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Paikuse Põhikooli direktoriks
valiti Anne Kalmus

Paikuse Põhikooli direktoriks valiti peale Aare Külaotsa ameti mahapanemist väljakuulutatud konkursil kooli
õppejuht Anne Kalmus.
Kalmus on lõpetanud
Tallinna Ülikooli haridusteaduste magistrina klassiõpetaja erialal. Alates
2007. aastast on ta töötanud
Paikuse koolis erinevatel
ametikohtadel, praegu on
ta kooli õppejuht ja informaatika õpetaja. Enne Paikuse Põhikooli on Kalmus
õpetajana töötanud Vändra
Gümnaasiumis ja Juurikaru
Põhikoolis.

Anne Kalmus on õpetanud lapsi, täiskasvanuid ja
õpetajaidki ning kirjutanud
hulgaliselt õppematerjale.
Ta on olnud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse
koolitaja ning erinevate
projektide algataja ja juhtija. Samuti on ta osalenud
mitmetel juhtimis- ja haridustöötaja koolitustel. Teda
on tunnustatud Paikuse valla
Aasta Õpetaja, Pärnumaa
Aasta Koolitaja, parima
kolleegi ja teiste tiitlitega.
Anne Kalmus asub koolijuhina tööle 22. augustil.
Õnnitleme! Edu ja jaksu!

Esimesi klasse tuleb kolm
Sügisel Paikuse Põhikooli 1.
klassi astuvate õpilaste vanematele toimub koosolek
22. augustil algusega kell
17.00 kooli aulas.
Tänaseks ei ole veel
kindlad klassiõpetajad ja
klassidesse jagamist ei ole
tehtud.
Klasside komplekteerimisel on aluseks poiste/
tüdrukute suhe ja koolivalmiduse kaardil olevad
märkused tugisüsteemide

kohta. Kindlasti ei paigutata
lapsi klassidesse lasteaia
rühmade kaupa ja sõbraga
ühte klassi saamine on pigem erand kui reegel.
Vajalike õppevahendite
loetelu antakse koosolekul. Paikuse koolil on oma
õpilaspäevik ja kunstitundide vahendid muretsetakse
koos. Võimalik on tellida
ka koolivormi osa – vest
(poistel sinine, tüdrukutel
punakas).

Ära jää oma murega üksi
1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006.
Ohvriabi kriisitelefoni
töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist
kõikidele ohvriks langenud
inimestele ja nende lähedastele. Lisaks pakutakse
tuge ja nõu ka spetsialistidele, kes soovivad teavitada
kellegi teise ohvriks langemisest. Ööpäevaringset

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Lugu ühest Teeveere tänava kodust
Ajakiri “Kodu & Aed”
on välja kuulutanud
järjekordse ülevabariigilise konkursi KODU
KAUNIKS 2019.
Eelmisel aastal toimunud
konkursil osalesid meie
osavallast ka Karin ja Eero
Rändla oma koduga Teeveere tänaval. Neile väljastatud
finalistidiplom kannab lausendit – huvitavate kujundusideedega loodusesse
sulanduva aia eest. Ajakiri
“Kodu & Aed” käesoleva
aasta juuninumber annab
viiel leheküljel ülevaate nii
pildis kui sõnas züriiliikmete poolt kodukülastuse
käigus jäädvustatu osas.
Rändlate kodu külastanud hindajatele avaldasid
muljet mitmed elemendid. Ukse ette viiv hoogne
ringtee nagu mõisas, ringi
keskel kõrguv okaspuudest
madal „krae“, mille sees lipuvarras ja kõrguses lehviv
tuulega sinimustvalge viir.
Madalaks ja vormi pügatud
eri liiki põõsad moodustavad kauni ornamendi, kus

