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Kaks riigilippu kooli ees
Alates aprillikuu esimesest 
töönädalast lehvib Paikuse 
Kooli lipuplatsil Eesti lipu 
kõrval ka Ukraina lipp ning 
koolilaudade taga istuvad 
meie laste kõrval ka õpi-
lased Ukrainast, esimesest 
klassist kaheksandani. 

Pärast koroona-aastate 
tööpinget seisavad meie 
õpetajad taas väljakutse ees. 
Kuidas õpetada muukeel-
seid lapsi? Kasutame selleks 
vene, inglise, eesti ja keha-
keeltki. Tööle on võetud ka 
õpetaja Ukrainast, kes on 
oma väikestele saatusekaas-
lastele psühholoogiliseks 
nõustajaks, kontaktisikuks 
lastevanematega ja õpeta-
jaks osades ainetes. Ka meie 
kooli poolt on neile tugiisik 
kinnitatud.

Kõiki loovaineid läbivad 
Ukraina lapsed koos meie 
õpilastega, samuti keeli 
ja matemaatikat. Ukraina 
lastel on tunniplaanis ka 
aine nimetusega Eesti keel 
ja kultuur, kus püüame neile 
selgeks õpetada esmased 
vajalikud olme- ja suhtlus-
väljendid, tutvustame Eesti 
riigi sümboleid, kombeid ja 

tavasid. Eesti keelt on neil 
neli tundi nädalas. Väike-
sed Eesti kooli uusikud on 
agarad õppijad ning juba 
on selged mitmed viisakus-
väljendid ja osatakse ennast 
lühidalt tutvustada, ka Eesti 
lipu värvide järjekord on 
peas ja presidentki tuntakse 
pildi pealt ära. Palju elevust 
tekitas ülesanne, kus tuli 
otsustada, kas piltide peal 
olevad asjad kuuluvad meie 
kultuuriruumi või mitte. 
Pingviine ja punaseid te-
lefoniputkasid Eestisse ei 
paigutatud, küll aga sattusid 
Eesti poolele veel kõrged 
mäed ja lõvidki metsa. 

Õpilased on pärit erine-
vatest paikkondadest – Su-
mõst, Tšernigovist, Odessa 
ja Donetski oblastitest. Osad 
neist on kodumaalt lahkunud 
esimestel sõjapäevadel, osad 
on üle elanud ka pommitami-
sed ja muud sõjakoledused. 
Koduigatsus on neil kõigil 
suur, aga kas nende taskutes 
olevad koduvõtmed veel 
koduuksi avavad, on hetkel 
meile kõigile teadmata.

Teeme endi poolt kõik, 
et Ukraina õpilaste kooliaeg 

meie juures oleks rõõmus ja 
tulemuslik.

Suur tänu kõigile laste-
vanematele, kes aitasid meie 
sõpradele komplekteerida  
koolikotte koos vajalike 
õppevahenditega, anneta-

sid mänguasju, riideid ja 
jalanõusid.

Meie koolipäevade lä-
bivateks märksõnadeks on 
empaatia, lootus ja sõprus. 

Sirje Suurevälja
Õpetaja

Energia-
toetus Pärnus
Energiakulude hüvitamise periood pikenes
Toetust saab ka aprillikuu eest
 
Taotluste vastuvõtt: 31. maini 2022
Toetatav periood: 1. september 2021 – 30. aprill 2022

 energiatoetus.parnu.ee
Lisainfo, kontaktid, taotlusvormid

444 8300
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Üldinfo

Taotluste vastuvõtt hoolekandekontorites ja 
osavallakeskustes kohapeal 

MKM Infra OÜ on ettevõte, 
kelle peamiseks tegevus-
valdkonnaks on seni olnud 
rasketehnikatööd. Töid on 
teostatud nii eraisikutele 
kui ka ettevõtetele üle Eesti.

Nüüd on ettevõtte te-
gevustesse lisandunud ka 
erinevate puistematerjalide 
müük (nt liiv, killustik, muld 
jne) ja ka väiketehnika rent 
(miniekskavaator, pinnase-
tihendajad, jne).

Täpsema info saami-
seks materjalide müügi või 
tehnika rendi kohta võtke 
ühendust e-posti teel jaan@
mkminfra.eu.

Seni rentis firma büroo-
ruume Paikuse osavallakes-
kuse majas. Kuna ettevõte 
saab sel aastal 10 aastaseks, 
siis jaanuaris valmis ka uus 
ja päris oma hoone Paikuse 
alevis Rukkilille 2 (Selja-
metsa tee ääres saeveski 
taga). Kõik ikka selleks, 
et olla oma klientidele kät-
tesaadavamad ja pakkuda 
teenuseid avaramates ning 

kaasaegsemates tingimus-
tes.

Uues hoones asub ka 
Service pool, mis teostab 
enamasti rasketehnika re-
mondi- ja hooldustöid. Sa-
muti pakutakse töökojas nii 
autoremondi, kui ka reh-
vivahetuse teenust. Suures 
majas on ruumi palju ja kui 
keegi peaks soovima oma 

ettevõtlusega tegelemiseks 
neid rentida, võtku aga jul-
gesti ühendust. Kellel aga 
soov ja vajadus kas oma 
rekkat või muud sõidukit 
kindlas kohas hoida, siis 
on selleks võimalus meie 
valvega parklas täiesti ole-
mas. Kõigest sellest saab 
täpsemat infot e-posti avo@
mkmservice.ee vahendusel. 

