 

samale alale on planeeri-
tud üleriikliku kasutusega 
alarmsõiduõppe polügooni 
laiendus, loodame kohtuda 
SKA rektoriga, et arutada 
võimalikke kompromisse. 
Kokkusaamisel rõhutati, et 
kooskäimiseks on elanikel 
vaja ruume, sportimiseks 
ning laste turvalisuse tõst-
miseks ujulat ja väliujulat, 
puudub vanurite hooldeko-
du. Elanikepoolset toetust 
vajab osavalla ettepanek 
RMK-le, et säilitada Selja-
metsa järve avalik kasutus 
puhke- ja supluskohana. 
Osavald toetab elanike al-
gatusi 4. mai Teeme Ära 
talgupäeva raames munit-
sipaalmaalt tasuta prügi 
äraveo korraldamisega.  

Kui palju saab loodud 
selts Paikuse arengule kaa-
sa aidata, sõltub nii meie 
enda tahtest kui Pärnu lin-
na ametnike valmidusest 
elanikke meie elu ja kesk-

konda puudutavate küsi-
muste otsustamisse kaasata. 
Vajalik on taastada Pärnu 
linnavolikogu juures tegut-
senud Kodanikuühenduste 
ümarlaud, sest see on üks 
võimalus osaleda uue üld-
planeeringu koostamisel, 
millega kavandatakse ka 
meie osavalla pikemaajalist 
ruumilist arengut. 

Seltsil on 25 asutaja-
liiget, 5-liikmeline juha-
tus (Laine Järvemäe, Villu 
Lehe, Maarika Pskovitš, 
Tiina Toomela ja Anneli 
Vridolin) ning põhikiri, 
kus on sõnastatud lähemad 

ja kaugemad eesmärgid. 
Kuni kodulehe/facebooki 
grupi loomiseni saab meie-
ga ühendust, infot juhatu-
se, põhikirja ja liikmeks/
toetajaliikmeks astumise 
kohta aadressil paikuse.
asumiselts@gmail.comja tel 
56 459028 (õhtuti, nädala-
vahetustel). 

Aitäh MTÜ loomisele 
kaasa aitajatele. Ootame 
uusi liikmeid ja mõtteid/et-
tepanekuid, et anda elanike-
le hääl ja Paikuse arengule 
hoogu.        Anneli Vridolin

MTÜ juhatuse esinaine, 
maastikuarhitekt

26. mail toimuvateks Euroo-
pa Parlamendi valimisteks 
käivad kiired ettevalmistus-
tööd. Algamas on aktiivse 
valimisagitatsiooni aeg.

26. aprilliks koostab 
siseministeerium valija-
te nimekirjad. Pärast seda 
elukoha ja viibimiskoha 
aadressiandmetes tehtud 
muudatusi arvesse ei võe-
ta. Valijatele saadetakse 
maikuu kuuendaks päevaks 
valijakaardid.

16.-19. maini toimub 
eelhääletamine maakonna-
keskustes. Pärnus asub vali-
misjaoskond Kaubamajakas 
ja see on avatud igal maa-
konnakeskustes hääletamise 
päeval kell 12-20.

16.-22. maini on või-
malik hääletada elektroo-
niliselt. Hääletamine algab 

16. mail kell 9 ja kestab 
ööpäevaringselt kuni 22. 
mai kell 18ni.

20.-22. maini on või-
malik eelhääletada kõigis 
valimisjaoskondades. Jaos-
konnad on avatud kell 12-
20. Toimub ka hääletamine 
väljaspool elukohajärgset 
valimisjaoskonda, see on 
võimalik näiteks Paikuse 
osavallakeskuses, Kauba-
majakas, Pärnu bussijaamas 
ja Maksimarketis asuvates 
valimisjaoskondades. 

Hääletamine valija asu-
kohas, kinnipidamiskohas, 
haiglas ja ööpäevases hoole-
kandeasutuses korraldatak-
se 20.-22. maini kell 9-20.

Valimispäeval, 26. mail 
toimub hääletamine kell 
9-20. Vajadusel saab hääle-
tada ka kodus.

Pärnu tähistab Euroopa 
päeva Martensi väljakul

Euroopa Parlamendi 
valimised on ukse ees

Iga aasta 9. mail tähistatakse 
Euroopa päevaga rahu ja üht-
sust Euroopas. 1950. aastal 
Pariisis peetud kõnes esitas 
Prantsusmaa välisminister 
Robert Schuman oma idee 
uut liiki poliitilise koostöö 
kohta Euroopas, mis muu-
daks sõja Euroopa rahvaste 
vahel mõeldamatuks.

2019. aastal tähistame 
Euroopa päeva 1.-12. mai-
ni. Üle Eesti toimub kokku 
üheksa üritust.

Asukohalt kõige lähem 
meile toimub neljapäeval, 
2. mail, kell 16-18 Pärnus 
Martensi väljakul samaaeg-
selt OTT turuga.

