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Iga lapse sünni saab
nüüd registreerida
e-rahvastikuregistris
Nüüd saavad ka ametlikus
abielus mitte olevad lapsevanemad registreerida lapse
sündi kodust lahkumata
e-teenusena uues portaalis
rahvastikuregister.ee.
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond
palub praeguses eriolukorras tungivalt vastsündinute
vanematel kasutada sünni
registreerimiseks e-teenust,
et vältida asutustes käimist
ja võimalikku nakatumist.
Eesti on teadaolevalt
ainuke riik maailmas, kus
värsked lapsevanemad saavad oma lapse sündi registreerida ja talle ametlikult
nime panna kodust lahkumata.

Portaalist rahvastikuregister.ee on võimalik esitada elukoha registreerimise
avaldust ning kontrollida
isiku surma fakti. Rahvastikuregistri e-keskkonna
järgmised teenused valmivad järk-järgult 2020. aasta
jooksul, nt perekonnasündmuse tõendi tellimine ja
omaniku eluruumi registreeritud isikute päring, mille
abil on ruumi omanikul
võimalik elukohaandmete
lõpetamiseks esitada avaldus nende kohta, kes ei
kasuta tema eluruumi oma
elukohana.
Rahvastikuregister.ee
portaal valmib Euroopa
Regionaalarengu Fondi toel.

Jannseni preemiale saab
esitada kandidaate
Pärnu linnavalitsus ootab
kuni 25. aprillini ettepanekuid Johann Voldemar
Jannseni nimelise autasu
määramiseks.
Jannseni auhind ja rahaline preemia antakse Pärnu
linna kultuuri- ja haridusellu märkimisväärse panuse
andnud isikule tema töö
väärtustamiseks. Tunnustust
saab määrata ühele isikule
ainult ühel korral.
Vabas vormis ettepanek,
kus on lühidalt kirjas, kellele ja mille eest auhinda
taotletakse, tuleb esitada
linnavalitsuse kultuuri- ja
sporditeenistusele tavaposti
teel aadressil Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu linn või siis

e-kirjaga aadressil linnavalitsus@parnu.ee . Kandidaate võivad esitada kõik nii
füüsilised kui ka juriidilised
isikud.
Jannseni auhind asutati
1994. aastal Johann Voldemar Jannseni mälestuse
jäädvustamiseks. Nagu on
traditsiooniks kujunenud,
antakse auhind laureaadile
üle Jannseni sünnipäeval
16. mail.
Mullu pälvis Jannseni
nimelise auhinna kergejõustikutreener ja õpetaja Ando
Palginõmm.
Lisainformatsiooni saab
Pärnu linna kodulehelt:
Johann Voldemar Jannseni
nimeline auhind.

LC Paikuse jätkab noortele
talentidele toetuse
andmise traditsiooni
LC Paikuse kuulutas välja
konkursi “Noore talendi
toetuseks”. Toetus on suunatud sihtotstarbeliselt kuni
20-aastase Paikuse ja/või
Sindi piirkonna noore enesetäienduseks ja arenguks
kaunite kunstide, spordi või
muu huviala valdkonnas.
Noore talendi toetuse
suuruseks on kuni 500 eurot,
mis võib jagamisele minna
mitme taotleja vahel. Taotlus peab olema põhjendatud
ja kinnitatud täisealise isi-

ku poolt
(näiteks
juhendaja, lapsevanem,
treener).
Taotluse toetuse saamiseks palume esitada LC
Paikuse juhatusele aadressil
kuno.erkmann@parnu.ee
hiljemalt 25. aprilliks.
Toetuse saaja ja selle
suuruse otsustab LC Paikuse juhatus ja kinnitab klubi
üldkoosolek.

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Me saame sellest üle, aga ainult üheskoos

Märtsikuu Paikuse Postipauna trükkimineku
ajal tõstatus Eestis küsimus eriolukorra võimalikust kehtestamisest
ülemaailmselt levinud
koroonaviiruse tõttu.
Tänaseks oleme kolm nädalat elanud eriolukorras ja
reegleid on järk-järgult karmistatud. Oleme nendega
juba harjuda jõudnud, suur
enamus meist peab ka kinni
riigi poolt antud soovitustest ja nõuetest. On ju need
igapäevaselt lihtsalt täidetavad: väldi rahvarohkeid
kohti, hoia distantsi, pese
hoolikalt käsi. Kui vähegi
võimalik, püsi kodus. Eraldi
pannakse südamele, et välditaks otsekontakte eakate ja
kroonilisi haigusi põdevate
inimestega, et hoiduda neile tahtmatult viiruse edasi
andmisest.
Asjaajamine osavalla
asutustes
Paikuse osavallas tundub
hetkel olevat igapäevane
elu nii rahulik kui antud
olukorras olla saab. Kaugküttesüsteemid töötavad,
veed voolavad, elekter on
olemas, bussid sõidavad ja
apteek ning toidupood on
avatud. Osavallakeskuses
jätkub töö küll igapäevaselt,
kuid suletud uste taga. Pakilise vajaduseta palume ise
mitte kohale tulla – helistage,
saatke e-kiri (vt lk 4).
Koolid on suletud ja õpilased e-õppel (vt lk 3). Kooliõde Külli Vill nõustab tervisealastes küsimustes kogu
koolipere ja lapsevanemaid
E-R 9.00 - 15.00 telefonil 5379 0414. Vanematel,
kelle lastel on koolilõuna
vajadus kooli kaugõppel
olemise perioodi ajal või on
tekkinud muud pere toimetulekut mõjutavad asjaolud,
palutakse võtta ühendust
piirkonna lastekaitsespetsialistiga (alice.sarv@parnu.
ee, tel 444 8156).
Lasteaia Paikuse maja