Igapäevasel t  annab 
MKM Infra OÜ tööd ja lei-
ba ligikaudu paarikümnele 
inimesele, kellest enamus 
on ka osavalla elanikud.

Kaunist kevade jätku ja 
kohtumiseni!

Madis Prikk
Juhatuse liige

MKM Infra OÜ pakub uusi teenuseid 
oma vastvalminud uues majas

Lähedased inimesed on 
elus väga olulised. Mina ei 
ole Paikusel sündinud, kuid 
olen siin elanud väga suure 
osa oma elust. Kolisin Pai-
kusele, kui olin kolmeaasta-
ne. Siin elasid mu vanava-
nemad ja siin on sündinud, 
elab ja töötab minu ema. 
Minu perel on Paikusel väi-
ke aiaga maja. Olen käinud 
Paikusel lasteaias ja koolis. 
Minu emal seda võimalust 
ei olnud, tema käis algklas-
sides ja põhikoolis Sindis. 
Paikuse on viimastel aasta-
kümnetel palju arenenud ja 
elukeskkond on muutunud 
inimsõbralikumaks.

Loodan, et tulevikus 
ma tunneksin ennast Pai-
kusel elades rohkem linna-
elanikuna. Praegu tundub, 
nagu oleksime linna üldisest 
arengust kõrvale jäänud. Tä-
navuse talve teedehooldus 
on ilmne näide, et saab ka 
paremini.

Paikusel võiks olla kau-
banduskeskuseid ja äri-
hooneid, millega kaasneks 
ka mitmeid uusi töökohti. 
See motiveeriks noori ini-
mesi oma kodu Paikusele 
rajama. Siin elades võiks 
olla võimalik lisaks töö- ja 
elukohale ka kõik teenused 

kohapealt saada ilma Pärnu 
linna keskusesse minema-
ta. Pangaaparaat ja bensii-
nijaam võiks olla kodule 
lähedal.

Paikusel on õnneks säili-
nud väga palju rohelust ning 
siia on võimalik rajada par-
ke ja mänguväljakuid, kus 
perega vaba aega veeta. Kui 
aastakümneid tagasi puhas-
tati ja laiendati alevis oleva 
Türgi oja politseikoolipool-
ne osa, siis nüüd võiks linn 
planeerida ning puhastada, 
laiendada ja süvendada ka 
oja selle osa, mis jääb Pär-
nade puiestee ja Ojakalda 
tänava vahele. Looduslikult 
kaunis ning samas hoolit-
setud ümbrus teeb elanike 
meele rõõmsaks.

Paikusel võiks olla suur 
vabaõhulava, kus suvel kor-
raldada meeldejäävaid üri-
tusi ja kontserte. Seesama 
vabaõhulava muutuks aja 
jooksul suviseks kultuuri-
keskuseks, kuhu kutsuda 
esinejaid ka välisriikidest. 

Tulevikus võiks lisan-
duda Paikuse Koolile ka 
gümnaasiumiosa, et koha-
likud lapsed saaksid kodu 
lähedal omandada heal ta-
semel keskhariduse. Juba 
praegu on Paikuse Kooli 
õpilaste arv sedavõrd suur, 
et potentsiaali gümnaasiu-
mi avamiseks peaks olema 
piisavalt.

Ma olen väga õnnelik, 
et olen üles kasvanud just 
Paikusel ja tahan elada siin 
ka tulevikus. Kindlasti läheb 
elu Paikusel järjest pare-
maks ning ma ootan seda 
aega väga.

Minu tuleviku Paikuse
Paikuse kooli lõpuklasside õpilaste esseekonkursi 
“Minu tuleviku Paikuse” võidutöö 

Liisa Alliksoo
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21. märtsil 2022
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Vahtramäe tee 8 kinnistule elamu püstitami-
seks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter.
28. märtsil 2022
* anda ehitusload Paikuse alevis asuvatele Kadaka tee 2, 4, 6, 8 ja 10 kinnistutele 
elamute püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekana-
lisatsioon ja elekter. 
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 18.06.2007 otsusega nr 18 kehtestatud Vahenurme 
maaüksuse detailplaneeringu seletuskirja ja joonist selliselt, et Paikuse alevis Vahenurme 
tn 7 kinnistul hoonestusala suureneb 10% ulatuses.
4. aprillil 2022
* mitte nõustuda keskkonnaloa andmisega OÜ-le KMG Põlendmaa külas riigile kuuluval 
kinnistul Taali metskond 2, kuhu karjääri rajamine ei ole planeeringuliselt võimalik.
Mäeeraldis ja selle teenindusmaa moodustub kahest lahustükist, mis paiknevad Kivi-
nina liivamaardlas. Taotletav uuringuruum asub Paikuse valla üldplaneeringu kohaselt 
rohelise võrgustiku tuumalal ümbritsetuna Kikerpera, Suuremetsa, Ümmargune ja 
Mustraba rabadega.
Rohelise võrgustiku aladel ei ole metsamaa raadamine üldiselt lubatud, kuid karjääri 
ei saa rajada metsamaad raadamata.
* lükata tagasi kõik riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas“ 
pakkumused, sest nende maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust. 
* teha volikogule ettepanek kehtestada Paikuse alevis asuva Staadioni tn 2 kinnistu 
detailplaneering. Staadioni tn 2 kinnistul tegutseb metallitööstuse ettevõte, huvitatud 
isiku eesmärgiks on laiendada ettevõtlust ja suurendada juurdeehituse pinda. 