Euroopa Liidu telgis 
toimuva programmi küla-
listeks on kõikides üritus-
kohtades Euroopa Parla-
mendi valimiste kandidaa-
did. Muusikalisi vahepalu 
pakuvad Antti Kammiste 
ja Ivo Linna koos bändiga 
Supernova. 
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Linnavalitsuses otsustati:
18. märtsil 2019
* anda nõusolek Vändra Tarbijate Ühistu kasuks tähtajatu isikliku kasutusõiguse 

seadmiseks Pärnu linna omandis olevale kinnisasjale Paikuse alevis Paide maantee 
kergliiklustee L21 (pindala 253 m2, 100% transpordimaa).
* algatada Paikuse alevis Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu koostamine ees-

märgiga  jagada kinnistu kruntideks, selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja 
ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, parkimis- ning haljastus-
lahendus. Hoonestuse kavandamisel lähtuda kooli asukohast ja koolidele kehtestatud 
tervisenõuetest. Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut Paikuse valla üldplaneeringu 
põhilahenduse muutmiseks.
* nõustuda Paikuse alevis asuvate Keraamika tn 2, Keraamika tn 2a ja Keraamika tn 

2y katastriüksuste liitmisega vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.
* anda ehitusluba Paikuse alevis Käärasoo tee 44 kinnistule üksikelamu  püstitamiseks.
1. aprillil 2019
* muuta Paikuse alevis Teeveere tn 22 koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks 

Teeveere tn 25.
* muuta Seljametsa külas Ossi koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Selja-

metsa küla Pustuski tee 3a.
* nõustuda Põlendmaa külas asuva Mihkel-Metsa katastriüksuse jagamisega kaheks 

katastriüksuseks vastavalt jagamise asendiplaanile ning määrata uutele moodustata-
vatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: Mihkli-Metsa ja 
Mihkli-Tuka, (mõlemad maatulundusmaad – 100%).

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust
Paikuse osavallakogu arutas 
4. aprilli koosolekul Pär-
nu Linnavolikogu määru-
se „Linnavara valitsemise 
kord“ eelnõud, kuid jättis 
arvamuse andmata, sest 
esimese päevakorrapunkti 
ajal ei olnud koosolekul 
kvoorumit koos.

Teadmiseks võeti linna-
valitsuse määruste „Linnava-
litsuse hallatava asutuse juhi 
vaba ametikoha täitmiseks 
korraldatava konkursi läbivii-
mise kord“ ja „Huvikooli di-
rektori kvalifikatsiooninõuete 
kinnitamine“ eelnõud.

Paikuse osavalla esinda-
jana nimetas osavallakogu 
Pärnu linna huvihariduse ja 
huvitegevuse toetuse ning 
stipendiumi määramise ko-
misjoni koosseisu huvikooli 
direktori Monika Vaheri. 
Paikuse Lasteaia hooleko-
gusse nimetati noortekesku-
se juht Marika Valter.

Kiideti heaks linnavalit-
suse korralduse ja linnavoli-
kogu otsuse „Enne 1. juulit 
2015 algatatud planeerin-
gute menetluse lõpetamine“ 
eelnõud.

Paikuse osavalla juha-

taja Kuno Erkmann andis 
ülevaate arengukava koos-
tamisest (loe lk 1).

Ühinemislepingu täitmi-
se käigust rääkis osavalla-
kogu juhataja Eero Rändla, 
investeeringute kava täitmi-
sest Kuno Erkmann. Nen-
diti, et objektid toimivad 
ja investeeringuid tehakse 
vastavalt ühinemislepingus 
kokkulepitule.

Järgmine Paikuse osa-
vallakogu koosolek toimub 
neljapäeval, 2. mail 2019 
algusega kell 15.00 Paikuse 
osavallakeskuse ruumides.

Mõelgem, kuidas saaksime 
kriisiolukorras hakkama meie

Kas oled mõelnud, kuidas 
saad hakkama, kui Eestit 
tabab ootamatu õnnetus või 
looduskatastroof? On Sul 
koju varutud piisavalt toitu, 
tikke, patareisid, ravimeid ja 
muud esmavajalikku, et üle 
elada nädalane kriis? 

Eesti on turvaline koht, 
kus elada. Paraku juhtub 
ka kõige turvalisemates 
kohtades vahel ootamatuid 
kriise, mis võivad kesta tun-

de, päevi või isegi nädalaid. 
Hädaolukorras vajavad väga 
paljud inimesed abi kii-
resti ja samal ajal. Sellises 
olukorras võib abi Sinuni 
jõuda palju aeglasemalt kui 
tavaliselt. Igaüks meist saab 
teha ettevalmistusi, et abi 
oodates mitte hätta jääda.

Eesti inimestel on kõige 
suurem tõenäosus leida end 
kriisist, mille on põhjusta-
nud erakordselt halb ilm. 
Nii juhtus 2005. aastal, kui 
Pärnut tabas ulatuslik üle-
ujutus või kui Padaorus jäid 
2010. aastal sajad inimesed 
mitmeks päevaks autodesse 
lumevangi. 

