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Paikuse osavalla neljandal kodukohvikute 
päeval osales rekordarv kohvikuid

Terava pilguga statistika 
uurija märkab nii mõndagi
Esimesed seitse kuud pole 
olnud Paikuse osavalla rah-
vastiku plusse-miinuseid 
ehk siis sünde-surmasid 
kokku lugedes sugugi head 
– esimesi vähevõitu ja teisi 
kahjuks liiga palju.

Sünde uurides hakkas 
kohe silma, et poisid tee-
vad ilma. Kokku sündis 
1. augusti seisuga meil 24 
last ja neist 17 ehk 70% 
on poisid. Sellist suhtarvu 
pole vist varem olnudki. 
Kolmandaid lapsi sündis 
kolm ja neljandaid viis, ehk 
siis täpselt kolmandik sün-
dinutest on seaduse silmis 
paljulapselistes peredes. 
Päris huvitav, millised need 
numbrid võiksid küll aasta 

pärast olla!
Surmasid registreeriti 

22, mehi ja naisi päris võrd-
selt: 12 ja 10 (eelmise aasta 
samal perioodil samuti 22, 
sh 16 meest). Eriti karm on 
tänavu vikatimees olnud 
meie kõrges eas elanike vas-
tu – ligi pooltel lahkunutest 
oli elatud 80 ja enam aastat, 
neist omakorda viis olid 
üheksakümnend ja vanemad. 
Lahkunud naiste keskmine 
vanus oli 85,4, meestel 72,4.

1. augustil elas kirjade 
järgi Paikuse osavallas 4078 
inimest, 1. jaanuaril oli see 
arv veel 4029 – seega on 
7 kuuga juurde tulnud 49 
elanikku.

Liilia Varik

3x3 korvpalliturniiri 
asukoht võib muutuda
19. augustil toimuva pere-
päeva raames on plaanis 
Teeveere korvpalliväljakul 
korraldada 3x3 korvpalli-
turniir, NB! Algusega kell 
16.30.

Selle teate kirjutamise 
ajal on karta, et lubatud 15. 
augustiks ei pruugi korvpal-
liplats valmis saada, kuna 
Hiinast tellitud kattemater-
jali jõudmine tarnijani on 
võtnud loodetust rohkem 
aega.

Kuigi lootust me ei kao-
ta, et saame 19. augustil tur-

niiri maha pidada just Tee-
veeres, on valmis ka must 
stsenaarium, mille kohaselt 
toimub turniir spordihoones 
kell 16.30. Osaleda saavad 
need võistkonnad, kes on 
ennast eelregistreerinud 
paikusespordihall@spordi-
keskus.parnu.ee. Mängitak-
se tänavakorvpalli reeglite 
järgi. Rohkem infot Paikuse 
Spordikompleksi facebooki 
lehelt ja ürituse nimi on 
Paikuse Teeveere 3x3 korv-
palliturniir 2022.

Roland Šimanis

Meie perearstikeskus 
jätkab oma tööd vanaviisi
Pole ammu enam uudis, et 
koroonasse haigestumine on 
juba mõnda aega jälle tõu-
suteel. Sügis on ukse ees ja 
eelnevate aastate kogemuste 
põhjal viiruste levik pigem 
suureneb kui kahaneb.

Meedias on levinud info, 
et kõik perearstikeskused 
enam vaktsineerimisega ei 
tegele. Kuidas meil on?

Paikuse Perearstikesku-
se juhataja Anne Järvsaare 
sõnul Paikuse osavalla ela-
nikud muretsema ei pea, sest 

vaktsiinid on muretsetud 
ja ootavad nii esmaste kui 
tõhustusdooside tegijaid. 
Kuna ühest ampullist jätkub 
kuuele, palutakse tingimata 
eelnevalt ette helistada ja 
aeg kokku leppida.

Peagi hakatakse tervise-
keskuses tõsisemalt tegele-
ma ka gripi vastu vaktsinee-
rimisega. Kellele sel aastal 
tasuta ja kellele raha eest, 
sellest anname teada juba 
edaspidi.

Paikuse Perearstikeskuse kontaktid
Perearst Anne Järvsaare õde
445 5358; 5345 3982
Perearst Valentina Pabori õde
445 6340, 5883 4335 

Seljametsa rahvamaja tä-
nab kõiki kohvikupidajaid, 
kes 23.juulil külastajatele 
oma koduväravad avasid. 
Seda aastat saame nimeta-
da rekordilisks, kohvikuid 
oli seekord 25. Päev oli 
meeleolukas, oli lusti, lõbu, 
pillimängu ja sai jalgagi 
keerutada. Kohvikute poolt 
tulnud tagasisidena jagus 
külastajaid õhtuni ja toide-
tud said kõik soovijad.