rohelise erinevad toonid kenasti kokku sulavad. Samas
võtmes fassaadi ette jääv tihe
põõsastik koos igihaljaste
püsikutega. Tänu valdavalt
igihaljale taimestusele on ka
talvel õu alati roheline. Hinnati väga hästi välja valitud
sobivaid liike ja sorte, mis
võrade värvidega on kokku
kõlama pandud.
Aia osas toodi esile ka
teisi vahvaid kujunduselemente. Näiteks mõlemal
pool garaaži sissesõiduteed traatvõrgust vormitud
kassikujud, mille vormide
sisse istutatud enelapõõsad

suureks kasvanuna pügatakse vormi järgi loomakujuliseks. Üllatus leiti ka
tagaaias, kus kaks vormi
pügatud elupuud – üks matsakas koonus ja teine kahest
pallist „lumememm“, moodustavad täpselt juubeliaastaks kujundatud logo 100.
Tähelepanu vääris maja
lõunaseina äärde köögiakna
all olev suur terrass. Märgiti
ära, et see on tõeline päikeseterrass, sest sinna paistab
kogu päeva päike. Pererahvalt saadi teada, et suvel on
terrass perelu puhkehetkede
keskpunkt – kõik söögikorrad kolivad siis toast
terrassile, kus peale sööki
saab pikutada võrkkiiges
ja otse viinapuuväätidelt
magusaid viinamarju suhu
napsata. Terassi ümbritsevad ligi sada endatehtud
lillekastidesse istutatud punast viirpelargooni ning
kollast ruset. Lõunaseina
ääres suvitavad inglitrompetid. 2018. aasta kuum juuli
meeldis neile väga, mingil

hetkel oli viiel taimel kokku
79 õiepunga, neist korraga
avatud 49. Hea mulje jättis
vaade, kuidas korrastatud
aia-ala läheb sujuvalt üle
looduslikuks mustikametsaks. Sirgete männitüvedega
ümbritsetud aed meenutab
rohelist sammassaali, kus olles täitub hing suure rahuga.
Mõnus metsalõhn, vaikus,
linnulaul, oravate sebimine.

“Kogu aed on tulvil head
energiat. Elu nagu paradiisis.” märkis oma artiklis
ajakirja “Kodu & Aed” aiatoimetaja Kaja Kurg.
Liilia Varik

Rahvatantsurühm Virtin Poolas festivalil

nõustamist pakutakse ka
veebi teel aadressil www.
palunabi.ee (alusta vestlust).
Abi osutatakse eesti, vene ja
inglise keeles ning ohvriabi
kriisitelefonile pöördumine
on helistajale tasuta ja anonüümne.
Detailsema teenuse tutvustuse leiate www.palunabi.ee/kriisitelefon-116006
või www.facebook.com/
palunabi/.

2.-4. augustil viibisid Seljametsa rahvatantsijad Poolas, kus osalesid VII Summer Arts Festivalil. Tantsufestivalil esines Virtin ühise kavaga rühmadega Jakobi Piigad ja Kajakas, kõigi juhendajaks on Rita Mändla. Virtin
kandis festivalil esmakordselt vastvalminud Tori rahvarõivaid. Vastuvõtt oli väga soe ja igast rahvusest fännid
piirasid tantsijaid lakkamatute pildistamissoovidega. Kaks hooaega tegutsenud Virtin sai oma esimeselt festivalilt
kuhjaga indu sügisel algavaks uueks hooajaks.
Annika Põltsam
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Matkamängule pääsejad
valitakse välja loosi teel
Tänavu kuuendat aastat
toimuv P.Õ.M.M saab stardi
20. septembril kella 18:20st
Paikuse Noortekeskuse eest.
Nagu eelnevatelgi aastatel, on ürituse põhieesmärgiks rajal osalejate teadlikkuse tõstmine ohutuse
ja turvalisuse valdkonnas.
Meil on hea meel tõdeda, et
aastatega on välja kujunenud oma kindel tuumik, kes
igakülgselt ürituse õnnes-