on küll avatud, kuid töötab vaid kaks valverühma,
neist ühes võimaldatakse
nn eesliini töötajate lastele ka ööpäevast lastehoidu. Päevakeskuse 11
püsielanikku hoiavad kinni
karantiini soovitusest ja
töötajad aitavad abivajajaid.
Kellel on probleeme toidu ja
ravimite muretsemisel, andke kindlasti teada päevakeskusesse telefonil 445 5355
või e-kirjaga paevakeskus@
paikuse.ee.
Raamatukogu uksed on
küll kinni, kuid raamatuid
saab tellida logides sisse lugejaportaali https://www.lugeja.ee/ või telefoni teel helistades numbril 445 5225.
Raamatukogus väljastatakse
kilekottidesse pakendatud
raamatuid kohe sissepääsu
juures päeval, mille saate
teada koos tellimuse esitamisega. Info selle kohta on
raamatukogu FBi lehel ja
kodulehel, kus on võimalik
virtuaalselt nautida vahetult
enne ülestõusmispühi ka uut
näitust “Koksime mune”.
Välisseinal olevasse tagastuskasti saab aga raamatuid
panna kogu aeg.
Elanikele on suletud
spordikeskus, rahvamaja ja
muuseum. Kui kauaks see
kõik nii jääb, ei tea.
Enamikes ettevõtetes
käib töö edasi
Küllap on meie ettevõtjatel sama raske ja keeruline
oma tööd organiseerida ja
majandustegevust hinges
hoida nagu igal pool mujalgi. Siiski võib teadaolevate
andmete põhjal öelda, et
meie suuremad tööandjad
on suutnud oma uksed lahti hoida ja töö käib edasi.
Rõõm oli kuulda, et kuna
transpordi tegevust hetkeseis
ei piira, siis ka meie suurimad transpordiettevõtjad
Fameron ja Jonex Transport
on seisukohal, et maskid ja
desovahendid kaasa ja töö
jätkub, vähemalt kuniks seda
on. Ka ei plaani keegi seoses
pandeemia puhanguga töötajaid koondada. Politsei- ja
piirivalvekolledži Paikuse
õppeüksuses toimub kaugtöö
ja distantsõpe edukalt käsikäes, arusaadavalt ei toimu
praegu praktilisi õppusi.
Jõudu ja vastupidavust meie
kõigile tööandjatele!
Teadmata ajaks on sule-

12. märtsist kehtib Eestis Vabariigis eriolukord.
Valitsus on võtnud kasutusele täiendavad meetmed, et
tõkestada koroonaviiruse levikut:
- avalikes kohtades ja siseruumides (v.a. kodus)
tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2-meetrist
vahet. Avalike kohtade alla kuuluvad mh mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad.
- avalikus kohas võib koos viibida kuni 2 inimest.
Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele
ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.
- kaubanduskeskustes jäävad avatuks vaid hädavajalikud poed ja teenused (toidupoed, apteegid, sideettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning
kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja
meditsiiniseadmeid). Kaubanduskeskuste söögikohtades
on lubatud vaid toidu kaasamüük. Kõigi avatuks jäävate
poodide ja teeninduspunktide sisse- ja väljapääsude juures
tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.
- söögikohad ja baarid ei tohi olla avatud kauem
kui kl 22ni (v.a. toidu kaasamüük ja kojuvedu).
- suletud on meelelahutus- ja lõbustuskohad.
Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.
Eriolukorra meetmete järgimine on iga inimese kohustus. Ainult nii kaitseme koroonaviiruse eest iseend
ja oma lähedasi ning kõige haavatavamat osa Eesti
elanikkonnast: meie vanemat põlvkonda ja krooniliste
haigustega inimesi.
Küsimuste korral vaata kriis.ee või helista 1247.
tud kohvik Florinda ja Paikusel tegutsevad ilusalongid
oma juuksurite ja kosmeetikutega.
Tervishoiutöötajate õlul
lasub raske koorem
Tavapärasest oluliselt
erinevamates tingimustes
töötavad kahtlemata meie
tervisekeskuse töötajad, kuigi plaanilist vastuvõttu ei
toimu. Kellel suur mure,
võetakse vastu eelnevalt telefoni teel kokkulepitud ajal,
et vältida kontakte.
Pereõe Anneli Läti sõnul
on kõik küll “kontrolli all”,
kuid koroonaviiruse teemal
nõustamisi tuleb teha telefoni teel kümneid ja kümneid
kordi päevas. Ka on haiguslehe soovijaid väga palju. 1.
aprilli seisuga ei ole siiski
perearstide Anne Järvsaare ja
Valentina Pabori nimekirjas
oleva ühegi Paikuse osavalla
inimese test osutunud posi-

tiivseks, kuid haigetega kontaktseid isikuid on. Anneli
Lätt soovitab kinni pidada
kahest kuldreeglist – püsige
kodus ja täitke 2+2 reeglit!
Paikuse perearstide kontakttelefonid on 445 5358 ja
445 6340.
Enamus meist mõistab
tekkinud olukorra tõsidust
ja ka käitub vastavalt. Ütlen
kõikidele hoolivatele inimestele mehised tänusõnad. Raske on midagi öelda aga neile
(õnneks siiski) vähestele, kes
käituvad vastutustundetult
nii enda kui kaasinimeste
suhtes. Esitan neile siinkohal
lihtsalt Rocca al Mare kooli
asutaja Hannes Tamjärve
suu kaudu kõlanud küsimuse
“Kelleta oma peres sa sooviksid edasi elada?”.
Hoidkem nii ennast kui
teisi ja jäägem terveks!
Kuno Erkmann
osavallakeskuse juhataja