Esmakordselt sai kor-
raldatud veebihääletus va-
limaks lemmikut. Hääletas 
276 inimest, hääli said kõik 
kohvikud. Võidu näpsas 37 

häälega kohvik Brandewuu, 
järjepidevusauhind läheb 
kohvikule Magusarõõm, 
kes on osalenud kõigil nel-
jal aastal. Auhinnad neile 
antakse üle 19. augustil 
toimuval Perepäeval.

Juba kolmandat aastat 
oli kodukohvikuga päeva-

Lõviklubi kohvikus pakuti sooja toitu: grillitud liha 
ja rikkalikult kõike, mis sinna juurde käib. Külalis-
tele maitsesid ka nii suupisted kui kodusküpsetatud 
hõrgutised, millest menukaim oli kukeseenepirukas. 
Traditsiooniliselt kasutavad lõvid oma kohvikus ainult 
“päris” nõusid.

Elamurajoonides ringi liikudes tekitas parajalt furoori 
kullerkohvik Polt, maksuamet sabas. Vahva, nalja 
peab ka elus saama!

Kohviku “Vana ja hea” naiskond oli üks väheseid, kel tuli meelde kõige muu kõrval 
ka ühispilt teha.

Loometsa talus Vaskräämas töötas täiel tuuril pitsakohvik, kus peale töötubades 
toimetamist või ajude ragistamist hea võimalus ka keha kinnitada oli.

keskuse juures väljas ka 
Paikuse Lõviklubi. Hea-
tegevusliku klubina läheb  
ettevõtmise teenistus abiva-
jajate toetamiseks. seekord 
toetatakse vähiravifondi 
“Kingitud elu”. Kohvikus 
oli välja pandud ka tööd 
laste joonistusvõistluselt ja 

külastajad said anda neile 
oma hinnangu. Võistlu-
se tulemused kuulutatakse 
välja septembris, kui lapsed 
koolivaheajalt tagasi on.

Loometsa talus Vaskrää-
mas töötas täiel tuuril pitsa-

kohvik. Avatud olid ka töö-
toad, kus pakuti võimalust 
panna ennast mõttemängus 
proovile või valmistada 
perenaise Daisi näpunäidete 
järgi oma peremärk. Õuealal  
ülesseatud kakumäng pak-
kus otsimist ja avastamist 
igale vanusele, eriti muidugi 
lastele.

Seljametsas kunstnik Tii-
na Ojaste kaunis kodus võõ-
rustas külalisi Kunstikohvik 
IMELUGU.Võõrustaja enda 
sõnul oli sel päeval tegemist 
ja toimetamist nii palju, et 
polnud mahti piltegi teha.

Meie kohvikutepäeval 
toimetas jalgratastel ka kul-
lerkohvik Polt, järel sõitmas 
kollane Moskvitš kirja-
ga „Maksuamet”. Ise küll 
kohtuda ei õnnestunud, aga 

olla üks äraütlemata muhe 
seltskond olnud.

Seljametsa rahvamaja 
tänab kõiki hea koostöö 
eest ja loodab kohtuda taas 
järgmisel aastal.

Eda Naaber 
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Dipperfox läheb oma 
imepuuriga jälle messile 1. augustil 2022

* tunnistada Pärnu linna osavaldade teede tolmuvabade katete ehitamiseks ja kordus-
pindamiseks 2022. aastal korraldatud avatud hankemenetlusega riigihankel edukaks 
Verston OÜ pakkumus. Paikuse osavallas on nende tööde maksumuseks 36 503,04 
eurot koos käibemaksuga.
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Keraamika põik 2 kinnistule elamu püstitami-
seks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon, maakütte 
kollektor ja elekter.
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Pihlaka tn 5 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter.
* eraldada ettevõtlustoetust Dipperfox OÜ projektile “Osalemine Finnmetko messil“ 
summas 4650 eurot.
8. augustil 2022
* algatada Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Huvitatud isiku 
eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks krundiks ning ühele neist elamu ehitamine.
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Käärasoo põik 11 kinnistule elamu püstitami-
seks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter.
* nõustuda Seljametsa külas asuva Halli ja Männituka katastriüksuste piiride muut-
misega ning määrata katastriüksuste piiride muutmise tulemusel uute moodustatavate 
katastriüksuste sihtotstarbeks maatulundusmaa – 100%.
* nõustuda Seljametsa külas asuva Sanemaa katastriüksuse jagamisega kaheks ka-
tastriüksuseks ning määrata uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid 
ning sihtotstarbed järgmiselt: Seljametsa küla, Sanemaa; sihtotstarve: maatulundusmaa 
– 100% ja Seljametsa küla, Väike-Sanemaa; sihtotstarve: maatulundusmaa – 100%. 