Kriisiolukorra võib te-
kitada ka ulatuslik tehniline 
rike. Näiteks tänavu jaa-
nuaris jäi kogu Saaremaa 

tundideks elektrita – katkes 
telefoniside ja internet, pan-
gaautomaadid ei töötanud, 
poes ei saanud kaardiga 
maksta ning paljud inime-
sed jäid kütte ja veeta.

Paberil käsiraamat „Käi-
tumisjuhised kriisiolukor-
dadeks“ on olemas kõigis 
raamatukogudes. Sealt leiad 
lihtsad juhised, kuidas end 
ja oma peret ette valmis-
tada vähemalt ühe nädala 
kestvaks kriisiolukorraks. 
Internetist leiad juhised 
www.kriis.ee ja kasulikke 
näpunäiteid saad ka Naisko-
dukaitse tasuta mobiiliäpist 
„Ole valmis!“. 

Leidkem need 10 mi-
nutit, et tutvuda juhistega 
–  see info võib päästa Sinu 
ja su lähedaste elu. 

Kaks kohviringi ümber Soomaa
Juba kuuendat kevadet jär-
jest avavad Rohelise Jõemaa 
Koostöökogu piirkonna et-
tevõtjad ja organisatsioonid 
pop-up kohvikud ning kut-
suvad osa saama erinevatest 
tegevustest. Kui tavaliselt on 
kohvikud avatud märtsikuus 
paiku, siis seekord ootame 
teid külla kuu aega hiljem, 
20. aprillil. 

Kohvikud on avatud kell 
12-16, kuid tasub jälgida 
tähelepanelikult programmi, 
sest mõni kohvik hakkab 
tegevusega pihta juba va-
rasemal kellaajal. Üritust 
korraldatakse LEADER-toe-
tuse abil. 

Sel aastal soovivad kor-
raldajad rohkem tähelepanu 
juhtida ka LEADER-toetu-
sega piirkonnas valminud 
objektidele. 

Paikuse osavallas on 
“kohviringiga” ühinenud 
kohvik Florinda, kus saab 

kõhu täis süüa ning maitsta 
imehäid hõrgutisi.

Paikuse noortekes-
kuses saab iga külastaja 
valmistada noorte kokan-
dusringi juhendamisel müs-
libatooni ning maitsta, mida 
hõrgutavat on nad selleks 
päevaks valmistanud. Noor-
te kokandusring „Trühvel“ 
võitis üle-eestilise Rimi 
Meistriklassi võistluse esi-
mese võistlusvooru. 

Kohe seal lähedal asub 
ettevõte PlasmaPro OÜ, kes 
LEADER-toetusega soetab 

tegevuste arendamiseks me-
talldetailide lihvimispingi. 

Kui on soovi nende tege-
mistest täpsemalt teada saa-
da, olete oodatud. Just tänu 
neile on Rohelise Jõemaa 
Koostöökogu bürootöötaja-
tel imeilusad nimesildid.

Kogu infot ettevõtmise-
ga liitunud piirkonna ette-
võtjatest saate vaadata joe-
maa.ee või Rohelise Jõemaa 
Koostöökogu FB lehel.

Annika Parm
projektijuht

Hoonete seadustamiseks 
on aega ainult aasta lõpuni

Kandidaate Johann Volde-
mar Jannseni nimelisele 
auhinnale saab esitada 25. 
aprillini.

1994. aastal asutatud 
auhind antakse Pärnu kul-
tuuri- ja haridusellu mär-
kimisväärse panuse teinud 
isikule tema töö väärtus-
tamiseks. Auhind koosneb 
J. V. Jannseni bareljeefiga 
lauamedalist ja rahalisest 

preemiast, mis antakse ühe-
le isikule üks kord.

Lisaks annab ajaleht 
Pärnu Postimees 1995. aas-
tast välja eripreemia ehk 
Väikese Jannseni. Alates 
2012. aastast tunnustab ka 
AS Wendre kultuuri- ja 
haridustegelasi omapoolse 
preemiaga.

Ettepanekuid võivad 
teha kõik. Vabas vormis et-

tepanek põhjendusega saata 
linnavalitsuse kultuuri- ja 
sporditeenistusele aadressil 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
linn, Pärnu linn või linna-
valitsus@parnu.ee kirjali-
kult hiljemalt 25. aprilliks. 
Märgitud peab olema kandi-
daadi nimi, kontaktandmed 
ja teenete kirjeldus ning 
ettepaneku esitaja nimi ja 
kontaktandmed.

J. V. Jannseni nimeline auhind

On 2019. aasta aprill. See 
on ehitusmaastiku korrasta-
miseks antud tähtaja 01.01. 
2020 viimane aasta, jäänud 
on 8 kuud…väga vähe.

Ehitusseadustiku ja pla-
neerimisseaduse rakenda-
mise seaduse kohaselt tu-
leb Ehitisregistrisse (EHR) 
kanda sinna erinevatel põh-
justel senikandmata hoo-
ned, millede ehitusalune 
pindala on suurem kui 20 
m2 või kõrgus üle 5 meetri. 
Ehitise registris olemasolu 
saab kontrollida veebilehelt 
www.ehr.ee või pöörduda 
osavallakeskusesse ehitus- 
ametniku poole tööpäevadel 
8-17 (reedel kuni 16, lõuna 
12-13) ette helistades (444 
8153, 5278683) või vas-
tuvõtuaegadel teisipäeval 
13-17 ja neljapäeval 8-12 
ette teatamata.