tumisse kaasa aitavad, nii
ka tänavu. Kontrollpunkte
tulevad läbi viima muuhulgas Pärnu Politseijaoskond,
Pärnumaa Naiskodukaitse,
Aide Autokool, Maanteeamet, Paikuse Spordikeskus,
Paikuse Huvikool, Lääne
Päästekeskus jpt. Korraldajate ridadesse kuuluvad
ka Pärnu Apollo Kino ning
Staabi- ja sidepataljon.
Rajale pääseb võistlema

alati vaid kindel arv võistkondi. Sel aastal algab võistkondade eelregistreerimine
võistlusele 1.septembril ja
kestab kuni 13. septembrini
e-posti aadressil panoke@
paikuse.ee või Panoke FB
lehel, mispeale loositakse
välja need õnnelikud võistkonnad, kes 20. septembril
ka rajale pääsevad.
Korraldusmeeskonna
nimel
Marika Valter

Üle pika aja tuleb raamatukogus jälle tasuta arvutikoolitus
23. ja 24. oktoobril kell
13-17 toimb raamatukogus
kahepäevane digioskuste
algkoolitus ’’E-Kodanik’’.
Koolituse raames õpitakse kasutama ID-kaarti,
saadakse aimu Mobiil-ID
võimalustest ja digiallkirjastatakse dokumente. Veel

vaadatakse otsa erinevatele veebivahenditele nagu
e-posti teenus, Google arvutus- ja tekstitöötlusprogrammid ning kaardirakendused.
Eraldi tähelepanu pööratakse Eesti.ee portaalile
ja teenustele, mida riik oma
kodanikele pakub paberiva-

baks asjaajamiseks.
Räägitakse ka sotsiaalvõrgustikes suhtlemisest ja
e-ohutusest ning selgeks
saab, et internetiavarustes
leitavasse teabesse peaks
suhtume kriitiliselt ja võimalikult mõistlikult.
Gerli Lehemets

Koolituse läbinu:
* kasutab arvutit ja teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms)
iseseisvalt algtasemel;
* omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast (mh vabavaralistest)
ja failihaldusest;
* teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel
(sh riigiportaal www.eesti.ee );
* on teadlik e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID) olemusest;
* teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
* oskab internetist infot otsida, sealhulgas riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt,
www.eesti.ee, Riigi Teatajast jm;
* oskab kasutada elektronposti sh.@eesti.ee meiliaadressi, www.eesti.ee rubriike
„minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
* oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;
* koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
* koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid.
Eeldused osalemiseks: koolitusel osalejalt ei eeldata varasemat IT või arvutioskust.
Sihtgrupp: oodatud on kõik need inimesed, kes näevad „E-Kodaniku“ koolituses
võimalust saada uusi nippe ja tahavad oma arvutikasutust mugavamaks ning efektiivsemaks muuta.
Õppemeetodid: praktiline harjutus, iseseisev töö
Koolitus on tasuta. Palun eelnevalt registreeruda, tel 445 5225, gerli.lehemets@paikuse.ee

Omniva antavad soovitused
postkasti paigaldamiseks
Selleks, et Sinu saadetised jõuaksid kohale õigeks
ajaks, tervete ja korralikena, hoolitse selle eest, et
postkast oleks korrektselt
paigaldatud ning märgistatud. Sobiva suurusega
postkaste leiad e-poest ja
postkontoritest.
Enne postkasti paigaldamist teata meile kindlasti
oma soovist veebivormi
kaudu (www.omniva.ee), et
saaksime paigalduse Sinuga
kooskõlastada. Veendu, et
Sinu postkast on piisavalt
suur ja ilmastikukindel.
Postkast paigalda:
- eramaja piirava aia
külge;
- kui aeda pole, siis tänavapoolse välisukse lähedusse;
- kortermajas esimese
korruse eesruumi;
- külades paigutatakse
postkast postiteenuse kasutaja asu- või elukohast