Linnavalitsuses otsustati:

Muutuvast liikluskorraldusest
Raeküla linnaosa liiklus-
korraldus puudutab ka meie 
osavalla inimesi, sest eriti 
tipptundidel kasutatakse 
koju sõiduks ka sealseid 
tänavaid.

Linnavalitsusel on kavas 
osal Merimetsa tänavast 
kiirust piirata ja peatumine 
keelata, Raeküla kvartalisi-
sestel tänavatel piiratakse 
kiirust kolmekümne kilo-
meetrini tunnis.

Augusti keskpaigaks 
rajatakse kõikide Merimetsa 
tänava bussipeatuste juurde 
ülekäigurajad, kehtesta-
takse Merimetsa tänaval 
Järva ja Vambola tänavate 
vahelisel teelõigul 40 km/t 
kiirusepiirang ning keela-

takse peatumine Merimetsa 
tänava ääres Järva ja Hirve 
tänava vahelisel teelõigul. 
Riia maantee, Merimetsa 
tänava ja Kalevi puiestee 
vahelistel kvartalisisestel 
tänavatel kehtestatakse 30 
km/t kiirusepiirang ja pare-
ma käe reegel.

Linnavalitsuse liiklus-
spetsialisti Toomas Tamme-
la sõnul kujuneb Merimetsa 
tänavast pärast Pärnu-Uu-
lu maantee neljarealiseks 
ehitamist põhitänav, mille 
kaudu Raeküla rahvas lin-
na ja sealt tagasi sõidab. 
Tõenäoliselt järgmisel aas-
tal, mil Pärnu-Uulu maan-
tee uuendamine niikaugele 
jõuab, ei saa enam Riia 

maanteelt paljudele Raeküla 
tänavatele keerata ega neilt 
Riia maanteele sõita.

Suletakse Laane, Hiie, 
Hirve, Tarva ja Lembitu täna-
va ots, Raekülla ja sealt välja 
pääseb mööda Rannametsa 
teed. Lisaks on võimalik linna 
poolt tulles Riia maanteelt 
Vambola tänavale keerata ja 
sealt kuni Käo tänavani sõita, 
kuid Raekülast Riia maan-
teele sõita mööda Vambola 
tänavat enam ei saa.

„Täpset aega, mil Riia 
maantee otsad kinni pan-
nakse, veel ei tea. See sõl-
tub maanteeameti töödest, 
eeldatavasti suletakse juur-
depääs järgmisel aastal,“ 
selgitas Tammela.

Teeveere palliplatsist ja nii 
mõnest muustki asjast
Vahel kohe paneb mõni asi 
ohkama. Et oh seda õelust 
küll või siis et oh seda hooli-
matust küll või hoopis et oh 
seda nahaalsust küll!

Teeveere korvpalliplat-
sist. Siinkohal on paras ohata 
õeluse peale, sest mis muud 
see on inimese poolt, kes 
platsi aluskihile punase vär-
viga juba mõnda aega tagasi 
kirjutas valla nimel “pühen-
duse” (spordi)rahvale. Kirju-
tas nagu oleks see plats juba 
valmis ja mängijaid ootamas. 
Et sähke, käib teile küll! 
Ometi leidus postipaunaski 
jutuke, kus kirjas, et plats 
peaks saama valmis alles 15. 
augustiks. Seega ei saanud 
aluskihi sodimise ajal seda 
katet seal ollagi. Aga ehk 
ikka ei olnud õelusest, vaid 
lihtsalt rumalusest. 

Selle korvpalliplatsiga 
on tegelikult veel üks ine-
tu lugu. Nimelt on keegi 
väga järjekindel sissepääsu 
juurde paigaldatud tõkke 
lõhkumistega – küll kee-
ratakse poldist lahti, siis 
kangutatakse maast post 
välja, siis juba lõigatakse 

kett katki jne. Võtab päris 
ohkama.

Mõnest muustki asjast. 
Aga see on küll hoolimatus, 
mis paneb ohkama, kui näed 
teeservades või muruplatsi-
del pakke, karpe, pudeleid ja 
pabereid. Või ilma kotike-
seta koerajalutajaid, samuti 
teeservades ja muruplatsi-
del. Kuigi tõele au andes on 
neid viimaseid ikka vähem 
ja vähem.