Enne 22.07.1995 ehi-
tatud ehitised kannab oma-
valitsus EHR-i andmete 
esitamise teatisega, milleks 
tuleb ehitise omanikul esita-
da mõõdistusjoonised, mis 
peavad sisaldama ehitise 
olulisi tehnilisi andmeid.

22.07.1995 - 01.07.2015 
õigusliku aluseta püstitatud 
ehitiste EHR-i kandmiseks 
tuleb esitada ehitusprojekt, 
selle puudumisel ehitise 
audit. Ehitise auditi tellib 
ehitise omanik. Ehituspro-
jekti või auditi tulemusel 
peab olema võimalik kanda 
ehitise olulised tehnilised 
andmed registrisse ning 
kontrollida ehitise ohutust, 
viia läbi loamenetlus (ka-
sutusluba või kasutusteatis), 

peale 01.01.2003 püstitatud 
ehitistel vajadusel tuvastada 
ka ehitise vastavus detail-
planeeringule.

Pärast 01.07.2015 ehi-
tatud ehitised tuleb seadus-
tada vastavalt ehitusseadus-
tikule, kui seadustamine ei 
ole võimalik, tuleb ehitised 
lammutada.

On veel ka palju ehitisi, 
mis on püstitatud küll õigus-
likul alusel, kuid neid kasu-
tatakse kasutusloata (kuni 
01.01.1995.aastani ehitise 
riiklik ekspluatatsiooni võt-
mise akt) või on esitamata 
kasutusteatis. Kasutusloa-
ta ehitise kasutamine võib 
ehitise omanikule kaasa 
tuua väga suured rahalised 
kulutused. Ehitusseadus-
tiku § 139 järgi on selline 
tegevus karistatav kuni 300 
trahviühikuga eraisiku pu-
hul ja kuni 32 000 euroga 
juriidilise isiku puhul.

Kasutusloa saamiseks 
vajalikud toimingud

Ehitisregistris esitada 
vastava ehitise (igal ehitisel 
on nimetus, kood ja aad-
ress) alt jätkudokumendina 
„esita uus taotlus või teatis“ 
kasutusloa taotlus koos ehi-
tusprojekti (kui on ehitamise 
ajal tehtud muudatusi, siis 
lisaks muudatuste projekt), 
elektriauditi, ehitusjärgse 
mõõdistuse (geodeet) ja ehi-
tusdokumentidega (kaetud 
tööde aktid, ehituspäevik, 
olulised fotod kaetud töö-
dest), varemalt nimetatud 
ehitamise täitedokumen-
did. Sisestada riigilõivu 
maksedokumendi andmed 

(30 eurot Pärnu Linnava-
litsuse arvele EE821010 
220041186012, viitenumber 
1003203201, selgitus: riigi-
lõiv, kasutusloa menetlus ja 
ehitise aadress ning nime-
tus) või laadida maksedo-
kument üles.

Kui taotlus on nõuete-
kohaselt EHR-i sisestatud, 
võtab vastav ametnik-me-
netleja selle taotluse me-
netlusse, määrab välised 
kooskõlastajad (elamute ja 
suuremate majapidamisabi-
hoonete puhul Päästeamet 
ja AS Pärnu Vesi, aga eri-
nevate tootmis- või ärihoo-
nete puhul lisaks ka mitmed 
teised riigiasutused). Lisaks 
neile läbib menetlus ka 
linnavalitsuse sisese koos-
kõlastusringi, milleks on 
ehituse, arhitektuuri ja geo-
deesia spetsialistid. Kõigi 
kooskõlastuste andmiseks, 
või neist keeldumiseks, on 
aega 10 päeva. Kui koos-
kõlastused on antud, esitab 
menetleja eelnõu linnavalit-
suse planeerimisosakonnale 
kasutusloa otsuse tegemi-
seks ja kui otsus on tehtud, 
kannab selle registrisse. 
Kõige selle peale kokku 
annab ehitusseadustik aega 
30 kalendripäeva. Kõigest 
menetluse käigus toimuvast 
annab registri automaatte-
avitus jooksvat informat-
siooni kasutusloa taotluses 
märgitud „seotud isikud“ 
osas „taotlejaks“ märgitud 
isikule.

Arvid Arroval
järelevalveinsener- 

menetleja

www.parnu.ee
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Vanemad õppisid väikelaste esmaabiTulge appi ja teeme ära!

Märtsi keskpaigas esindati 
Paikuse Põhikooli Erasmus 
+ projektis“Motivation at 
School Through Ict’s and 
Innovative Educational 
Methods” raames Iirimaal, 
Kerrys. Paikuse Põhikooli 
õppejuht Anne Kalmus ja 
õpetaja Sirle Varkentin koos 
9. klassi õpilaste Andres 
Kooli, Klayd Tamme ja 
Mirko Mustaga külastasid 
Iirimaal Kerry maakonda 
ja seal asuvat Killorglini 
partnerkooli. 