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima
nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 või vajadusel kutsuma
kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.
Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.
Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva
jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli
ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse
esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.
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Ootame maaperedelt taotlusi
elutingimuste parandamiseks
Riigis välja kuulutatud
eriolukord ei muuda hajaasustuse programmis osaleda soovivatele peredele
seatud tingimusi ning toetuste vastuvõtmine lõpeb nii
nagu esialgu plaanitud ehk
17. aprillil.
See tähendab, et need
hajaasustusega piirkondades elavad Paikuse osavalla pered, kes soovivad
oma majapidamise joogiveevarustust uuendada,
kaevudesse puhastusseadmeid paigaldada, kanalisatsioonisüsteemi rajada,
aastaringselt ligipääsetavat
juurdepääsuteed ehitada või
autonoomset elektrisüsteemi paigaldada, on endiselt
oodatud Pärnu linnavalitsuselt toetust küsima.
Toetuse suuruseks ühe
majapidamise kohta on kuni
6500 eurot, millele lisandub
vähemalt 33 protsendi suurune oma- ja kaasfinantseering. Kui taotleja on aastatel
2015-2019 hajaasustuse
programmist juba toetust
saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse
piirmäära sisse.
Toetuse taotlemiseks
peavad füüsilisest isikust
taotlejad ja kaastaotlejad
olema alates selle aasta 1.
jaanuarist katkematult sisse
kirjutatud hajaasustusega
maapiirkonnas asuvasse

majapidamisse, mille elutingimusi soovitakse parandada. Taotlejal ei tohi olla
ajatamata riigimaksuvõlgu.
Taotluse esitamise päeval
peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema omavalitsuse poolt kinnitatud.
Kavandatavad tööd peavad
olema lõppenud 31. oktoobriks 2021. aastal.
Toetuse taotlemisel annab nõu Paikuse osavallakeskuse projektijuht Martin
Hollas, kes on abiks ka neile
toetuse taotlejatele, kellel
puudub taotluse digiallkirjaga esitamise võimalus,
kellel ei ole võimalik dokumente välja printida või
kellel ei ole arvutit ja/või internetiühendust. „Abistame
neid taotlejaid ja püüame
toimetada prinditud taotlusvormid abivajajani, kas
sugulaste, naabrite või valla
töötajate abiga. Juhendame
taotluse täitmist telefoni
teel. Juba allkirjastatud paberkandjal taotluse saab toimetada ka osavallakeskuse
postkasti,“ räägib Hollas.
Kuna eriolukorra tõttu
on terviseameti laborid ja
veeproovi vastuvõtupunktid
üle Eesti 16.-29. märtsini
suletud, on kodanikel tekkinud küsimusi veeanalüüside
võtmise kohta. Pärnumaal
võttis enne eriolukorra kehtestamist veeproove AS Pär-

nu Vesi. Praegu Pärnu Vesi
proove ei võta, küll aga teeb
seda Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Veeanalüüside
võtmine puudutab neid veesüsteemide projekte, kus
on kaev olemas, ent vee
kvaliteet on halb, ja ka neid
projekte, kus olemasoleva
kaevu juurde soovitakse
rajada veetrass, paigaldada
pump jne.
Paikuse osavallakeskuse
projektijuhi Martin Hollase
kinnitusel võetakse taotlusi
vastu ka siis, kui taotluse
juures veeanalüüsi ei ole.
Kui vajalik on ka majapidamise külastamine,
et tutvuda kohapeal täpse
olukorraga, siis seda tehakse
pärast eriolukorra lõppemist
maikuus.
Eelmisel aastal toetati
programmi raames 60 Pärnu
linna osavaldades elava pere
elutingimuste parandamist,
milleks kulus 189 605 eurot.
Riik toetas peresid 88 220
euroga, linn lisas 101 385.
Hajaasustuse programmi
tingimuste järgi pidi omavalitsus juurde panema sama
palju kui riik, kuid Pärnu
linnavalitsus otsustas oma
elanikke toetada suurema
summa eest.
Vaata lähemalt Pärnu
linna kodulehelt: Hajaasustuse programm 2020.

Vaskrääma külas Seljaku talu juurdepääsutee sai sõidetavaks hajaasustuse programmist saadud toetuse abiga juba mitu aastat tagasi.

Veel kord liiklusest õuealal

Jätkuvalt pöördutakse politsei poole murega, et õueala
teedel ei peeta liiklusnõuetest kinni. Mootorsõidukid
ületavad lubatud suurimat
sõidukiirust, jalakäijad-jalgratturid liiklevad omasoodu,
autod ei mahu üksteisest
mööda jne. Selline liikluskäitumine tekitab aga
naabruskonna elanikes pahameelt.
Juhtidele tuletan meelde, et jalakäijat ei tohi ohustada ega takistada, vajaduse
korral tuleb sõiduk seisma
jätta. Suurim lubatud sõidukiirus on õuealal 20 km/h.
Jalakäija vahetus läheduses
tohib sõiduk liikuda jalakäija kiirusega. Antud