Mis muu kui hoolimatus 
on ka naabritega vägikaika 
vedamine, et kumb enne 
ära tüdineb. Sina või tema? 
Tead ju küll, et ta tünnis 
rämpsu põletamise haisu ei 
salli ja siis tuppa põgeneb 
ning aknad vingu eest kinni 
paneb. Tead ju küll, et ta 
vihkab kõige magusamal 
puhketunnil lehepuhuri või 
trimmeri häält. Tead, aga 
teed ikka ja õigustad end 
sellega, et seadus seda ei 
keela. Aga kõike ei saagi 
seadusega käskida ja keela-
ta. Üksteise suhtes võiksime 
lihtsalt hoolivamad olla.

Ja mis see kolmas asi siis 
on, mis ohkama paneb? Just, 

nahaalsus. See on see kõige 
hullem. Näiteid? Aga palun 
– nagu muuseas bussipea-
tustesse unustatud prügiko-
tid, WC pott kesk lokkavat 
viljapõldu, vana diivan ja 
ehituspraht metsas. Seda 
loetelu võiks lõputult jätka-
ta, kuid milleks!. Tegija on 
ju anonüümne ja nahaalsust 
tal jagub. Võib-olla kirub 
korralike inimestega kok-
ku sattudes omasuguseid 
taga. Pole kuulnud, et keegi 
räägiks, kuidas tal õnnestus 
jälle loodusesse või siis 
võõra inimese konteinerisse 
midagi salaja ära poetada. 
Keegi ei räägi, sest igaüks 
teab, et nii ei tohi. Aga teeb 
ikka, sest häbi ei ole, küll 
aga jätkub nahaalsust.

Koos minu ohkamistega 
on siin veel mitmeid teisigi, 
mida olen kuulnud koos pal-
vetega nendest asjadest meie 
lehekeses kirjutada. Kui keegi 
peaks aga end või oma teod 
ära tundma, siis teadke, et teid 
on ehk siiski märgatud. Äkki 
oletegi ainus, kes usub, et ega 
keegi ju ei tea …

Liilia Varik

Riik planeerib Liivi lahte mere-
tuulepargi jaoks elektriühendust
EV Valitsus otsustas alga-
tada riigi eriplaneeringu 
Liivi lahte elektriühenduse 
kavandamiseks, et Eesti 
Energia rajatav meretuule-
park oleks võimalik ühen-
dada maismaa põhivõrguga.

„Valitsuse üheks suure-
maks ülesandeks ja prioritee-
diks on tänase energiakriisi 
lahendamisele kaasa aita-
mine,“ ütles riigihalduse 
minister Riina Solman. „Ka 
koalitsioonilepe näeb ette, et 
aastaks 2030 toodetakse meil 
sama palju taastuvenergiat 
kui tarbitakse.“

Ministri sõnul sõltub 
elektri hind tavatarbija jaoks 
täna Nord Pooli turupiir-
konna hinnatasemest, nii on 
iga lisanduv taastuvenergia 
tootmisvõimalus tulevikus 
abiks. „Kuna tuul ja päike on 
jätkuvalt kõige odavamad 
ja keskkonnasäästlikumad 
energia tootmise viisid, või-
maldab meretuuleparkide 
kavandamine täita riiklikke 
kliima- ja energiapoliitika 
eesmärke ning suurendada 
elektrivarustuskindlust ja 
meie energiajulgeolekut,“ 

märkis minister.
Liivi lahe meretuulepar-

gi arendus on olemasoleva-
test meretuule projektidest 
Eestis hetkel kõige kauge-
male jõudnud – käimas on 
hoonestusloa menetlus, alal 
on kehtiv tuuleenergeetika 
mereplaneering ning kin-
nitatud keskkonnamõjude 
hindamise programm. Ra-
handusministeeriumi riigi 
eriplaneeringute nõuniku 
Eleri Kautlenbachi sõnul 
tuuakse toodetud elekter 
maismaani mööda mere-
kaablit, samuti on vajalik 
elektriliin maismaal. „Selle 
trassi jaoks koostamegi 
eriplaneeringut, et määrata 
ära, kust liikumine kul-
geb ning millises maismaa 
punktis põhivõrku ühenda-
takse,“ selgitas ta.

Planeeringuala suurus 
on ligikaudu 5404 km2 ning 
see hõlmab Eesti merealal 
Liivi ja Pärnu lahte, mais-
maal Pärnu maakonnas 
Häädemeeste, Tori, Kihnu 
ja Saarde valdu ning Pärnu 
linna. Planeeringu eeldatav 
koostamise aeg on kuus aas-

tat ning planeerimisprotsess 
on avalik – soovi korral saab 
igaüks osaleda ja ettepane-
kuid esitada.