Projektitöös kesken-
duvad partnerkoolid info-

tehnoloogia kasutamisele 
õppetöös. Õpilased osalesid 
töötubades, kus rahvusvahe-
listes töörühmades valmisid 
videoesitlused ja kinnista-
ti teadmisi partnerriikide 
geograafiast. Peale uute 
teadmiste ja oskuste oman-
damise osaleti Püha Patric-
ku paraadil, käidi Killarney 
rahvuspargis ning Muckros-
si aedades. Elamusi, koge-
musi ja uusi teadmisi toodi 
kaasa kuhjaga, õpilastele 
meeldis elamine Iiri peres, 
kus kogeti igapäevaelu ja 
üleüldist kultuuri. Suurima 

elamusena tõid õpilased 
veel välja kostümeeritud 
Püha Patricku päeva paraa-
di, torupillimuusika ning 

imelisi vaateid Atlandi oo-
keani rannikult.

Sirle Varkentin
õpetaja

Püha Patricku päev möödus Iirimaal

Jana Ots tutvustab koduapteegi soovituslikku sisu ja Janeli Ots näitab väikelapse 
elustamise võtteid.

26. märtsi õhtupoolikul 
kogunesid Paikuse lapse-
vanemad päevakeskusesse 
väikelaste tervishoiu  kooli-
tusele.  Koolitust viisid läbi 
kogenud meedikud Jana Ots 
ja Janeli Ots, kes on tööta-
nud just lastega. 

Osalejad said põhjaliku 

ülevaate tavahaigustest, 
mida lapsed põevad, kui-
das toimub haigete esmane 
hooldus ning millal pöör-
duda perearsti poole, millal 
kutsuda kiirabi. 

Meedikud rääkisid sa-
gedasematest õnnetusjuh-
tumitest ning andsid ka käi-

tumisjuhised, mida sellisel 
puhul teha tuleks. Vastused 
said ka kõik lapse tervist 
puudutavad küsimused, 
mis koolitusel oslanutel 
tekkisid. 

Koolituse viimases osas 
toimusid praktilised töö-
toad, kus sai õppida rõhk-
sideme sidumist, tutvuda 
koduapteegi soovitusliku 
sisuga ning proovida nukul 
äsja õpitud võtteid võõrkeha 
eemaldamiseks hingamis-
teedest, samuti väikelapse 
elustamist. 

Osalejad hindasid saa-
dud teadmisi ja oskusi 
väärtuslikeks ning leiti, et 
õige on  panustada Murphy 
seadusele – mida parem 
ettevalmistus, seda eba-
tõenäosem on kohtumine 
olukorraga.

 Katti Aumeister
päevakeskuse juht

Paikuse lasteaed on loodust 
ja keskkonda armastav ning 
õpetab lapsi juba maast 
madalast loodusesse sõbra-
likult suhtuma. Nii Paikusel 
kui Seljametsas toimetatak-
se palju õues, sorteeritakse 
prügi ja tehakse erinevaid 
õppekäike. 

Kogu lasteaiapere osa-

leb Rohelise kooli prog-
rammis ning selle raames 
toimuvas projektis “Suur 
taimejaht”. Lasteaed on 
liitunud projektiõppe prog-
rammidega “Tere, kevad!” 
ja Räpina aianduskooli “To-
matisõbrad” ning Suukoo-
li kampaaniaga “Hambad 
puhtaks!”.

Seljametsa lasteaia õpe-
tajad Kaire Holm ja Aveli 
Afanasjeva kirjutasid KIK-
ile projekti “Kasvatajad 
meie ümber”, mille eesmär-
giks oli tutvustada lastele 
suurtootjaid, kelle toodang 
on mahe ja puhas kemikaali-
dest. Projekt saigi rahastuse, 
mis võimaldas Paikuse ja 
Seljametsa maja lastel teha 
selle aasta suurema välja-
sõidu. Õppekäik võeti ette 
Viljandimaale Pajumäe ma-
hetallu, mille taluperemees 
Viljar Veidenberg ootas 
teadmishimulisi lapsi oma 
truu ja sõbraliku kaaslase 
koer Dingoga.

Alustati talu igapäe-
vatoimetustest. Ligikaudu 
saja lüpsilehmaga laudas 
hõljuvad lõhnad lastele eri-
ti just ei meeldinud, aga 
vastsündinud vasikad olid 
toredad ja tegid rõõmu küll. 

Elevust tekitas ka võrdlus, 
et silo on lehmade kompott. 

Peale põhjalikku ringkäi-
ku söödahoidlas, lehmalau-
das ja lüpsiplatsil mindi toot-
mishoonesse, kus peremees 
tutvustas piimast saadavaid 
mahetooteid. Valmis oli sea-
tud ka degusteerimislaud: 
kohupiimakreemid erine-
vate moosidega, mahepiim, 
kama, maitsestatud ja mait-
sestamata jogurt. Maitseela-
mus oli võrratu, nagu kogu 
pikk ja sisukas päevgi!