piirangud on seotud sellega,
et õuealal tohib jalakäija liikuda ja laps mängida kogu
õueala ulatuses. Meeles
tuleb aga pidada, et juhti ei
tohi seejuures põhjendamatult takistada. Õuealal võib
iseseisvalt jalgrattaga sõita
ka alla 10-aastane laps, k.a
need, kel puuduvad teadmised liiklusreeglitest.
Enamasti liiklevad
õueala teedel sama piirkonna elanikud ja liiklusnõuete
rikkujaid pannakse tähele.
On tore, kui rikkujat
märgatakse ja kogukond
sekkub. Siinkohal tuletan
meelde, et korrarikkumisse
sekkumisel ei tohi teist sõnaga, žestiga või muul moel

solvata, hirmutada või ähvardada. Viisaka ja rahuliku
käitumise ning asjakohaste
märkustega saavutab kindlasti positiivsema tulemuse.
Head liiklejad – autojuhid, jalgratturid, jalakäijad!
Pidades kinni liiklusreeglitest ja olles üksteise suhtes
lugupidavad, sujub liiklus
kordades paremini ning väheneb õnnetusse sattumise
võimalus.
Signe Laasi
Audru piirkonnapolitseinik

6. aprill 2020

Linnavalitsuses otsustati:

23. märtsil 2020
* määrata Paikuse alevis Jõekalda tee 51d sihtotstarbeks 100% elamumaa ning nõustuda
maa riigi omandisse jätmisega.
30. märtsil 2020
* algatada Silla külas Viidiku tee 1 ja Kuigu tee 21 kinnistu detailplaneering eesmärgiga
nimetatud krundid liita, määrata uus hoonestusala ja ehitusõigus.
* kehtestada Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneering. Kinnistul asub
remonditöökoda ehitisaluse pinnaga 834 m2, maa sihtotstarve on tootmismaa. Detailplaneeringuga on määratud hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas
tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimalikud asukohad.
* teha volikogule ettepanek lõpetada alates 1. septembrist 2020 Paikuse Huvikooli
tegevus, anda Paikuse Põhikooli uueks nimeks Paikuse Kool ning alustada Paikuse
Koolis huvihariduse andmist huvikooli seaduse alusel.
* võtta vastu Paikuse Kooli põhimäärus.

Hakatakse hindama
Põlendmaale tuulepargi
rajamise võimalikkust

Vaade tuulepargi arendusprojektile. Ümberkaudsetel elanikel on arendaja sõnul
võimalus tellida omale 3D pilt selle kohta, kuidas võiksid välja näha tuulikud nende
koduõuelt vaadatuna.
Eesti Energia taastuvener- lused on esitatud ka Saarde kaasa rääkida ja oma arvagia ettevõte Enefit Green valda ja Lääne-Nigula valda must avaldada. Uuringute
tulemuste põhjal selgub, kas
esitas Pärnu linnale taotluse Läänemaal.
Tuulepargi rajajad and- ja millistel tingimustel on
eriplaneeringu algatamiseks, et alustada keskkon- sid endale aru, et sellise võimalik tuuleparki sellesse
namõjude hindamist ning suure ettevõtmise õnnes- piirkonda rajada.
Koosolekult lahkuti kaselgitada välja, kas Pärnu tumiseks on elanike toetus
linnast ligikaudu 20 kilo- vajalik, lubati olla avatud hepidiste tunnetega. Mõismeetri kaugusel Põlendmaal ja jagada projekti kohta teti küll vajadust vähendada
asuv metsaga kaetud ala, pidevalt infot ja vastata riigis põlevkivi otsepõletamise teel saadud elektri
mis jäävat lähimast eluma- kõikidele küsimustele.
Selgitati, et kui Pärnu tootmist ning tõsta puhtama
jast vähemalt kilomeetri
kaugusele, on sobiv tuule- linn kiidab eriplaneeringu ja keskkonnasõbraliku taastaotluse heaks, siis järgmise tuvenergia osa, kuid tuulepargi rajamiseks.
26. veebruaril kogunes sammuna algatatakse kesk- pargi kerkimine kodukülla
Põlendmaa külarahvas osa- konnamõjude hindamine, paneb igaühe tõsiselt pead
vallakeskuse suurde saali, mille käigus uuritakse, kas kratsima.
Hetkel kuuluvad Enefit
et kuulata ära, mida Enefit piirkonda jääb kaitsealuseid
Greeni esindajatel neile liike, kas tuulepargil ning Greenile 20 tuuleparki Eestis
öelda on. Saadigi teada, et selle infrastruktuuril on ja Leedus, koostootmisjaategemist on viimase aas- mõju loodus- ja elukesk- mad Irus, Paides, Valkas ja
ta jooksul juba kolman- konnale. Uuringud kestavad Brocenis, hüdroelektrijaam
da nendepoolse tuulepargi kokku ligikaudu 3 aastat, Keila-Joal ning 36 päikesearendusprojekti taotlusega mille käigus on kohalikel elektrijaama Eestis ja Poolas
Eestis. Eriplaneeringu taot- elanikel võimalik korduvalt ning pelletitehas Lätis.