Meretuulepargi asukoht 
on varasemalt planeeritud 
Pärnu mereala planeeringus. 
Tuuleparki kavandatakse 
võimsusega kuni 1000 MW, 
milles on olenevalt tuuliku 
kõrgusest jt tehnilistest pa-
rameetritest 50-100 tuulikut.

Riigi eriplaneeringu 
koostamisel viiakse läbi ka 
kohustuslik keskkonnamõju 
strateegiline hindamine, 
samuti uuritakse laiemalt 
majanduslikke, kultuurilisi, 
sotsiaalseid ja looduskesk-
konnale avalduvaid mõ-
jusid. Mõjude hindamise, 
vajalike uuringute ja eripla-
neeringu koostamise kulud 
kannab huvitatud isikuna 
Eesti Energia AS.

Liivi lahe riigi eripla-
neeringu koostamist ning 
keskkonnamõju strateegilist 
hindamist korraldab Rahan-
dusministeerium.

Geili Heinmaa
Rahandusministeeriumi

peaspetsialist

Igal aastal kuulutame ka 
oma lehes, et linnavalit-
sus annab ettevõtlustoetust 
toote ja teenendusprojek-
tide ning ekspordiplaanide 
koostamiseks, turu- ja tasu-
vusuuringute läbiviimiseks, 
tööalaseks täiendkoolitu-
seks jne. 

Paikuse alevi südames 
asuvas tehnokülas Staadioni 
tänaval tegutsev Dipperfox 
OÜ valmistab erilisi puure 
kändude väljajuurimiseks ja 
tegeleb pidevalt ka selle kui 
suhteliselt hinnalise toote 
tuvustamise ja reklaamiga. 
Osaletud on mitmetel teh-

nikamessidel ja saadud ka 
väga head tagasisidet. 

Nüüd rahuldas linnava-
litsus Dipperfox OÜ taot-
luse ja eraldas 4650 eurot 
ettevõtlustoetust nende pro-
jektile “Osalemine Finn- 
metko messil“.

Dipperfox OÜ arendus-
juhi Otto-Henry Paasiku 
sõnul tundub ligi 30 tuhat 
eurot maksev tehnikaime 
esialgu väga kallis, kuid 
intensiivse majandustege-
vuse juures tasuvat end juba 
poole aastaga ära. 

Ka septembri algul Soo-
mes toimuvalt messilt loo-
detakse leida uusi tellijaid 
ja firma on linnavalitsusele 
tänulik ettevõtlustoetuse 
andmise eest.

Siit ka väike loo moraal 
– kes ei küsi, see ei saa.

Liilia Varik
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Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
19.08 EV taasiseseisvuspäeva tähistamine perepäeva raames.
21.08 kell 12 Eakate klubi „Kuldne Iga“ peohommik osavallakeskuse saalis. 
Esinevad rahvatantsuansambel Kajakas, segaansambel „Helin“ ja naisansambel „Lustilik“.
27.08 kell 20 öökino (Soo) Põlendmaa koolimajas.
30.08 kell 19 filmiõhtu (Apteeker Melchior. Viirastus) Seljametsa Rahvamajas.
24.09 Mihklipäeva pärimuspäev Seljametsa Muuseumis.
24.09 Leo Kreinini mälestusvõistlus kreeka-roomamaadluses spordikeskuses.

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

Huvihariduskeskus kutsub tutvumaTasuta koolitus, kuidas 
korrastada oma elu
Paikuse raamatukogus toi-
mub 19. augustil meie osa-
valla perepäeva raames kell 
16 OÜ Konmari konsul-
tandi Marie Pärkma tasuta 
loeng-koolitus „Korrastades 
elu korda”.

Sind ümbritsev kesk-
kond mõjutab tohutult Sinu 
sisemist rahu. Kui tuled 
kuulama, saad ehk vastused 
nii mõnelegi järgnevale 
küsimusele. 

Mis pakub Sulle elus 

rõõmu? Kas Sind ümbritsev 
tekitab rahulolu ja teeb Sind 
õnnelikuks? Kas sooviksid 
teada, mida tähendab kodu 
kordaseadmine KonMa-
ri korrastusmeetodi järgi? 
Vajad Sa toimivat süsteemi 
ja teadmisi ajaplaneerimise 
kohta, mis aitaks Sul saa-
vutada enda eesmärke ja 
teeks Su elu lihtsamaks? 
Kohtumiseni raamatukogus.

Gerli Lehemets
Raamatukogu juhataja

Tüdrukute maailm sai läbi

Seljametsa Rahvamaja ruu-
mides ja õuealal toimusid 
sellel suvel juba viiendat 
hooaega tüdrukutele mõel-
dud vahvad laagrid kahes 
vahetuses (juhendajad Hel-
levi Maasepp ja Triin Feo-
fanov).