mõistlikul kaugusel asuvasse ja Posti transpordivahendile aastaringselt
ligipääsetavasse kohta.
Kui kortermajas tuleb
postkastini pääsemiseks kasutada võtit või uksekoodi,
teavita meid sellest telefonil
661 6616. Hoia oma postkast lukus, et selle sisu ei
läheks kaotsi. Märgista oma
postkast õigesti.
Kortermajas on postkastil korteri number. Eramaja
postkastile on märgitud
maja number, kui tänav on
juba korralikult märgistatud. Maapiirkonnas tähista
postkast talu nime ja postkasti kasutaja nimega. Oma
grupipostkastile lisa enda
nimi, talu nimi või ettevõtte
nimi koos maja või korteri
numbriga.
Postkastide paigaldamise ja märgistamise põhjalike
nõuete kohta saad lugeda
postiseaduse § 8.

13. august 2019

Linnavalitsuses otsustati:
1. juulil 2019
* vabastada alates 22. augustist 2019 Aare Külaots Paikuse Põhikooli direktori
ametikohalt seoses töölepingu korralise ülesütlemisega.
* anda välja ehitusluba Silla külas Sirmiku tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
* määrata Seljametsa külas Pustuski tee 18 uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Seljametsa küla, Pustuski tee 12b.
29. juulil 2019
* anda välja ehitusload Silla külas Sirmiku tn 2 ja Sirmiku tn 10 ning Paikuse alevis
Karuluha tn 1 kinnistutele üksikelamute püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks
vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.

NB! Pakendikonteinerisse
muu prügi ei käi
Pärnu linnavalitsus tuletab
meelde, et taaskasutusorganisatsioonide pakendikonteinerid ei ole mõeldud
olme- ja ehitusjäätmete,
mööbli ega muu prügi jaoks.
Pakendatud kaupu ostes
tasute ka nende käitlemise
eest. Pakendite taaskasutamiseks on pakendatud
kauba tootmise, maaletoomise ja müügiga tegelevaid
ettevõtted ning pakenditootjad sõlminud lepingu

mõne taaskasutusorganisatsiooniga, keda on Eestis
kolm: Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, MTÜ Eesti
Taaskasutusorganisatsioon
ja Eesti Pakendiringlus OÜ.
Kõigil neil on Pärnus
pakendikonteinerid, kuhu
on lubatud panna üksnes
selle konteineri jaoks ette
nähtud pakendeid. Pakendikonteinerite tühjendamise
eest vastutab taaskasutusorganisatsioon, kelle nimi

ja kontaktandmed on konteinerile kirjutatud, mitte
linnavalitsus.
Kuigi iga kortermaja ja
eramu peab oma prügiveo
eest ise vastutama, leidub
neidki, kes eelistavad raha
kokku hoida ja sorteerimata
prügi avaliku pakendikonteineri juurde sokutada.
Selline käitumine on seaduserikkumine, mille eest
on ette nähtud trahv.

Olmeprügi ja ohtlikke jäätmeid
ei tohi osavallakeskuse
olmeprügi konteinerisse viia
Viimasel ajal on hakatud
tooma olmeprügi ja ohtlikke jäätmeid Paikuse
osavallakeskuse maja taga
paiknevasse olmeprügi konteinerisse. Selle tõttu on
Ragn-Sells jätnud ka konteineri tühjendamata ja oleme
olnud sunnitud ohtlikud
jäätmed sealt kõrvaldama,
et osavalla olmeprügi üldse
ära viidaks.
Osavallakeskuse maja
on ümbritsetud videovalvega ja kogu sealne liikumine
on kergesti tuvastatav. Kahjuks ei luba andmekaitsesea-

dus siinkohal avalikustada,
kes täpselt oma prügiga seni
hästi toiminud süsteemi
risustavad. Aga näiteid on
mitmeid: 9. juulil kell 11.16
valge kaubik, 11. juulil punane Audi jne.
Osavallakeskuse juures
asuvad Eesti Pakendiringluse kaks konteinerit vastavate
tähistustega. Sinna võivad
Paikuse osavalla inimesed
tasuta ära panna pakendeid,
esimesse konteinerisse piima- ja mahlakartong ning
metall ja plastikpakendeid.
Teise paberit ja pappi.