Viirusekahtluse korral ei
tohiks jäätmeid liigiti koguda

„Kodusel ja kodusemal režiimil on paljud Eesti inimesed nüüd olnud juba mõne
päeva ning küllap märkavad
kõik igapäevase jäätmetekke hüppelist kasvu,“ nentis
keskkonnaministeeriumi
asekantsler Kaupo Heinma.
„On äärmiselt oluline
mõista, et diagnoositud
koroonaviiruse või tolle
kahtluse korral kogutaks
ka jäätmeid tavapärasest
teisiti.“. Tollepärast on ministeerium pannud kokku

vastused koroonapuhangu
ajal tekkida võivatele põletavatele jäätmeküsimustele.
Heinma rõhutas, et viirust kandes on kõige olulisem enda ja teiste tervis,
mistõttu tuleb vastupidiselt
tavareeglitele panna kõik
endaga otseselt kontaktis olnud jäätmed ühte kilekotti,
sulgeda too hoolikalt ning
visata segaolmejäätmete
sekka.
„Nimetagem neid koroonajäätmeteks, mida tuleb

käsitleda nakkusohtlikena
ning nad tavaprügist eraldi
hoida. Kui aga viirust ega
otsest viirusekahtlust pole,
jätkub kõik tavapäraselt.
Kindlasti tuleks jätkata biojäätmete eraldi kogumist,“
lisas Heinma.
Koroonaviiruse levikuga seotud jäätmeteemalised korduma kippuvad
küsimused lähevad üles
Keskkonnaministeeriumi
kodulehele ning neid täiendatakse jooksvalt.
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Sündide ja surmade suhe
kujunes üllatavaks
Kui võrrelda sündide ja surmade suhet, oli möödunud
aasta Paikusele täiesti tavaline – aasta lõpuks loomulik
iive kergelt plussis.
Sellest aastast on möödas vaid neljandik ja kokkuvõtete tegemiseks ilmselgelt
liiga vara, kuid silma hakkas tavapärasega võrreldes
sootuks erinev seis. Nii on
Paikuse osavallas kolme
esimesega kuuga registreeritud 20 sündi ja 6 surma,
aasta tagasi sama ajaga 9
sündi ja 12 surma. Seega on
tänavu sünde üle kahe korra
rohkem ja surmasid täpselt
kaks korda vähem.

Vaid kolmandik sündinutest on poisid. Oma pere
1. lapsena sündis neli, 2.
lapsena kaheksa, 3. lapsena
kuus ja 4. lapsena kaks last.
Erakordne on seegi, et
kõikidest esimeses kvartalis sünnitanud naistest
on alla 30-aastaseid ainult
viis, keskmiseks vanuseks
kujunes 32,7 aastat, (2019.a
27), abielus on vähem kui
pooled.
Rahvastiku statistika
seisukohalt olid aasta esimesed kuud Paikusele väga
head. Läheks aga samas
vaimus edasi!
Liilia Varik

Mitmetel kruusateedel
algab remont juba mais
Pärnu LV Paikuse osavald
koostöös Audru osavallaga
avaldas riigihanke „Paikuse
ja Audru osavalla kruusateede remont 2020“.
Paikust puudutava rekonstrueeritavate teede kogumaht on ligemale 7.5 km
ja eeldatav maksumus 160
tuhat erurot käibemaksuta.
Remonttööde käigus
eemaldatakse olemasolevad teeperved, puhastatakse
kraavid ja truubid, olemasolev teekate profileeritakse
ning ehitatakse uus kruuskate.

Kohtadesse, kus teekeha
on pehme ja kandevõime ei
vasta normidele, paigaldatakse geotekstiil.
Riigihange hõlmab järgmisi teelõike (km-tes):
Aiandi tee – 0,4
Aiandi-Seljametsa tee – 3,05
Vaskrääma Pargi tee L2 – 1
Saunametsa-Paikuse tee – 0,9
Tammuru külavahe tee – 1,85

Töödega alustatakse
juba maikuus ning need
peavad olema lõpetatud
hiljemalt juuli lõpuks.
Martin Hollas
projektijuht

Abiks ettevõtjatele
Praeguses eriolukorras on
ettevõtjatel palju küsimusi, mis on seotud toetuste
taotlemise ja maksudega.
Töötukassa, maksuamet,
Kredex jne on küll korraldanud neil teemadel veebiseminare, kuid kindlasti
pole kaugeltki kõik nendest
osa saanud.
Toome siinkohal ära
kanalid, mille kaudu saavad
ettevõtjad oma küsimustele
vastused või suunatakse
nende saamiseks õigesse
kohta:
• Pärnu Linnavalitsuses:
Toomas Toodu (toomas.
toodu@parnu.ee) või An-

neli Lepp (Anneli.lepp@
parnu.ee ).
• Facebookis on grupp
– Pärnumaa ettevõtjad.
Gruppi lisatakse kõik vajalikud viited ja informatsioon, mis puudutab ettevõtjaid ja eriolukorda
https://www.facebook.com/
groups/178243593415668/
• Lisaks kasutatakse olulise info jagamiseks uudiskirja. Listiga saab liituda.
• Ettevõtluse toetusega
seotud lingid on koondatud
ka linna koduleheküljele:
parnu.ee/elanikkonnakaitse/
koroonaviirus/3282-ettevotjatele.