Lisaks tantsule, joogale, 
liikumis- ja loovusmängu-
dele, sportlikule tegevusele 
õues, mõttemängudele ja 
meisterdamisele tegelesime 
käsitöö ja kokandusega-
gi ning tütarlapsed tegid 
tutvust ka ilumaailmaga. 
Loomulikult ei jäänud läbi 

uurimata ka Seljametsa 
muuseum.

Üllatuskülalised olid nii 
Pehme jäätise rent kui ka 
käsitöö limonaadide „Ingel 
limpsid” esindaja. Inglitera-
peut Viivian Salumaa oskas 
kaasahaaravalt rääkida ing-
lite teemal.

Laagrilistele pakuti soo-
ja lõunasööki ja tervislikku 
vahepala. Laagri lõpetami-
sele olid oodatud ka lapse-
vanemad.

Kohtumiseni loodeta-
vasti juba järgmisel suvel!

Hellevi Maasepp

Vana vahtra varjus sättisid end pildile juunikuu viimast 
nädalat laagris nautinud tüdrukud vanuses 8-11 aastat.

Paikuse Kooli huvihari-
duskeskuses algab õppetöö 
5. septembril. Tunniplaani 
leiate huvihariduskeskuse 
kodulehelt, samas asub ka 

registreerimislink, mis viib 
Pärnu linna registreerimis-
keskkonna lehele ARNO.

Uuest õppeaastast lisan-
dub valikusse solistiõpe, kus 

juhendajaks Paikuse Kooli 
muusikaõpetaja Merlin Ma-
disson. Kitarrile ja nutimuu-
sikale lisandub trummimän-
gu algtõdede õppimine Raul 
Ilbi juhendamisel.

Uus on 1.-3. klassi õpi-
lastele mõeldud huviala 
– loovus, loogika, roboo-
tika. Tundides arendatakse 
laste STEAM teadmisi: 
(Science – teadus; Tehnolo-
gy – tehnoloogia; Enginee-
ring – insenerioskused; Art 
– (digi)kunst; Mathemathics 
– matemaatika). Praktiliste 
ülesannete lahendamiseks 

kasutatakse õpilaste vanu-
sele sobivaid vabavaralisi 
veebiprogramme ja robo-
tikomplekte. Õpetajaks on 
Kristel Mikkor.

Kutsume teid huvihari-
duskeskusega tutvuma nii 
Perepäeval kui ka Pärnu 
Noortepäevade raames Pai-
kusel toimuval üritusel 3. 
septembril kell 12. Täpsem 
info enne üritust sotsiaal-
meedias.

Monika Vaher
Paikuse Kooli 

huvhariduse õppejuht

Noorte kergejõustiklaste edu rõõmustab
Aprillis kirjutasime, et 
Paikuse Kooli esindanud 
noored sportlased olid koo-
linoorte võistlussarja TV 
10 Olümpiastardi III etapis 
väga edukad ning tõusid 
tublile 5. kohale. Kadrioru 
staadionil toimunud neljan-
das etapis tuldi kolmandaks.

51. hooaeg kulmineerus 
finaalvõistlusega Rakveres, 
kus meie omad tegid lausa 
uskumatu tulemuse ja tulid 
kogu sarja üldkokkuvõttes 

teiseks. Finaaletapile pää-
semiseks tuleb pärast nelja 
etappi olla esimese 12 kooli 
hulgas.

TV10 võistlustel on käi-
nud nädalavahetustel võist-
lemas Devon Järvekülg, 
Lauretta Alliksaar, Kertrud 
Koni, Brajon Järve, Lu-
kas Ilisson, Emma Jürisoo, 
Elli Grethe Virkus, Robin 
Roman, Jesper Roman ja 
Andreas Pärn.

Kooli kõige edukam 

võistleja oli Devon Jär-
vekülg (fotol), kes kogus 
kuni 12aastaste poiste klas-
sis üheksavõistlusel 5629 
punkti, mis tagas talle ka 
kindla esikoha.

Suur aitäh meie edukale 
võistkonnale, noori sport-
lasi saatnud ja innustanud 
õpetajatele Reili Kaljundile 
ja Anders Kutserile ning 
loomulikult ka toetavatele 
lapsevanematele!

Paikuse Kool osales ker-

gejõusitkusarjas esimest 
korda. Võisteldi koolide ka-
tegoorias, kus põhikooliast-
mes õpib 251 või enam õpi-
last. Edu oli seda magusam, 
et Paikuse oma ligikaudu 
600 õpilasega on võrreldes 
paljude sarjas osalenutega 
suhteliselt veel väike.