Komplektseid elektri- ja
elektroonikajäätmeid võetakse elanikelt OÜ Paikre
prügilas vastu TASUTA.
Ohtlikke jäätmeid võetakse
vastu OÜ Paikre prügilas
eraisikutelt, kellel on sissekirjutus Pärnu linnas, samuti TASUTA. Juriidilistelt
isikutelt võetakse ohtlikke
jäätmeid vastu vastavalt
kehtivale hinnakirjale.
Paikre tel 4455760 vastab kõnedele E-R 8.0016.30, e-post info@paikre.
ee.
Kuno Erkmann

Võimalus saada tasuta ja
soodsamalt õigusabi
Korrektne postkast, mis
on pealt täidetav, ilmastikukindel, lukustatav ja
nimesildiga.
Postkasti paigaldades
arvesta kindlasti ka sellega,
milline on Sinu postkasti
ava suurus. Universaalse postiteenuse tüüptingimustes on paika pandud
kirisaadetise maksimaalne
mõõt: 230 x 330 x 20 mm
(pikkus, laius, paksus), seega tuleks postkasti paigaldamisel veenduda, et selle
avast mahuks sisse lubatud
maksimaalsete mõõtmetega
kirisaadetised.

Eesti Õigusbüroo koostöös
justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta ja soodustingimustel õigusabi. Üks 15-st
õigusbüroo kontorist asub
Pärnus Rüütli 23.
Õigusabi saamiseks tuleb eelnevalt broneerida
aeg kas internetis aadressil
www.juristaitab.ee või helistades telefonil 688 0400.
Seejärel tuleb sõlmida kliendileping, mis kehtib terve
kalendriaasta jooksul. Täiskasvanutele maksab lepingu sõlmimine viis eurot,
alaealised on lepingutasust
vabastatud.
Lepingu sõlminul on
õigus saada juriidilist abi
15 tundi ühe kalendriaasta

jooksul, millest kaks esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot
tunnis), kolme järgmise
tunni eest tuleb tasuda 20
eurot tunnis (riik hüvitab
ülejäänud 20 eurot tunnis)
ja kümne järgmise tunni eest
40 eurot tunnis. Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on Eesti Õigusbüroo
andmetel 120 eurot tunnis,
millele lisandub käibemaks.
Nõustatakse nii kohtumisel kui veebis. Õigusbüroo senise praktika järgi
jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni,
mis näitab, et lihtsamad ja
tüüpilisemad juhtumid leiavad tasuta tundide jooksul
lahenduse.

Kahe aasta jooksul on
tasuta ja soodustingimustel
abi antud 18 500 inimesele.
Inimeste pöördumised on
seni olnud seotud peamiselt
võla- ja perekonnaõigusega: vaidlused laenuandjate,
pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse
hoolduse ja vara jagamise
probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele
nõu vaidlustes tööandjaga,
pärimisasjades, naabriteja korteriühistu liikmete
vahelistes vaidlustes ning
suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.
Lisainfot leiab aadressil
www.juristaitab.ee, helistades tel 688 0400 või kirjutades abi@juristaitab.ee.
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Paikuse Päevakeskuses

Eesti-teemaline
mälumänguõhtu
22. augustil kell 17
Katame ühiselt laua rahvuslike
suupistetega – võta kaasa endale ja ka sõbrale!

Riietumissoovitus: sini-must-valge

Päevakeskuses on avatud
Terje Tali maalinäitus!