Ülevaade osavallakogu 
koosolekust

Linnavalitsuses otsustati:Kodu ei alga ega lõpe välisuksega. Kodu on kogu meid ümbritsev elu-
keskkond. Toidupood, bussipeatus, spordiväljak – ka need on osa kodust.
Kui tihti küsime elumaju, tööstushooneid, rohealasid ja mänguväljakuid 
vaadeldes ning mööda teid liikudes endalt: miks on ruum meie ümber 
just selline? Või kas tajume, et oleme ka ise osa ümbritsevast ruumist.
Tule aita kujundada oma kodukandi tulevikku ja ruumi enda ümber.

Kutsume sind üldplaneeringu 
arengupäevale Paikuse osavallas

4. mail kell 17.00 Paikuse osavallakeskuses
Kas ja kuhu reserveerida alad päikeseparkidele energiatootmiseks? 
Kuidas parendada Paikuse alevis liikumisühendusi? Kas ja kuhu 
planeerida rohkem elamualasid ja vabajategevusi. 

Tule ja mõtle oma kodukoha peale!

Kodukassid tuleb kiibistada
Linnavalitsus tuletab loo-
maomanikele meelde, et 
kasside ja koerte pidamise 
eeskirja järgi peavad nii 
keskuslinnas Pärnus kui ka 
osavaldades peetavad kassid 
olema märgistatud mikro-
kiibiga, millel on unikaalne 
kood, ja kaelarihmale kinni-
tatud märgistusega (omani-
ku telefoninumbriga).

Linnamajanduse osa-
konnale on tulnud viimastel 
kuudel mitmeid kaebusi 
hulkuvate kasside kohta, 
kellel puudub kiip ja kelle 
omanikku pole võimalik 
tuvastada.

Ringi ekslevaid piima-
vurre kutsutakse püüdma 
Pärnu loomade varjupaiga 
töötajad, aga on ka olnud 
juhtumeid, kus kodanikud 
on ise varjupaigast laenatud 
puuridega ula peal kassid 
kinni püüdnud ja Raba tä-

navale loomade varjupaika 
toimetanud.

Ette on tulnud sedagi, et 
isehakanud loomapüüdjad 
on kinni nabitud kassid 
viinud mõne teise omavalit-
suse territooriumil asuvasse 
varjupaika, kust omanik 
oma lemmikut otsida ei tai-
pa. Ja kuna loomal puudub 
kiip, siis ei leia tema pere-
meest ka varjupaik.

Nõuded on kassidele ja 
koertele samad: loom tuleb 
märgistada mikrokiibiga 
ja registreerida kolme kuu 
jooksul looma sündimise 
päevast või ühe kuu jooksul 
vanema looma omandamise 
või valdusse saamise päe-
vast, kui loomal ei ole juba 
mikrokiipi.

Lemmikloomade regist-
risse www.llr.ee kannab 
looma pärast kiibistamist 
veterinaarkliinik, loomade 

varjupaik (teeb ka kiipimi-
si), linnavalitsuse linnama-
janduse osakond või siis 
loomaomanik ise.

2021. aastal jõudis kes-
kuslinnast ja osavaldadest 
Pärnu loomade varjupaika 
193 hulkuvat kassi. Oma 
koju tagasi sai neist kõigest 
29, uus kodu leiti 64-le. 
2020. aastal jõudis Pärnu 
loomade varjupaika 260 
kassi. Omanik suudeti tu-
vastada vaid 33 kiisul ehk 
varjupaigast sai tagasi oma 
koju vaid väike osa kassi-
dest.

31. märtsi osavallakogu 
koosolekul otsustati võtta 
teadmsieks linnapea Romek 
Kosenkraniuse informat-
sioon kriisiolukordade la-
hendamisest Pärnu linnas.

Kosenkranius andis üle-
vaate kriisiolukorras tegut-
semise plaanist ja selgitas, 
kuidas inimesed ise saaksid 
võimalikuks kriisiolukor-
raks valmis olla. Ellu on 
kutsutud kriisikomisjonid, 
kellest omakorda moodus-
tavad kriisistaabid. On kaks 
gruppi, üks on planeerimise 
grupp, mis tegeleb tegevuste 
planeerimisega ja teine on 
kommunikatsiooni grupp. 
Linnapea soovitas kõigil 
tutvuda ka põhjalike ma-
terjalidega linna kodulehel 
pealkirja all „Kriisideks val-
misolek, elanikkonnakaitse 
Pärnu linnas“.

Ühehäälsel t  toeta t i 
linnavalitsuse korralduse 
„Arvamus Kivinina lii-
vakarjääri keskkonnaloa 
taotluse kohta“ eelnõu, 
mille kohaselt keeldutakse 
keskkonnaloa andmisest.

KMG OÜ taotleb 15 
aastaks keskkonnaluba 
Põlendmaa külas riigile 
kuuluval kinnistul Taali 
metskond 2.