Kaido Külaots kohtus
spordiajaloo huvilistega

Paikuse kool pälvis kõrge tunnustuse

Teatame uhkustundega, et
Paikuse Põhikool on pälvinud eTwinningu kooli
märgi 2020-2021. Sellega
peetakse meid Euroopa tasandil teistele koolidele
eeskujuks olles pühendunud
eTwinningu väärtuste edendamisel.
Tunnustuse mõte on
tõsta esile neid koole, kes
teevad eTwinningus head
tööd, kus on projektitöösse
kaasatud nii õpetajad kui
ka õpilased ning loodud
positiivne ja eTwinningu
arengut toetav õhkkond.
Märgi saanud koolid on

teerajajad ja eeskujud järgmistes valdkondades: digija e-turvalisuse praktika,
uuenduslikud ja loovad õpetamisstrateegiad, projektõpe
ja töötajate kutsealase arengu edendamine.
Suured tänud kogu kooliperele panuse andmise
eest!
Twinning ehk eesti keeles mestimine on Euroopa
Liidu rahastatav koostöö
programm ELi liikmesriikide avaliku sektori asutustele
või avaliku sektori osalusega asutustele. e-twinning on
Euroopa koolide virtuaalne

kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele
(õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad
Euroopa eri riikides. Koolid,
kes on otsustanud osaleda
Euroopa kõige põnevamas
kogukonnas, saavad seal
suhelda, koostööd teha ja

Lumevaba vastlatrall täitis rahvamaja

Tänavusele talvele sobivalt
oli osavalla laste vastlatralli
pealkirjakski „Lumevaba
vastlapäev“. Ligi 40 koos
vanematega kohale tulnud
last said muuseumis Jüri
Kasemetsa käe all ehtsaid
vastlavurre meisterdada ja
muuseumi peremehetuppa
peidetud komme otsida.
Saalis korraldas rahvatantsurühm Virtin koos juhendaja Rita Mändla ja pilli-

naise Ülle Otsaga põnevaid
laulumänge ja „tekikelgu“
abil liu laskmise võistluse.
Pärast tee ja kukli söömist ootas lapsi animafilm
„Sipsik“. Samal ajal said
emad ürgse kombe kohaselt puna juua ja naistejutte
rääkida. Kõik ikka selle nimel, et kogu järgneva aasta
oleksid põsed punased ja
tervis hea.
Annika Põltsam

Kaugõpe – uus kogemus ja väljakutse
nii lastele, vanematele kui õpetajatele
Paikuse Põhikool on 16.
märtsist kaugõppel. See on
olnud uudne ja väljakutseid
esitav aeg nii õpilastele,
vanematele kui õpetajatele.
Perioodi algul koostasime koos õpetajatega tegevuskava, leppisime kokku
teatud reeglid, kuidas oma
tööd võiks korraldada. Arutasime ka seda, et püüame
lapsi mitte üle koormata,
mõistvalt hinnata ja pigem
hinnanguid anda. Teisel
nädalal hakkasime tegema
ettevalmistusi videotundide (MS Teams rakendus)
läbiviimiseks. Videotunnid
võimaldavad õpetajatel õpilastega reaalajas õppetööd
läbi viia. Samuti on olemas
järelevaatamise võimalus.
Õpilased tõid oma tagasisides välja just seda, et
tunnevad puudust õpetajast,
kes õppeülesandeid selgitaks. Tänaseks on esimesed
tunnid antud ja üldjoontes
asi toimib. Õpetajad on
küll varasemalt läbinud

erinevaid digikoolitusi, kuid
sellise tarkvara kasutamise
kogemus neil seni puudus.
Kaugõppe korraldamise kohta oleme tagasisidet
küsinud ka lastevanematelt.
Vastajaid on olnud hulgaliselt. Üldiselt ollakse õppetöö
korraldusega rahul. Oleme
saanud ka konstruktiivseid
ettepanekuid, mis aitavad
koolil õppetööd veelgi paremini korraldada. Kindlasti
on keerulisem nende vanemate olukord, kes peavad
tööl käima ning ei saa last
pidevalt aidata. On neid,
kes on rõõmsad, et saavad
palju aega oma lastega veeta.
Samuti arvavad paljud, et
nende laste õpioskused ja
aja planeerimise oskus on
oluliselt paranenud.
Nii õpilaste kui lastevanemate tagasisidest selgus,
et arvuteid pole piisavalt
(peres on mitu kooliealist
last, vanemad peavad kodukontoris tööd tegema vm).
Pakkusime kooli sulgemisel

ning pakume ka praegu
laenuks kooli arvuteid.
Arvutid on uued ning õppetööks vajaliku tarkvaraga.
Vajadusel saame arvuti koju
toimetada. Kokkulepete sõlmimiseks tuleks helistada
kooli haldusjuhile (Einar
Elbing 5551 0968).
Oleme aktiivselt tegelenud toiduabi vajavate õpilaste väljaselgitamisega.
Kriteeriumiteks on pere raske majanduslik, sotsiaalne
või eriolukorrast tingitud
olukord. Vajaduse tekkimisel
tuleks ühendust võtta piirkonna lastekaitsespetsialistiga (Alice Sarv 444 8156).
Kuna praeguse eriolukorra tingimustes kipuvad
valeuudised segunema tõese
infoga ning pidevalt muutuv
teave eeldab teadlikkust
allikate ja faktide analüüsimisel, siis on ERR ellu
kutsunud noortele suunatud projekti „Meediataip“.
Täpsemalt kooli kodulehel.
Paikuse kooli ametlikeks

Metsamoor jagas taimetarkust

Metsamoorina tuntud Irje
Karjuse loeng tõi rahvamajja suure hulga taimehuvilisi.