“Terje on ARS Kunstistuudio liige alates 2016. aastast.
Terje maalimisviis on kiire
ja mitmekesine. Võib öelda,
et sarnane impressionistlikule maalitehnikale. Tema
töödes on äratuntavalt müstikat ja positiivset energiat.
Oma maalidega püüab ta
edastada rõõmsaid emot-

sioone, tundeid ja meeleolusid. Täpselt nii on Terje
ka oma iseloomult, alati
rõõmus ja positiivne. Lisaks
maalimisele tegeleb ta aga
veel mesinduse, käsitöö ja
massaažiga”.
Annela Raud Selge,
kunstistuudio juhendaja

Huvikooli suvelaagris olla
oli kihvt nagu alati

Paikuse laste Suvelaager
tegutses augustikuu esimesed kaks nädalat huvikoolis
ja noortekeskuses PaNoKe.
Laagrisse kogunes 17
erinevas vanuses noort.
Päevad olid sisustatud mitmekesiste tegevustega: matkasime, pidasime discgolfiturniiri, käisime Pernova
looduskeskuses planetaariumis ja koprarajal. Külastasime Pärnu Gildipäevi.

Päevakeskuse tegemistest uuel hooajal
Haldusreformi tuules sai
aasta alguses Paikuse Päevakeskusest liitumise teel
Pärnu Sotsiaalkeskuse üks
osa. Sisu on aga vähe muutunud ning ka uuel hooajal
ehk alates septembrist jätkuvad tegevused juba traditsiooniliseks saanud ajal.
Esmaspäeviti koguneb
majarahvas hommikuses
infotunnis olulise teabe
vahetamiseks ning nädala
sündmustega tutvumiseks.
Teisipäeviti kell 10.30 toimub Emmekate klubi, mis
on mängu-, vestlus- ja tegevusring, kus saavad kokku
väikeste lastega kodused
emmed. Samal päeval kell
13 käib päevakeskuse kaminasaalis koos memmede
käsitööring. Memmed ootavad liituma uusi nobenäppe,
sest koos on mõnusam! Kolmapäev on lauamängude
päev ja kell 11 kogunetakse
mängima nii traditsioonilisi
lauamänge kui ka moodsa-

maid seltskonnalauamänge. Neljapäevaõhtud on
päevakeskuses iseäranis
oodatud, kuna kell 17 tuleb
rahvast kokku nii lähemalt
kui kaugemalt, et veeta koos
mõnus bingo- või mälumänguõhtu. Bingo ja mälumäng
toimuvad üle nädala ehk
nt 5. septembril toimub
bingoõhtu ja 12. septembril
mälumäng. Ootame seltsi
ka uusi mängijaid! Iga kuu
teisel neljapäeval kell 12.00
käib koos Jututuba Urve
Otti eestvedamisel. Reedeti
kell 11 täidavad Beebikoolis
osalejad ruumi laste naeru ja
kilgetega. Beebikooli juhendaja on Aina Tarvis.
Endiselt on päevakeskus
Paikuse osavallas koduteenuse ja sotsiaaltranspordi
osutajaks. Hetkel kehtib
veel vana hinnakiri, kuid
valmimas on keskuslinnaga
ühtne uus hinnakiri. Samuti
vahendab päevakeskus vältimatut abi ning osutab toe-

Päevakeskuse nädalakava
Toimumisaeg
Tegevus
Esmaspäev 9.00-10.00
Majaelanike infotund
Teisipäev 10.30-12.00
Emmekate klubi
Teisipäev 13.00-14.00
Memmede käsitööklubi
Kolmapäev 11.00-13.00
Lauamängude ring
Neljapäev 12.00-14.00
Jututuba (iga kuu teine neljapäev),
eestvedaja Urve Ott
Neljapäev 17.00-18.30
Mälumäng/Bingoõhtu
(vaheldumisi üle nädala)
Reede 11.00-12.00
Beebikool, juhendaja Aina Tarvis
tavaid erihoolekandeteenuseid – igapäevaelu toetamise
ja toetatud elamise teenust,
mis on mõeldud psüühilise
erivajadusega inimeste toimetuleku parandamiseks.
Päevakeskuse kaminasaalis on jätkuvalt võimalik
korraldada isiklikke tähtpäevi või rentida ruumi muu
sündmuse tarbeks. Hiljuti
värskendatud kööginurga
kappides leiduvad nõud
kuni 30-le inimesele laua
katmiseks, kogu vajalik