Mäeeraldis ja selle tee-
nindusmaa moodustub ka-
hest lahustükist ja paikneb 
Kivinina liivamaardlas. 
Taotletav uuringuruum asub 
Paikuse valla üldplaneerin-
gu kohaselt rohelise võrgus-
tiku tuumalal ümbritsetuna 
Kikerpera, Suuremetsa, 
Ümmargune ja Mustraba 
rabadega. Paikuse valla üld-
planeeringus sätestatakse, et 
metsamaa raadamine rohe-
lise võrgustiku aladel ei ole 
üldiselt lubatud. Karjääri ei 
saa aga luua ilma raadamata. 

Osavallakogu võttis tea-
tavaks informatsiooni de-
tailplaneeringu algatamise 

ettepanekust Käärasoo 
põik 2a ja kiitis selle heaks.

Krundil on momendil 
elamu, puukuur ja auto-
varjualune. Planeeringuga 
soovitakse määrata hoo-
nestusala ja ehitusõigus 
olemasolevast elamust suu-
remale kõrvalhoonele, mille 
ehitisealune pind on 650 m², 
hoone on 2-korruseline ja 
maksimaalselt 9 m kõrge. 
Kõrvalhoone kasutusotstar-
ve on saun ja pere külaliste 
majutus. 

Kinnistu paikneb Pai-
kuse valla üldplaneeringu 
kohaselt alal, mille põhi-
otstarve on kompensatsioo-
niala, mis on reserveeritud 
intensiivse kasutusega alade 
vahele. Detailplaneeringute 
käigus on võimalik kom-
pensatsioonialasid kasutada 
kohaliku tasandi rohelise 
võrgustiku arendamiseks. 
Seadusega on lubatud raja-
da ehitisi, mis on vajalikud 
olemasoleva majapidamise 
tarbeks. 

Võeti teadmiseks pro-
jektijuhi Velmo Narrsukber-
gi ülevaade osavalla teede-
võrgu korrashoiu kavast 
käesoleval aastal (loe lk 
2) ja Pärnu Spordikeskuse 
teenindus- ja turundusjuhi 
Roland Šimanise informat-
sioon Paikuse osavalla 
sportimisvõimaluste ja 
-rajatisete kohta (loe lk 3).

Osavallakogu võttis 
teadmiseks ka informat-
siooni sotsiaalhoolekande 
hetkeseisust ja arengutest 
Paikuse osavallas.

Paikuse osavallas on 
üldjoontes sotsiaalhoole-
kande tegevus päris heal 
tasemel. Esimeses kvartalis 
on Paikusel toimetuleku-
toetusi makstud välja ko-
gusummas ca 7500 eurot. 
Keskmiselt on 9 perekonda 
käinud, taotlusi esitatud 20. 
Lisatoetusi on 7 korral välja 

makstud summas ca 1000 
eurot. Sotsiaaltranspordi 
uusi määramisi on olnud 14, 
siin on olnud päris korralik 
kasv juba seetõttu, et võr-
reldes nn valla-ajaga on see 
küsimus lahendatud tehnili-
selt teisiti. Koduteenust on 
määratud neljale inimesele, 
võlanõustamist on saanud 
6 ja ka vältimatut toiduabi 
6 inimest. Eluasemeteenuse 
taotlust on esitatud vaid ühel 
korral.

Osavallas on 2 puudega 
last, kes saavad teenuseid, 
ühe lapse vanem saab ka 
hooldajatoetust. Eakate pu-
hul täna on üleval 7 taotlust 
üldhooldusteenusele ehk 
hooldekodusse. Kolm neist 
on Tammistesse suunatud, 
kolm on jätkuvalt järje-
korras, ühe puhul kaetakse 
abivajadus koduhooldusega.

Informatsioonina an-
dis osavallakeskuse juht 
Marika Valter lühiülevaate 
eelmisel teisipäeval koos 
keskkonnaameti ja politsei 
töötajatega toimunud ühi-
sest paikvaatlusest Reiu 
raudteesillal ja teisel pool 
jõge oleval Reiu jõe kalda 
piiranguvööndil. 

Probleemiks on pikka 
aega olnud Reiu jõe kalda ja 
selle lähiümbrusel looduse 
rikkumine mõnede krossi-
sõitjate poolt. Mootorsõidu-
kid, sh nii maastikusõidukid 
kui ka krossirattad, on lü-
hikese ajaga ära rikkunud 
ka Reiu raudteesilla pea-
liskatte, mistõttu on peale 
silla pealiskatte remonti 
paigaldatud lisaks silla ees 
olevatele liiklusmärkidele 
täiendavad tõkked moo-
torsõidukite liiklemise tõ-
kestamiseks. Paigaldatud 
tõkked võimaldavad aga 
terviserada kasutada nii ja-
lakäijatel, lapsevankriga ja-
lutajatel kui ka jalgratturitel.

Liilia Varik

Paikuse osavallale on 2022. 
aastaks eraldatud 247000 
eurot, sh 101000 eurot in-
vesteeringuteks ja 136000 
eurot põhitegevuseks. Põ-
hitegevuskava hõlmab löök- 
aukude parandust, suvist ja 
talvist hooldust, tolmutõrjet, 
kruusateede parandamist 
koos kruusa veoga, grei-
derdamist, teeäärte niitmist 
jne. Põhitegevuse eelarves 
on ette nähtud ka kruusa 
eraldus erateedele 7000 euro 
ulatuses.