Loodetavasti kuuleme 
meie kooli saavutustest 
ka järgmistel hooaegadel. 
Hoidkem siis õigel ajal 
pöialt!

Liilia Varik
Fotode autor 

Marko Mumm/EKJL

Ei saa tulla, hunt on ees
Tuntud laste jooksumängu 
järgi ei saa uted koju, sest 
hunt on ees. Paikuse osavallas 
on hundid loomi kimbutanud 
juba mitu viimast aastat.  
Hiljuti on neid nähtud nii 
Tammurus põldudel kui 
saeveski taga metsades, Vask- 
rääma külast rääkimata. Jahi-
mehed on ka nende arvukust 
vähendanud, kuid seda vaid 
lubatud piirides.

Tegelikkuses on uted 
omanike poolt üsna hästi 
kaitstud – kuhu on ehitatud 
korralik aed, kus valvab 
karja spetsiaalselt selleks 
aretatud valvekoer, keda 
hundid nende reageerimis-
kiiruse ja erilise kehaehituse 
pärast ka kardavad.

Muret teevad aga ha-
jaasustuses elavatele pere-
dele nende väikesed lem-
mikloomad, kes aina julge-
maks muutunud huntidele 
on ülikerge saak. Kuna hunt 
on üldiselt ööloom, tuleks 
koerad kassid öösel ikka 
kinni hoida.

Teadaolevalt elavat meie 
kandis praegu kaks tandemit: 
noor ja vana isashunt ning 
noorpaar. Karta on, et noored 
peagi ka järelkasvu saavad.

Tasuks teada, et hundil 
on kikkis kõrvad, viltused 
kollakad silmad ja hüppe-
liigeseni ulatuv kohev saba, 
mis on 35–50 cm pikk ning 
erinevalt koerast ei tõmbu 
kunagi rõngasse. Võsavil-
lemi jälg on võrreldes koera 
omaga kitsam ning pikem.

Huntide karvastik on 
tavaliselt hall, kuid leidub 
ka puhtalt valget, punast ja 
pruuni või nende värvitoo-
nide segu. 

Liilia Varik

Kontserdid Seljametsas on aina menukamad
Traditsiooniliselt toimu-
sid selgi suvel Seljametsas 
Hoovikontsert ja Karjääri-
kontsert. Hoovikontserdil 

rahvamaja õuealal sai nauti-
da Mari Jürjensi ettekantud 
loomingut, karjääri maalili-
sel kaldal aga “tegid tükka” 

kolm tuntud meest. Üles 
astus Marko Matvere oma 
tuntud headuses, kaasas 
sõbrad Jaanus Jantson ja 

Margus Põldsepp ansamb-
list Untsakad. 

Külastajaid oli mõle-
mal kontserdil väga palju. 
Õnneks meil ruumi jagus 
ja keegi soovija kontserdist 
ilma ei jäänud. Hoovikont-
serdil kadusid kohviku-
laualt kiirelt meie pere-
naiste hõrgutised: Sigriti 
kukeseenepirukas, Helery 
mangokook, Kaisa vahvlid. 
Karjääri kaldal sai põske 
pista ehtsat kiviahju pizzat, 
mida valmistas Toidutõlla 
meeskond. On tõesti meel-
div tõdeda, et järjest rohkem 
on meid üles leidnud ka 
kaugem rahvas.

Eda NaaberHoovikontserdil rahvamaja õuealal sai nautida Mari Jürjensi ettekantud loomingut



             Nr. 8 (331)    15. august 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 Õnnitleme eakamaid 
sünnipäevalapsisünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunuid

Milvi Nauts  30.03.1929 - 06.07.2022
Koit Erala  01.08.1943 - 20.07.2022
Harri Jaaniste  20.04.1961 - 27.07.2022

Õnnitleme!
CARL SEBASTIAN VALLER 14.07.2022
ema Avely Jaanoja
isa   Ingo Valler

DRAMAR TOOTS  26.07.2022
ema Dagmar Toots
isa   Kristo Ruuto

TOMI JAANIMÄGI  02.08.2022
ema Martina Jaanimägi
isa   Kaupo Jaanimägi

HEINO VEBERHEINO VEBER
ÜLO SUIKÜLO SUIK
JAAN KÄGOJAAN KÄGO
EVALD KUKKEVALD KUKK
MARTIN MÜLNERMARTIN MÜLNER
JAAK VALTERJAAK VALTER
AIN TALTSAIN TALTS
ILJA TERZIILJA TERZI
LEO TAMMSOOLEO TAMMSOO
KALEV TABRIKALEV TABRI
AGNES PALUAGNES PALU
MAIMU JÜRISSONMAIMU JÜRISSON
EVI KARULAEVI KARULA
ASTA TALIASTA TALI
ELVI-EEVI JAANIMETSELVI-EEVI JAANIMETS
MALL KLEMENTJEVAMALL KLEMENTJEVA