köögitehnika ning kasutada
saab ka projektorit. Kaminasaalis on olemas mängunurk
lastele ning lauamängud
nii täiskasvanutele kui ka
lastele.
Kõikide tegevuste ja
teenuste kohta saab lisainfot telefonil 4455355 või
kirjutades paevakeskus@
paikuse.ee.
Katti Aumeister
Pärnu Sotsiaalkeskuse
Paikuse päevakeskuse juht

Paikuse kodukohvikute asukohad

Oodatuim laagrisündmus
on ööbimisega väljasõit. Sel
aastal olime Tori Jõesuus.
Teel sinna uudistasime Tori
hobusekasvanduse tegemisi ja uurisime Tori põrgut. Päevadesse mahtus ka
meisterdamist, kokkamist,
kunsti- ja nutitegevusi.
Laagri väljasõitu toetas
Pärnu linna “Haridus- ja
noorsooprojekti” fond.
Monika Vaher

Kogukonnapäev „Koostegemise jõud“
SA Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) korraldab
9. septembril kell 16.00
Paikuse osavallakeskuses
kogukonnapäeva „Koostegemise jõud“. Kutsume
kõiki Paikuse osavalla ini-

mesi kaasa rääkima ja mõtlema, kuidas üheskoos oma
kodukant turvalisemaks
muuta. Arutame koostöö
üle kogukonna, politsei,
päästeameti ja vallavalitsuse
vahel ning mida igaüks ise

ära teha saab. Paneme paika
plaani, mida kogukond saab
ise ära teha, et kodukant
oleks turvalisem ja rahvas
tervem ning vaatame, kuidas seda rahastada. Ülevaate
2018a sündmustest piirkon-

nas teevad nii Päästeamet
kui Pärnu Politseijaoskond.
Osavallakeskuse juhataja
Kuno Erkmann teeb kokkuvõtte ja tutvustab osavalla
plaane tervise ja turvalisuse
edendamisel.

Päevakava 09.09
16.00 Mida päev toob ja kuidas toetab SAPA Paikuse osavalla kogukonna arengut. Vabaühendustele/mtü-dele suunatud
teenused ja saabuvad üritused – Daisi Sprenk, SAPA
16.15 Piirkonna õiguskorra ülevaade 2018. aastast – Pärnu Politseijaoskond
16.45 Päästeameti kokkuvõtte 2018. aasta sündmustest.
17.15 Millised probleemid kaardistas kogukond 2018.a. Paikuse osavalla turvalisuse koostööpäeval „Terve ja turvaline
kodukant“? - Merle Einola, SAPA
17.30 Turvalisus ja tervis on meie endi kätes. Mida on tehtud ja mida saame teha koos? - Kuno Erkmann, Paikuse
osavallakeskuse juhataja
18.00 Koolitus „Elukeskkonna turvalisus” - Marek Väljari, MTÜ Eesti Naabrivalve Paikkonna probleemide lahendamine kogukonna toel
19.00 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine
Info tel 5566 7906 Merle Einola või merle@parnumaa.ee
Üritust koostöövõrgustiku tõhustamiseks korraldab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu Pärnumaa turvalisuse nõukogu ja
rahastab Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondist.
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
HEINO VEBER
HUNO TALI
VIKTOR MÄRSS
HELDUR RIKAS
ÜLO SUIK
JAAN KÄGO
EVALD KUKK
KOIT ERALA
JOHANNES KANARBIK
MARTIN MÜLNER
JAAK VALTER
AIN TALTS

ILJA TERZI
AGNES PALU
MAIMU JÜRISSON
LEILI LEESMENT
ELLA FREITOK
ASTA TALI
ELVI-EEVI JAANIMETS
MALL KLEMENTJEVA
ELSA PILL
HILVI PELJU
LARISSA ENDE
MALLE PUURAID