Suvine hooldus
Teede suvise hooldu-

se hanget teeb linn koos 
osavaldadega ja selle aasta 
hooldajaks valiti soodsai-
ma pakkumise teinud AS 
Lääne Teed. Hanke põhjal 
kulub sel aastal teede suvi-
seks hoolduseks kokku ligi 
19000 eurot. Lepingu maht 
võimaldab tellida järgmised 
tööd: 90 km teede greider-
damist ja profileerimist, 
10 km tolmutõrjet, 100 km 
teeäärte niitmist, 450 m3 
kruusa kruusateede paren-
damiseks, võsapurustamist 
teemaal kogumahus 8 km. 
Tellimine toimub vastavalt 
vajadusele, kuid varasema 

kogemuse põhjal tehakse 
2-3 greiderdamist ja niitmist 
hooaja jooksul ning tolmu-
tõrje suve alguses.

Tänavate ja teede löök- 
aukude ja kattepragude re-
mondiks korraldas linn koos 
osavaldadega samuti ühise 
hanke, Paikuse osa võitis 
Verston OÜ.

Talvine hooldus
Märtsi lõpuga lõpevad 

kehtivad talihoolduse le-
pingud ning peatselt tuleb 
hakata ka uut hanget ette 
valmistama. Möödunud 
talve teede talihooldus oli 
erakordselt raske, kuna sa-
gedaste sadudega kogunes 
teedele paks kinnitallatud 
lume- ja hiljem jääkiht, mis 
tekitas probleeme nii linnas 
kui osavaldades. Kui eel-
misel talvel tellisime kerg-
liiklusteede hoolduseks 15 
tonni graniitsõelmeid, siis 
sel talvel kulus sõelmeid 53 
tonni. Kolmel korral telliti 
10 tonni graniitsõelmeid ka 
kodanike tarvis Paikuse 
Paide mnt 19 ja Seljametsa 
lasteaia parklasse. Libeduse 
tõrje tuleb uues talihool-
dushankes põhjalikumalt 
läbi mõelda. Esimese kahe 

kuuga on talihoolduseks ku-
lunud üle 32000 euro, märtsi 
kulu on eelnevatest kuudest 
ilmselt väiksem.

Inves t eer inguteks 
mõeldud vahenditega tehak-
se pindamistöid mitmetel 
tänavatel: Tehnika, Koskla, 
Haigru, Kurvitsa, Västriku, 
Käärasoo põik ja Käärasoo 
ring, Jõekalda tee L5 ja 
Seenemetsa kergliiklus-
teed kogumahus 19238 m2. 
Hange kuulutati välja 24. 
märtsil, tulemused selguvad 
aprilli lõpus, lepingu sõlmi-
miseni jõutakse ilmselt mai 
teisel nädalal ning tööde 
teostamine jääb perioodi 
juuni-august.

Kopra tänava asukoha 
muutmiseks eramaalt ava-
likule maale telliti Kopra 
tänava tööprojekt, mis näeb 
ette olemasoleva teekatte 
ülesfreesimise, uute alus-
kihtide, teekatte ning val-
gustuse ehituse. Projekt 
valmis märtsi lõpus, hange 
kuulutatakse välja aprillis 
ning ehitusaeg jääb juunist 
augustini. 

Velmo Narruskberg
Projektijuht

Osavalla teedevõrgu 
remondist ja korrashoiust
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Hoiame eesti keelt ja kirjandust au sees
Paikuse Lasteaias on lühi-
kese aja jooksul toimunud 
vanemates rühmades põne-
vaid mõõduvõtmisi. 

Sõbrapäeva raames toi-
mus viiele rühmale mälu-
mäng, teemaks Eesti laste-
kirjandus. Kõikide rühmade 
lapsed näitasid ülimalt head 
taset ning esikoha väljasel-
gitamiseks tuli korraldajatel 
nuputada lisaküsimused. 
Suurepäraste teadmiste eest 
sai esikoha Meelespea rüh-
ma meeskond. Lapsed ise 
rääkisid, et olid kodus ja 
rühmas usinasti raamatuid 
uurinud ning nähtud vaev 
tasus end ära. Teati nii Nak-
sitrallide autorit, tegelasi 
Lotte raamatust, tunti kõiki 
tähti Karu-aabitsast ning 
oldi kursis Sipsiku tegemis-
tega ja osati palju muudki. 

Emakeelepäeva raames 

pandi taas oma teadmised 
proovile. Koolieelikutest 
moodustatud võistkonnad 
võtsid mõõtu neljas erine-
vas kategoorias. Kaunite 
eestikeelsete sõnade äraar-
vamises ja leidmises läksid 
esikohad Sinilille rühma 
nutikatele lastele. Sõnarä-
gastikust leiti kiiresti üles 
emakeelega seotud sõnad 
ning poomismängu põhi-
mõttel arvati ära kauneid 
emakeelseid sõnu.