Iga-aastasel Heldor Kääratsi
eestvõtmisel peetaval spordiajaloo päeval Seljametsa
Muuseumis kohtus tänavu
huvilistega maletaja Kaido
Külaots. Külaots meenutas
põnevaid seiku võistlustelt,
rääkis oma seostest kodu-

koha Paikusega ning vastas
küsimustele.
Spordiajaloo uurija ja Seljametsa Muuseumi kauaaegne
kaastöötaja Heldor Käärats
meenutas huvitavaid seiku
oma sportlikust eluteest.
Annika Põltsam

projekte luua. eTwinning
käivitati 2005. aastal Euroopa Komisjoni e-õppe programmi raames ning on alates
2014. aastast kindel osa
Erasmus+ ist, ELi hariduse,
koolituse, noorte ja spordiga
tegelevast programmist.
Angela Taggo
Õppejuht

Irje jagas oma rikkalikust
varasalvest tarkusi sellest,
kuidas taimede ja vanade

tarkuste abil tervena püsida. Haigeks jäädes ei tasu
esimese asjana tabletikarbi
järele haarata, vaid võiks
kõigepealt järele mõelda,
miks haigus tuli.
Vahepaladeks mängis
Tiinamai Keskpaik karmoškat ning pani saalitäie
rahvast ka rahvalikke tantse
tantsima.
Kuna huvi taimetarkuste
vastu on suur, leppisime
kokku, et Metsamoor tuleb

infokanaliteks on eKool ja
kooli koduleht.
See on teada, et kevadised tasemetööd on lükatud
sügisesse, arutelu lõpueksamite osas kestab. Pärnu
koolijuhtide ühendus on
oma ettepanekud haridusministeeriumile selles osas
teinud. Koolijuhid toetasid
otsust, et põhikooli lõpueksameid ei korraldata ning
õppeperioodid ja vaheajad
jääksid kehtima.
Sõnum õpilasele – õpi ja
püsi kodus! Kui õue lähed,
siis värsket õhku hingama,
mitte sõpradega kohtuma.
Jälgi ka kooli kodulehte
ja Facebooki. Kooli ÕE ja
huvijuht püüavad erinevaid
tegevusi välja pakkuda.
Hetkel ei ole veel teada
ühtegi kindlat kuupäeva,
millal Paikuse kool oma
uksed uuesti avada saab.
Soovin seniks kannatlikku
meelt!
Anne Kalmus
Paikuse kooli direktor

veel sel aastal uuesti Seljametsa, seekord juba pikema
loenguga.
Märtsi lõpus ootasime
Puuülikooli Eesti tuntuimat
allikate-uurijat Kristel Vilbastet, kelle loengu vahepaladeks pidi laulma Anne
Maasik (tuntud Nipernaadi
filmi „Rändaja õhtulaulu“
järgi). See üritus jäi eriolukorra tõttu ära, kuid loodame selle korraldada sügisel.
Annika Põltsam
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
EDGAR PEERNA
MIHKEL KALBUS
VLADIMIR ELVELT
KONSTANTIN PAALANDI
KAAREL LINNAMÄE
ANTS SÕMER
VALDEK SOOSALU
MIHKEL RÕUK
REIN MURD
BRUNO VABRIT

VAINA ALAS
HELDI GROSSMANN
MILJA LEPPIK
AADA SINIALLIK
AIME KUKK
ALEKSANDRA PÄRNOJA
LEA UDUSAAR
LAINE PAALANDI
TIIU SAARE
LEILI UNT
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LIIVI SULTS
MERIKE VIRKUS
AILI SOMER
VAIKE MIHKELS
EVE-SIGRIT KUKK
HELMI PANK
MILLI LAAS
LIA ALLOJA
LILIA TALLO

GETTER NAABER		
ema Merike Kutti
isa Valdur Naaber

11.03.2020

LIISA PAJUMÄGI		
ema Kadri Ladva
isa Andres Pajumägi

12.03.2020

MATTHIAS SIHVER		
ema Helen Saar
isa Gerald Sihver

16.03.2020

Arenduskeskused küsitlesid ettevõtjaid
hetkeolukorrast ja ka prognoosidest
Pärnumaa Arenduskeskuse
ettevõtluskonsultandi Svea
Uuseni sõnul olid Pärnu
maakonnas kriisiabi-küsimustikule vastanud 289-st
ettevõttest 112 (39%) turismi-, toitlustus- ja kultuurivaldkonnast, kes annavad
ühtekokku tööd 1966 töötajale. Minimaalselt järgmiseks 2 kuuks on majandustegevus peatunud neist 88
ettevõttel (79%), töötajaid
peab koondama vähemalt 64
ettevõtet (57%) ning töötuks
võib lähiajal jääda vähemalt
381 töötajat.
Esialgu suudaks 1-2
kuu palgad töötajatele välja maksta 38% turismi-,
toitlustus- ja kultuurivaldkonna ettevõtteist, kuid
juba märtsikuu töötasude
maksmisega jäävad hätta
59% ettevõtteid. Püsikulusid suudaksid lähimad 1-2
kuud katta 46% ettevõtteist,
kuid juba märtsikuu arvete
tasumisega jääb hätta 43%.