URVE OTT
ASTA JAAMANN
VIIVI JAAGANT
TIIU VARE
TIINA KÄBIN
VIIVI VINKEL
ÕIE KUUSK
ASTA PÄÄRMANN
LUULE PIRSO
ASTA MÄNNIKU

13. august 2019

Õnnitleme!
LAUREEN TAHKER		
ema Silli Välimäe
isa Margus Tahker

30.06.2019

LENE VESKIMEISTER		
ema Mariliis Veskimeister
isa Jaak Veskimeister

25.07.2019

ROBIN KOOS			26.07.2019
ema Mairi Järvemets-Koos
isa Roland Koos
REBEKA ERENURM		
ema Helin Laus
isa Toomas Erenurm

26.07.2019

KEVIN SINISALU		
ema Maria Sinisalu
isa Kuido Sinisalu

05.08.2019

TEADAANDED
Osavallakeskuse lahtiolekuajad:
» esmaspäeval, 19. augustil 8.00-15.00
» teisipäeval, 20. augustil SULETUD
Rõõmsat taasiseseisvumispäeva!
***
Kampaanias „Värvid linna“ osalemiseks saab esitada
taotlusi 15. oktoobrini, Taotluse vorm www.parnu.ee,
samuti saab blankette linnavalitsuse infolauast ja osavallakeskustest.
***
1. septembrist on raamatukogu lahtiolekuajad:
E 8.00 – 15.00
T, K, N, R 8.00 – 18.00
L 10.00 – 14.00
Iga kuu viimasel reedel raamatukogu suletud!
***
Paikuse elanikel on 26. septembril kell 12.00-15.00
võimalik loovutada geeniproov Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppeüksuses (Kooli tee 12) geenidoonorite kogumispäeva raames. Kogumispäeval proovi
andmiseks eelnevalt aega broneerima ei pea ning võimalusel palume olla 4 tundi söömata (võib juua lisanditeta vett). Kaasas peab olema isikut tõendav dokument!
Lisainformatsiooni saate veebilehelt geenidoonor.ee,
helistades geenivaramu infotelefonile 520 6959 tööpäeviti 9-17 või kirjutades info@geenidoonor.ee.
Olete väga oodatud!
***
Pärnu Linnavalitsuse korraldatavale kuldpaaride
vastuvõtule registreerumiseks tuleks saata hiljemalt
7. septembriks taotlus aadressile Suur-Sepa 16, 80098
Pärnu linn, Pärnu linn või linnavalitsus@parnu.ee
või toimetada see linnavalitsuse infolauda või Paikuse
osavallakeskusesse.

Seljametsa Rahvamajas
08.09.2019 kell 14.00

Vanavanemate päev
* Töötoad
* Vanavanemate aegsed
seltskonna ja tantsumängud
* Koogi võistlus
(Vanavanematel palume kaasa võtta oma küpsetatud kook või pirukas. Toimub parima küpsetise
valimine).
Korraldaja MTÜ Paikuse Naisteühing Marta
ja toetab Pärnu linn

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

Seljametsa rahvamajas
Puuülikool

11. septembril kell 19
Siret ja Janno Seeder
Tasakaaluõpetus inimest toetav feng shui
Pääse 8-/6Kohtade broneerimine rahvamaja@paikuse.ee

Mälestame lahkunuid
Nikolai Manitšev
Joosep Lind		
Hannes Jüri Roland Ruus
Vello Järvesalu		

23.01.1949 - 02.07.2019
30.04.1956 - 15.07.2019
30.04.1952 - 17.07.2019
02.03.1953 - 24.07.2019

Seljametsa rahvamajas

4. septembril kell 19
romantiline ajalooline draama

„Guernsey kirjandus- ja
kartulikoorepiruka selts“

Pääse 5-/4-