Eriti põnevaks ja palju 
nalja pakkuvaks osutus väl-
jendite tundmine. Karikakra 
meeskond teadis kõige pare-
mini, mida tähendavad selli-
sed väljendid nagu kärbseid 
pähe ajama, vesi ahjus, jalga 
laskma jne. 

Kõige aeganõudvamaks 
osutus robootikat ja eesti 
keelt ühendav töö. Suurele 

alusele pidid lapsed ku-
jundama ilusate eesti keele 
sõnade maa, kus kaugelt 
maalt pärit robot Panda 
seikles. Kõige uhkema aluse 
ja parima meeskonnatöö 

eest viis esimese koha dip-
lomi koju Meelespea rühma 
meeskond. Kõik lapsed olid 
nutikad ning õnneks jagus 
esimesi kohti kõigile.

Eve Närep

Emakeelepäeva puhul sai lasteaeda üles seatud las-
tekirjanduse teemaline näitus laste endi lemmikraa-
matutest inspireerituna. Pildid olid silmale väga 
nauditavad ning rõõm oli näha erinevates tehnikates 
töid. Kõige enam leidsid tee näitusele Lotte ja Sipsiku 
teemalised tööd.

Sportimisvõimalustest ja -rajatistest

Pensionäride peohommi-
kud alustavad taas
Ligi kaks aastat on eakate 
klubi “Kuldne iga” menukad 
pühapäevased peohommi-
kud nagu ka jõulu- ja muud 
peod olnud sunnitud pausil, 
mis nüüdseks paistab seda-
korda läbi saanud olevat.

Selle aja jooksul on ka 
meie inimesed muutunud 
rohkem kodusteks ja jäänud 
sõpradest eemale. Nüüd 
saame hakata vana head elu-
korraldust tasapisi taastama.

Päevakeskus on viinud 
sisse väikese muudatuse, 
nimelt ei korralda me enam 
eakate klubi peohommikuid 
iga kuu esimesel pühapäe-
val, vaid kord kvartalis. See-
ga on tulemas kevad-, suve-, 
sügis- ja talvepidu. Plaanid 
on suured ja mõtteid palju. 

Esimene pidu on plaanis 
juba 29. mail algusega kell 
12 ja ikka osavallakesku-
se suures saalis. Oodatud 
on kõik Paikuse osavallas 
elavad eakad. Esinejaks on 

lubanud tulla võrratu Eesti 
mees Rolf Roosalu. 

Kuna kohtade arv on pii-
ratud, palume oma osaluse 
soovist teada anda hiljemalt 
15. maiks tel 445 5355.  
Kaasa tuleks peale hea tuju 
võtta kaks eurot väikeseks 
kohvirahaks. Ja nagu vanas-
ti midagi näksimiseks lauale 
võtab igaüks ise.

Edaspidistest pidudest ja 
ka muust anname teada ikka 
Paikuse Postipauna kaudu 
ja ka facebooki vahendusel.

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Mari Kalkuni ja Valdur 
Mikita kontsertkohtumi-
ne Seljametsa rahvamajas 
lummas lihtsuse, siiruse ja 
väekate lauludega. Juttu tuli 
nii piimapukist, lapsepõl-

ves korjatud paiselilledest 
kui muust eestlaslikust. 
Mari lauldud loitsud so-
bisid Pustuski karjamõisa 
iidsete müüride vahele nagu 
valatult.

Kalkuni ja Mikita kontsert

Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
21.04 Puuluup kontsert Seljametsa Rahvamajas
21.04 Paikuse Music Splash Paikuse Kooli aulas
10.05 Mihkel Lüdigi sünniaastapäeva kontsert Vaskräämas M. Lüdigi sünnikodu juures
15.05 kell 11 jalgrattaretk „Tunne oma koduvalda“, algus ja finiš Paikuse Spordikeskuse juures
21.05 Seljametsa Külalaat Seljametsa Rahvamaja juures
21.05 Seljametsa Rammumees Seljametsa Rahvamaja juures
22.06 Paikuse osavalla jaanituli Paikusel Teeveere pargis. Esinevad Agulipoisid

Paikuse osavalla kodulehel on Sündmuste all kogu eelinfo Paikusel toimuvate ürituste kohta

TV 10 Olümpiastardi 
III etapp oli meile edukas

26. märtsil toimus Tartus TV 
10 Olümpiastardi III etapp, 
kus Paikuse Kooli esinduse-
le kuulus kaks kõrget kohta.

Devon Järvekülg (fotol 
keskel) saavutas kuulitõu-
kes nooremate poiste vanu-
segrupis 3. koha ning kau-
gushüppes tuli väga põnevas 
võistluses esimeseks. Ekstra 
väärib tähelepanu, et Devon 
parandas oma isiklikku re-
kordit poole meetri võrra!

Emma Jürisoo tegi kaasa 
nooremate tüdrukute tei-

vashüppes, Kertrud Koni 
kaugus- ja kõrgushüppes 
ning Brajon Järve vanemate 
poiste arvestuses kõrgus-
hüppes ning kuulitõukes. 

Sel etapil olid kõikidel 
aladel meie kooli õpilased 
võistlemas ning tõusime 
koolide arvestuses 7. kohalt 
5. kohale. Järgmine etapp 
toimub 21. mail Tallinnas, 
kus proovime taas üldtabeli 
seisu parandada.