Pärnumaa jaoks on väga
oluline ka tööstussektor,
millest koos tehnikavaldkonna ettevõtetega vastas
küsimustikule 41 ettevõtet
(14), kes ühtekokku annavad tööd 1745 töötajale. Rohkem kui 50%-list
käibelangust lähiajal näeb
neist ette 39%, üle 30%-list
käibelangust aga juba 73%.
Ajutiselt saab käibe vähenemisega hakkama 41% vastanud ettevõtteist, 1-2 kuu
palgad suudaks töötajatele
välja maksta 56%.
Lausa 32% küsitlusele
vastanud Pärnumaa tööstus- ja tehnikaettevõtteid
ei suudaks ise tasuda juba
märtsikuu töötasusid ning
kauem kui ühe kvartali
saaks palgamaksmisega
hakkama vaid 12% vastanuist. Püsikulud suudab
veel paar kuud katta 61%
valdkonna ettevõtjaist, kohe
satuks hätta viiendik ja teist
samapalju arvab, et saab

kulud kaetud kauem kui ühe
kvartali jooksul. Oma äritegevuse peatumist lähiajal
vähemalt kaheks kuuks peab
tõenäoliseks 27% tööstus- ja
tehnikaettevõtteist, teised
seda küsimustikule vastates
veel ette ei näinud.
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule
sõnul seisavad väga paljudel
ettevõtjatel ees rasked valikud, mida illustreerivad
läbiviidud küsitluse tulemused, selleks teeme koostööd
nii ettevõtjate kui ka kohalike omavalitsustega. Huul
rõhutab, et ka need ettevõtjad, kelleni kriis veel ei ole
jõudnud kogu oma raskuses,
peaksid arvestama, et see
võib olla ainult aja küsimus.
Huule sõnul on maakondlikud arenduskeskused
juba alustanud teenuste
uuendamisega, et pakkuda
just neid teadmisi ja oskusi,
mida ettevõtjad kriisiolu-

korras vajavad. Esialgne
ülevaade neist valmib orienteeruvalt aprillikuu keskpaigaks.
Ettevõtjaid oodatakse
pöörduma endale lähimasse
maakondlikku arenduskeskusesse, kus on võimalik
saada tasuta nõustamist
ning koostöös konsultandiga panna paika järgmised
sammud olukorras hakkama
saamiseks.
Enamik ettevõtteid on
küsimustiku täitnud enne
riigipoolse abimeetmete
paketi kinnitamist.
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku
kuulub 15 maakondlikku
arenduskeskust, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust
ettevõtjatele ja vabaühendustele. Võrgustikus töötab
kokku 160 inimest, nende
hulgas enam kui 45 ettevõtluskonsultanti.
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik

Ka eriolukorras vajame abi ja abistame
oma kogukonnas elavaid inimesi!

Meie koduleht on www.helpific.com

Abivajajad ja abistajad saame kokku viia ka tugitelefonil 56

604 642

Abi vastuvõtmisel või pakkumisel
järgime Terviseameti juhiseid ja soovitusi!

Helpific on veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadusega inimesed ja eakad saavad
tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid ning kogukonnaliikmed pakkuda nii oma
füüsilist abi kui ka emotsionaalset tuge. Liitu meiega, nii aitad hoida kogukonda tugevana!

Metsa alt või jooksurajalt prügi korjates
tuleb mõelda ka selle käitlemisele
Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse
poole on viimastel nädalatel
pöördunud mitmed kodanikud küsimusega, mida teha
metsa alt kokku korjatud
prügiga.
Eriolukorra tõttu töölt
koju jäänud inimesed väldivad neil päevil tiheasustusega linnaruumi ja liiguvad rohkem looduses ning
metsa- ja matkaradadel.
Paljud kodanikud on tervisejooksule või jalutuskäigule minnes järginud SA
Erametsa üleskutset ning
võtnud loodusesse minnes
kaasa prügikoti, et teele jääv
väikepraht üles noppida.
Pärnu linnavalitsuse
keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme

sõnul on soov metsaalused
inimtekkelisest rämpsust
puhtaks teha tervitatav, kuid
kodanikel tuleb seejuures
mõelda ka kokku korjatud
prügi käitlemisele.
„Oleme viimastele päevadel saanud e-kirju ja telefonikõnesid kodanikelt,
kes on jalutuskäigul olles
prügikoti täis korjanud ja
soovivad nüüd teada, mida
loodusest kokku kogutud
jäätmetega edasi teha. Kuna
lõviosa sellisest prahist
moodustavad tavaliselt pakendid, siis need tuleks toimetada avalikesse pakendikonteineritesse. Muu väikse
prügi saab panna kodusesse
jäätmekonteinerisse,“ selgitab Virunurm.
Metsa alt korjatud prü-

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

gi jaoks eraldi jäätmeveo
korraldamine – nii nagu
üle-eestiliste ja ka maailma
koristustalgute ajal Pärnu
linnavalitsus teeb - ei ole
praegu otstarbekas. Käe otsas kotiga koju toodud prügi
ei ole nii suures koguses, et
seda ei saaks olmejäätmekonteinerisse ära mahutada.
„Kui pärast eriolukorra
lõppu lubatakse koristus-

talguid teha, siis kindlasti
toetab neid ka Pärnu linn,“
ütleb Virunurm.
Loodusesse minejatel
tasub aga meeles pidada, et
sealgi tuleb eriolukorraga
kehtestatud ettevaatusabinõudest kinni pidada
Anu Villmann
kommunikatsioonispetsialist
Foto Aveli Afanasjeva

Paikuse Elleni Pagariäri
on taas avatud!

Müüme ainult kaasa,
sissepääs peauksest.
Oleme avatud E-P 09.00-16.00

Toidukartulite müük

11. aprillil

kell 12-14 osavallakeskuse juures
kell 12-17 Tammuru hoidlas

Erinevad sordid, 10 ja 15 kg võrkkotid, 40 senti/kg.

Info 5210662 või 5115376

Head Paikuse elanikud!
Teatame, et seoses eriolukorraga riigis ei toimu
aprillikuus ühtegi eelmises Paikuse Postipaunas
väljakuulutatud kultuuri- ja spordiüritust.
Rõõmsaid kevadpühi
koduses ringis!