ELSA PILLELSA PILL
LARISSA ENDELARISSA ENDE
MALLE PUURAIDMALLE PUURAID
URVE OTTURVE OTT
ASTA JAAMANNASTA JAAMANN
VIIVI JAAGANTVIIVI JAAGANT
TIINA KÄBINTIINA KÄBIN
VIIVI VINKELVIIVI VINKEL
LINDA RÕÕMLINDA RÕÕM
ÕIE KUUSKÕIE KUUSK
ASTA PÄÄRMANNASTA PÄÄRMANN
LUULE PIRSOLUULE PIRSO
ASTA MÄNNIKUASTA MÄNNIKU
LUULE SAKSNIITLUULE SAKSNIIT
VAIKE KASEMETSVAIKE KASEMETS
LJUDMILA HIIEMÄELJUDMILA HIIEMÄE

19. august 2022

27.08. kell 20 ÖÖKINO
Põlendmaa koolimajas
Kell 19.20 karmoškat ja 
Eesti lõõtsa mängib 
John Silver Mitt
Piletimüük kohapeal sularahas

Palume registreeruda 
rahvamaja@paikuse.ee 

või 5263300 
Katame ühise laua

Hekkide pügamine ja korstnapühkimine eramajades. 
Taevastes OÜ 5698 1275.

* * *
Kaubiku rent: Mersedes-Benz Vito 50.-, Merse-
des-Benz Sprinter 95.- ja Respo kaanega haagis 15.- 
eurot päev. Ametiauto OÜ, tel 5884 6777.

KUULUTUSED

Perepäeva töötoad

17.00-18.00

Droonilend

Malemäng

Sportlikud mängud

Häpening

Psühhobussi 
töötuba 

Maadlusklubi Leo

Kodutütred ja
noorkotkad

 spordi-
saalis

 spordi-
keskuse ees

 õuealal

 PAImaja
ees

 maadlus-
saalis

Robootika
 PAImaja
meedia-
klassis

 õuealal

 PaNoKe
Eakate klubi „Kuldne Iga“ peohommik 

toimub 21.08.2022 kell 12 
osavallakeskuse saalis. 

Esinevad rahvatantsuansambel Kajakas, sega- 
ansambel „Helin“ ja naisansambel „Lustilik“.

Osalustasu 2€ (kohv ja väike suupiste). 
Kes soovib, võib omale head-paremat 

lauale panemiseks kaasa võtta.

Kuld- ja briljantpulma-
paaride vastuvõtule ok-
toobrikuus saab registreeri-
da 4. septembrini.

Käesoleva aasta piduli-
kule vastuvõtule on oodatud 
paarid, kelle abielu on re-
gistreeritud 1972. või 1962. 
aastal. Avaldus saata Pärnu 
linnavalitsusele aadressil 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 

linn, Pärnu linn või linnava-
litsus@parnu.ee.

NB! Registreerimisel on 
kindlasti vaja: abielupaari 
ees- ja perekonnanimed, abi-
elu registreerimise kuupäev, 
postiaadress ning kontaktte-
lefon. Kutse saadetakse taot-
luses märgitud aadressile.

Kampaanias “Värvid 
linna!” osalemiseks saab 

soovi avaldada 31. oktoobrini. 
Linn toetab kinnisva-

raomanikke ehitiste värvi-
kuue värskendamisel, kom-
penseerides neile osaliselt 
hoonete, sh abihoonete, või 
ka näiteks piirdeaedade ja 
katuste värvimisega seotud 
kulud. Alates 2022. aastast 
toetatakse ka hoonete fas-
saadidele seinamaalingute 

ehk muraalmaalide tegemist.
Täidetud ja (digi)all-

kirjastatud avaldus saata  
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
linn, Pärnu linn või e-postile 
linnavalitsus@parnu.ee. 
Avaldusi saab täita/esitada 
ka linnavalitsuse infolauas 
ning osavallakeskustes. 
Täpsem info on linna ko-
dulehel.

Sooviavalduste esitamise tähtaeg läheneb

Filmiõhtu 
Seljametsa Rahvamajas

Apteeker Melchior.
Viirastus

30.08 kell 19
Pääse 5.-/4.-

Kohtade broneerimine 5263300,
rahvamaja@paikuse.ee