Reili Kaljund
Õpetaja

Oluliseimaks sportimisvõi-
maluse tagamise objektiks 
on Paikuse spordikompleks, 
mida on hallatud heapere-
mehelikult, tagades kõikide 
tegevuste kvaliteetne toi-
mimine. 

Osavalla spordirajatiste 
haldusmeeskond on saa-
nud täiendust. Tänu 0,5 
ametikohaga halli- ja staa-
dionimeistrile on tõusnud 
nii spordisaalide toimimise 
kui ka staadioni, eriti natu-
raalmuru kvaliteet. Just tänu 
viimasele leiab staadion 
üha suuremat kasutust. Nii 
kevadel kui sügisel telli-
takse naturaalmuru suured 
hooldustööd hankekorras. 
Plaanis on välja ehitada 
kaasaegne valgustus, mis 
pikendab staadioni kasu-
tust pimedal ajal. Juba on 
olemas võimekus kasutada 
mobiilset kastmissüsteemi, 
mis tagab kvaliteetse mu-

rukatte ka kuival perioodil 
ning intensiivse kasutuse 
korral.

Aasta algul sai esitatud 
projektitaotlus Leader meet-
messe, et parendada Tee-
veere tänava korvpalliplatsi 
seisukorda. Jätkuprojektina 
oleks Teeveere pargis oleva 
jalgaplliplatsi korda tege-
mine. Kuna skatepark on 
amortiseerunud, sai koos-
töös kohalike noortega an-
tud sisend linnavalitsuse 
taristu- ja ehitusteenistusele 
korraldada hange. Aastaid 
on olnud teemaks uisuväl-
jak, mille tarbeks on tehtud 
esmased ettevalmistused, 
kuid selle ehitus on jäänud 
stoppama rahastuse taha. 
Spordikeskuse nägemusena 
tuleks ehitada multifunkt-
sionaalne väljak piiretega, 
et anda rajatisele kasutust ka 
muul ajal. Enne suurt hinna-
tõusu oli selle hinnanguline 

maksumus ca100-120 tuhat 
eurot. Sellist raha spordikes-
kusel aga pole. 

Paikusel on olemas üks 
oluline kasutamata ressurss 
– jõeäärne ala. Selle kasu-
tuselevõtt eeldab suuremat 
nägemust ja loomulikult ka 
kogukonna heaksiitu.

Spordikeskuse ülesan-
deks on ka ürituste korral-
damine. Pakume võimalusi 
ja aitame kaasa ka teistel 
spordiga tegelavtel organi-
satsioonidel Paikusel võist-
lusi korraldada. Seisame 
selle eest, et osavalla noortel 
oleks võimalus osaleda or-
ganiseeritud noortespordis 
ja seda just läbi spordialade 
mitmekesisuse. Anname 
nõu ja aitame kaasa oma 
pädevuste raames, et spor-
diklubid leiaksid tee Pai-
kusele.

Kokkuvõtva l t  saab 
öelda, et vaatamata Pärnu 

spordirajatiste ja -hoonete 
koondumisele Pärnu Spor-
dikeskuse alla, ei ole Pai-
kuse osavalla sporti puudu-
tavas osas midagi oluliselt 
muutunud.

Ettepanekud osavallako-
gule – seista osavalda puu-
dutavas osas arengukavade 
koostamise ning selleks 
rahastuse saamise eest. Kõik 
vajalikud investeeringud 
peaksid jõudma Pärnu linna 
eelarvestrateegiasse. Sarna-
selt Pärnu linna kaasava eel-
arve projektile tuleks luua 
ka Paikuse osavalda puu-
dutav keskkond vms, sest 
Paikuse osavalla elanik võib 
eemale jääda kaasarääkimi-
sest olulistes valdkondades, 
sh sport, kuna eeldatakse, 
et nende hääl läheb suures 
Pärnus lihtsalt kaotsi.

Roland Šimanis
Spordikeskuse 

teenindus- ja turundusjuht

Paikuse korvpalliturniir on suurim iga-aastane osavalla spordisündmus. 26. märtsil toimunud finaalis selgitati 
välja võitjad. Turniiri meistriks tuli Siris. II koha saavutanud SK Tünamos (fotol paremal) ja ka III kohale 
tulnud BC Lokomotiivi ridades mängijad on suuresti Paikuse osavalla mehed.

Foto Marko Mumm (EKJL)



               Nr. 4 (327)    18. aprill 20224

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 sünnipäevalapsiÕnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

 
Mälestame lahkunuid

Maika Näär  09.05.1946 - 15.03.2022
Osvald Sinikas  28.08.1933 - 18.03.2022
Konstantin Sõrmus 24.02.1954 - 24.03.2022
Aleksei Näär  24.06.1945 - 26.03.2022
Maili Pea  12.07.1940 - 28.03.2022

Õnnitleme!
MATTIAS KÄHRIK  21.03.2022
ema Riin Kippa
isa   Johannes Kährik

EDGAR PEERNAEDGAR PEERNA
MIHKEL KALBUSMIHKEL KALBUS
VLADIMIR ELVELTVLADIMIR ELVELT
KONSTANTIN PAALANDIKONSTANTIN PAALANDI
KAAREL LINNAMÄEKAAREL LINNAMÄE
ANTS SÕMERANTS SÕMER
MIHKEL RÕUKMIHKEL RÕUK
BRUNO VABRITBRUNO VABRIT
JAAN TOHVERJAAN TOHVER
DILSHAT GAYANOVDILSHAT GAYANOV
ANDRES VARIKANDRES VARIK
JAAN VÄLJAKJAAN VÄLJAK
VAINA ALASVAINA ALAS