Erinevad projektid jät-
kuvad õppeaasta lõpuni. 
Hetkel käib lasteaias usin 
taimede kasvatamine. Isti-
kuid saab vaatama ja ostma-
gi tulla Seljametsa külalaa-
dale, kus lapsed tutvustavad 
ning kauplevad nendega ise.

Kaire Holm
Seljametsa lasteaia 

õpetaja

Tänavune talgukevad kul-
mineerub 4. mail peetava 
üle-eestilise Teeme Ära tal-
gupäevaga. Koostöös Eesti 
Laulu- ja Tantsupeo Siht-
asutusega on sel kevadel üks 
üleskutse korrastada oma 
kodukandis laulu- ja tantsu-
peo tuleteekonnale jäävaid 
kultuuriväärtuslikke paiku. 
Samuti kutsutakse kaasa 
lööma õueraamatukogude 
meisterdamise algatuses 
ning osalema nurmenuku-
talgutel, mille eesmärgiks on 
aidata Tartu Ülikooli tead-
lastel hinnata meie looduse 
liigirikkust ja seisukorda. 

Kuid nagu ikka, sobib 

talgupäeval kätte võtta kõik 
kodukandis ühistegemist 
ootavad tööd. Talguid saab 
kirja panna ja inimesi kaasa 
kutsuda talguveebis www.
teemeara.ee.

Teeme Ära meeskond 
kutsub üles talguid regist-
reerima esimesel võima-
lusel, sest päris viimasel 
hetkel liitujatele ei pruugi 
stardipakette jaguda. Täp-
sema info, kuidas talgujuhid 
oma stardipaketid Omniva 
pakiautomaatidest kätte 
saavad, leiab Teeme Ära ko-
dulehelt http://teemeara.ee/
talgujuhile/talgujuhi-star-
dipakett. 

Suure Paikuse Perepäeva 
väike eeltutvustus
Sel aastal toimub Paikuse 
Perepäev tavapärase augus-
tikuu viimase pühapäeva 
asemel kohe suve algul, 
2. juunil. Nagu ikka, tuleb 
üks sisu- ja tegevustihe 
päev, mille korraldamisse 
on kaasatud kõik osavalla 
allasutused. 

Perepäev algab kell 
12 erinevate töötubadega 
spordikeskuses, huvikoolis, 
põhikoolis, noortekeskuses 
ja raamatukogus. Kolme 
tunni jooksul tehakse ja 
nähakse töötubades palju 
põnevat, oodata on ka küla-
lisi. Näiteks on partneritena 
lubanud kohale tulla Ah-
haa Teadusteater, Politsei, 
Elektrilevi, Sindi Tuletõrje 
Selts ja Häirekeskus. Tege-
vusi jätkub pere pisimatest 
täiskasvanuteni.

Raamatukogus toimub 
avalik loeng teemal “Tasa-
kaaluõpetus – inimest toe-
tav feng-shui”, esinejateks 
perekond Seeder. Toimub 

mälumäng ja droonijuhti-
mise lahtised meistrivõist-
lused, näeb tantsimas Anna 
Raudkatsi Tantsuseltsi tant-
sijaid  ja palju, palju muud-
ki, kuid kõigest pikemalt 
ja täpsemalt juba maikuu 
Postipaunas.

Kell 15 algab ilusa ilma 
korral koolihoovil (muidu 
aulas) Paikuse laste laulu- ja 
tantsupidu, millele järgneb 
kell 17 kooli aulas noorte ja 
ka meie pedagoogide seas 
populaarse ansambli “Arg 
part” paaritunnine kontsert- 
esinemine.

Kehakinnituseks saab 
suppi ja head-paremat pa-
kub noorte kokandusring 
“Trühvel”. 

Kõik töötoad, loengud, 
kohtumised ja kontserdid on 
kõigile tasuta. Head Paikuse 
osavalla elanikud, olete ooda-
tud Paikuse perepäevale!

Katti Aumeister
Korraldustoimkonna 

nimel

Raamatukogu tähistab
lastekirjanduskuud

Põhikooli õpilased tähis-
tavad lastekirjanduskuud 
raamatukogus. 

Teematundi alustatakse 
lastekirjandustegelaste ot-

simisega, toimub viktoriin, 
mängitakse mänge ja mõis-
tatatakse mõistatusi – kõik 
ikka lastekirjanduse teemal.

Gerli Lehemets

Seekordne õppekäik viis Mulgimaale

Tervisenädal põhikoolis
15. kuni 18. aprillini toimub 
Paikuse Põhikoolis koolisisene 
tervisenädal. Nädala jooksul 
toimub erinevatele vanuse- 
gruppidele põnevaid üritusi. 

Hommikuti jagatakse 
välisuksel õpilastele tervis-
likke suupisteid ja kooli kü-

lastavad toredad külalised: 
Pärnu Kunstide Maja Rein 
Laose teatritrupp, fitnessi 
treener Ramil Lipp, pila-
tese treener Britt Normet 
ja Figuurisõprade mentor 
Regina Karlep.