HELDI GROSSMANNHELDI GROSSMANN
MILJA LEPPIKMILJA LEPPIK
AADA SINIALLIKAADA SINIALLIK
AIME KUKKAIME KUKK
ALEKSANDRA PÄRNOJAALEKSANDRA PÄRNOJA
LEA UDUSAARLEA UDUSAAR
LAINE PAALANDILAINE PAALANDI
TIIU SAARETIIU SAARE
LEILI UNTLEILI UNT
LIIVI SULTSLIIVI SULTS
MERIKE VIRKUSMERIKE VIRKUS
AILI SOMERAILI SOMER
VAIKE MIHKELSVAIKE MIHKELS

EVE-SIGRIT KUKKEVE-SIGRIT KUKK
HELMI PANKHELMI PANK
MILLI LAASMILLI LAAS
LIA ALLOJALIA ALLOJA
LILIA TALLOLILIA TALLO
MARJE TOMSONMARJE TOMSON
AILI SOOMERIAILI SOOMERI
TIIA SAITIIA SAI
ZINAIDA LINDZINAIDA LIND
LJUDMILA PAVLOVALJUDMILA PAVLOVA
LUULE REINEMLUULE REINEM
GALINA KOKKUTAGALINA KOKKUTA
LEENA PÄRNITSLEENA PÄRNITS

Neljapäeval, 12. mail kell 12

Esineb ansambel Helin
Näitus „Ringvaade 2019-2022. 
Muuseumile annetatud esemeid.“
Kohv ja sünnipäevatort

Palun teata oma tulekust Annikale, tel 5196 0017

Filmiõhtu 
Seljametsa Rahvamajas

19.04 kell 18.30
Pääse 5.-/4.-

Kohtade broneerimine 5263300,
rahvamaja@paikuse.ee

Seljametsa 
Muuseumi 

21. sünnipäev

KÜSI
HINDA! Tel 5607 3337 | www.grundar.eeTel 5607 3337 | www.grundar.eeTel 5607 3337 | www.grundar.eeT

MÜÜME 
KÜTTEPINDE 
JA -KLOTSEMÜÜME KÜTTEPINDE 

JA -KLOTSE
KÜSI HINDA!

Tel 5607 3337, www.grundar.ee

10. mail kell 19 Vaskräämas
Mihkel Lüdigi sünniaastapäeva kontsert

Esinevad Pärnu M. Lüdigi nimeline meeskoor, 
lauluselts Sireli ja rahvatantsurühmad 
Pastlapaar ja Virtin.  Sünnipäevatort

Korraldaja Seljametsa Rahvamaja, tel 5196 0017

TUNNE OMA TUNNE OMA 
KODUVALDAKODUVALDA

 15. mail jalgrattaretk15. mail jalgrattaretk  

Ürituse algus kell 10.30 Ürituse algus kell 10.30 
ja start kell 11 Paikuse spordikompleksi ja start kell 11 Paikuse spordikompleksi 
parklast Paide mnt 19.parklast Paide mnt 19.

Eelregistreerimine hiljemalt 10. mail Eelregistreerimine hiljemalt 10. mail 
paikusespordihall@spordikeskus.parnu.eepaikusespordihall@spordikeskus.parnu.ee

Läbinisti kohalikku jäätist saab Põllu tänavalt
Uue toote turule toomine 
pole teatavasti meie suur-
tootjate ja võimsate kau-
banduskettide kõrval sugugi 
lihtne, eriti veel kui tegemist 
on toiduainetega.

Kolm kuud tagasi alus-
tas Paikuse alevis jogurti 
baasil jäätise tootmist DER 
Tuutu OÜ. Just tootmist, 
mitte lihtsalt tegemist. Jää-
tised valmistatakse kohali-
kust toorainest ja ehtsatest 
marjadest ega sisalda ühtegi 
lõhna-, värv- ega säilitusai-
net. Eriliselt eriliseks teeb 
need aga väga suur marja-
sisaldus (vähemalt 25%) ja 
madal rasvasus (9%).

Omaniku ja samas ka nii 
tehnoloogi kui jäätisemeistri 
Rainer Sepa sõnul on toot-
mises esialgse kolme asemel 
nüüd juba viis sorti: must-
sõstra, mustika, maasika 
ja astelpaju jäätised ning 
veel ka astelpaju sorbett, 
mis on pakendatud 250 ml 
topsidesse. Kuna keemiat ei 
kasutata, on jäätise säilivus-
aeg kolm kuud.

Enamus toodangust 
leiab tee kvaliteetse jäätise 
austajateni läbi taluturgude, 
aga seda olevat võimalik ka 
otse „tootmistsehhist” Põllu 
tn 13 osta – tuleb vaid eel-
nevalt kokku leppida kas tel  

5689 1510 või der.tuutu@
hotmail.com.

Eelistame siis ikka edasi 

eestimaist, miks mitte ka 
just Paikusel toodetut!

Liilia Varik