Jesper Jegorov

@MuseArtErasmus+ eel-
viimane projektikohtumine 
toimus 1.-5. aprillini Hor-
vaatias Zagrebis. Kaheksat 
riiki võõrustas 460 õpila-
sega Cankaricaškola, see 
põhikool paistab riigis silma 

oma uuendusmeelsusega.
Selle projekti raames 

õpivad üksteiselt õpetajad. 
Kõik partnerkoolid annavad 
oma maa kultuuri tutvustava 
tunni. Õppisime meiegi 
Põhja-Iirimaa tunnis viles-
pilli puhuma, rootsikeelset 
Pipi laulu laulma, Hispaania 
kunstniku Miro`skulptuure 
jäljendades paberist kuke 
kuju valmistama ja Toledo 
katedraali voltima. 

Paikuse põhi- ja huvi-
kooli esindasid Ingrid Lilles 

ja Monika Vaher. Meie kes-
kendusime seekord eestlaste  
muistsetele mänguasjadele. 
Vastlavurri tutvustamine 
tekitas õpilaste seas pal-
ju elevust ja lõngast nuku 
valmistamisest tahtsid osa 
võtta ka kõik tunnis viibinud 
õpetajad.

Võõrustajad tutvusta-
sid oma riiki põhjalikult: 
linnaekskursioon Zagrebis, 
vastuvõtt linnavalitsuses, 
väljasõidud Plitvice rahvus-
parki ja Krk`i saarele Rijeka 

linna planetaariumi külastu-
sega. Trakošcani külas asub  
Marija Bistrica klooster, 
mis ammustest aegadest 
palverännakute sihtpunkt. 
Seal on pärit Horvaatia 
kuulus suveniir – peegliga 
punane süda. Saime meiegi 
workshopil oma südame 
valmistada.

Horvaatia kohtumist 
jäävad meenutama kaunis 
loodus, särasilmsed õpilased 
ja erakordselt sõbralikud 
inimesed. 

Horvaatias õppisid üksteiselt õpetajad

Jana Ots tutvustab koduapteegi soovituslikku sisu ja Janeli Ots näitab väikelapse 
elustamise võtteid.

Paikuse lasteaed on loodust 
ja keskkonda armastav ning 
õpetab lapsi juba maast 

Kuid nagu ikka, sobib dipakett. 

Suure Paikuse Perepäeva 

Seekordne õppekäik viis Mulgimaale
Pikemat aega loobib keegi pahatahtlik inimene 
Jõekalda tee äärde tühje, peamiselt vermuti pudelid, 
millest osa on purunenud. 
Palume kõiki, kes teavad sellest midagi, teatada 
osavallakeskusse tel 444 8150.
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Taotlusi hajaasustusprogrammist vee- ja kanalisat-
siooni rajamiseks, juurdepääsutee ehituseks saab esi-
tada 13. maini. Täpsemalt www.parnu.ee.
Dokumendid saata osavallakeskustesse või digitaalselt 
allkirjastatuna e-postile linnavalitsus@parnu.ee.
Lisainfo: Kätlin Aadamsoo, katlin.aadamsoo@parnu.
ee, 444 8358, 508 7496.

* * *
Linnavalitsuse ja osavallakeskuste lahtiolekuajad:
» neljapäeval, 18. aprillil 8.00-15.00
» reedel, 19. aprillil SULETUD
» teisipäeval, 30. aprillil 8.00-15.00
» kolmapäeval, 1. mail SULETUD

* * *
Paikuse Raamatukogus on näitus 3.b klassi õpilase 
Georg Rožkovi kogutud siilidest.

TEADAANDED

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

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

 
Mälestame lahkunuid

Andres Anton  06.08.1942 - 20.03.2019
Uno Metsanurm  30.06.1947 - 01.04.2019
Alfred Kohv  25.03.1997 - 08.04.2019

   Seljametsa Rahvamajas
30. aprillil kell 19.30
Prantsuse komöödia
 „UJU VÕI UPU“

Pääse 5-/4-
 kohtade broneerimine 

annika.poltsam@paikuse.ee
tel 5786 4627

Pensionäride klubi 
„Kuldne iga“ 

peohommik toimub 
05. mail kell 11

osavallakeskuse saalis
Muusikalist hingekosutust 

pakub Arne Järvesaar

HELDI GROSSMANN 
ALEKSANDRA PÄRNOJA
MIHKEL RÕUK
LEILI UNT  
EVE-SIGRIT KUKK
KAAREL LINNAMÄE
AADA SINIALLIK
BRUNO VABRIT
MIHKEL KALBUS
KONSTANTIN PAALANDI

LIA ALLOJA
ANTS SÕMER
MERIKE VIRKUS
VAINA ALAS
AIME KUKK
EDGAR PEERNA
HELJU LUHAÄÄR
MILJA LEPPIK
VALDEK SOOSALU 
AILI SOMER

HELMI PANK
VAIKE MIHKELS
MILLI LAAS
REIN MURD
VLADIMIR ELVELT
TIIU SAARE
LEA UDUSAAR
LIIVI SULTS
LAINE PAALANDI
LILIA TALLO

BerliEst Tervisetuba Paikusel
      Massaaž Pediküür

Fb: BerliEst Tervisetuba
tel 521 5093

e-post: berliest@gmail.com

Paide mnt 19a I korrus

 

Paikuse Päevakeskuses 
2.-4.mai 2019 
 
 

RIIETEVAHETUSPUNKT 
 
Väikeseks jäänud lasteriided ja -jalanõud seisavad kodus kasutult?  
Too need vahetuspunkti ja mine tea ehk leiad endale midagi 
sobilikku vastugi! Uudistama tule kindlasti ka siis, kui sul endal 
midagi ära anda pole. 
 
Ootame Sind: 
N, 2.mai kell 9-19  
R, 3.mai kell 9-16 
L, 4.mai kell 11-15 
 
 

Palume tuua vaid puhtaid ja terveid asju! 

Toidukartulite müük

20. aprillil 
kell 12-13 osavallakeskuse juures
kell 13.30-15 päevakeskuse ees
Info 5210662 või 5115376

Liiklusohutuse vestlusring
29. aprillil kell 17.30 
Paikuse Päevakeskuses

Teemad: 
Suvine liiklemine perega – jalgsi ja jalgrattaga. Jalakäija ja 
jalgratturi põhilised liiklusreeglid, milles eksitakse.
Vanavanemate ja vanemate eeskuju liikluskultuuri paran-
damisel. Liiklusviisakus – mis on liikluses „tere“ ja „aitäh“.
Vestlusringi viib läbi Marika Luik, Maanteeameti enne-
tustöö osakonna ekspert.    Kõik huvilised on oodatud!

Paikuse 5. korvaplliturniiri rändkarika 
omanikuks sai AK Spartak
23.märtsil sai lõpu kogu 
pika sügis-talve kestnud 
Paikuse korvpalli karika-
võistlus 2018/2019. Osales 
kaheksa võistkonda ja üritus 
toimus juba viiendat korda. 

Kui seni on turniiri võit-
nud igal aastal erinev mees-
kond, siis sel aastal murti 
traditsiooni  –tänavune võit-
ja Spartak mängis end pje-
destaali kõrgeimale astmele 
ka kaks aastat tagasi. 

Siinkohal väike tagasi-
vaade võistluste lõpupäe-
vadele. Finaalis läksid 1.-2. 
koha heitluses vastamisi 
AK Spartak ja BC Paikuse 
Panathinaikos, kus väga 
tasavägises punkt-punk-

ti mängus võttis võidu ja 
sai rändkarika omanikuks 
AK Spartak seisuga 78:72. 
Kolmandale auhinnalisele  
kohale tuli Reldor, kelle 
vastaseks oli neljandaks jää-
nud BC Lokomotiiv. 5. ja 6. 
koha mängus oli Kõwa pa-
rem BC Pärnu võistkonnast  
ja 7.-8. koha mängus võitis 
SMK Paulus oma vastast 
Mariine Autot. 

Korraldajad tänavad 
kõiku kaasaelajaid, osale-
jaid, kohtunikke ja toetajaid. 
Kohtume uuel hooajal, kus 
kindlasti on tiitli ja rändka-
rika nimel oodata taaskord 
tõsiseid lahninguid. 

Roland Šmanis

Võitjameeskond. Esireas Urmas Lääne, Märt Pilme ja 
Mihkel Annuste. Tagumises reas Rando Jürgens, Max 
Pärna, Gerol Jugala, Siim Viskus, Kadri Vaan, Erik 
Veberson (fotolt puuduvad Rait Tammet ja Marten 
Ollesk.            Foto: Lilli Tölp

9. mail kell 19 toimub 
helilooja Mihkel Lüdigi 
139. sünniaastapäeva 

               tähistamine kontserdiga Vaskräämas

     19. mail jalgrattamatk 

Start kell 11 Paikuse Spordikeskuse parklast. 
Kogunemine alates kell 10.30. Üritus kõigile osalejatele 
tasuta. Toetaja Leader tegevusgrupi Rohelise Jõemaa 
koostöökogu. 

Rohkem infot Paikuse Spordikeskuse näoraamatust.

Eelregistreerimine info@paikusespordikeskus.ee 
või tel 4453392. 

TUNNE OMA 
KODUVALDA

Paikuse Jüriöö 
teatejooks 23. aprillil

kogunemine 18.30, start 19.00
Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse kooli juures
Juhend:
* 6-liikmelised võistkonnad
* Jooks koosneb 6 etapist (distantsid vahemikus 350 m-425 m)
* Võistlusklassid 1.-3.klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, mehed, 
naised ja segavõistkonnad (vähemalt 3 naist võistkonnas)
* Kõige silmatorkavam võistkond
* Autasuks magus suutäis
Eelregistreerimine teha 
hiljemalt 19.04.2019 
roland.simanis@paikuse.ee


