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Kahe kooli ühinemist tähistatakse valgusetendusega
Peagi saabuv 1. september
toob kaasa muudatuse Paikuse osavalla koolivõrgus.
Ühendatakse kaks kooli:
põhikool ja huvikool, kellest
saab üks Paikuse Kool.
Ajaloolise sündmuse
märgistamiseks toimub 31.
augusti õhtul kell kümme
põhikooli ees valgusetendus

„Meie kooli lugu“. Meenutame olnut ja alustame kooliaastat uue võimsa energiaga.
Tulge vaatama, kaasa elama,
nostalgitsema ja nautima!
Ürituse eel ja ajal on
põhikooli esised parklad
autovabad. Arvestame kehtivate tervisepiirangutega.
Monika Vaher

Seitsmes P.Õ.M.M. ootab
õpihimulisi seiklejaid
18. septembril oodatakse
kõiki õpihimulisi õhtuhämaruses seiklejaid 7.ndat aastat
toimuvale P.Õ.M.M.ile.
Nagu ikka, oodatakse sellest osa võtma 6-liikmelisi
võistkondi, kuhu kuuluvad
nii suured kui väikesed
liikmed.

Õhtusele matkamängule avaneb registreerimine
septembri alguses. Hetkel
on käimas läbirääkimised
erinevate koostööpartneritega ning korraldajate sõnul
on ka sel aastal ootamas ees
väga põnev võistlus.
Marika Valter

Beebisid on oodata 25
21. septembril kell 13 tervitatakse osavallakeskuse
suures saalis Paikuse uusi
ilmakodanikke, kelle vanemad on eelnevalt kinnitanud
oma peost osavõttu.
Tervitussõnad ütlevad
ning vapilusikad ja meened
annavad üle osavalla ja

päevakeskuse juhid. Seekord esinevad meie kõige
pisematele Paikuse lasteaialapsed. Peale “ametlikku
osa” toimub väike ja rahulik
koosviibimine. Beebipäeval
on kohal ka fotograaf.
Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Tammuru tehnoküla ettevõtjad rõõmustavad teeremondiks saadava toetuse üle
Tammuru tehnokülla viiv ca
300 m pikkune sageli auklik, porine või siis tolmav
kruusatee on üks 13 Pärnumaa teedest ja tänavatest,
mille remondiks andis riik
toetust. Linnavalitsus korraldab riigihanke soodsaima
tööde teostaja leidmiseks,
siis saab teada ka selle maksumuse.
Kokku eraldas valitsus
omavalitsustele teede remondiks 14,1 miljonit eurot.
Majandus- ja taristuminister
Taavi Aas loodab sellest abi
nii inimeste elukvaliteedi
parandamisele kui ka pikalt
eriolukorras tegutsema pidanud ettevõtjatele. See on
hea uudis eelkõige Tammuru tehnoküla ettevõtjate ja
ka töötajate jaoks, kes seda
teed igapäevaselt kasutavad
kaubaveoks või tööle-koju
sõitmiseks.
Täna tegutseb ligi paarikümnest tootmishoonest
koosnevas tehnokülas kümmekond firmat, mõni lühemat ja mõni päris pikka
aega. Mitmes ettevõttes
tegeletakse puidutöötlemisega (sh tehakse nii voodeid
kui köögimööblit, valmistatakse höövelpuitu), tehakse
puur-, keevitus- ja treitöid,
remonditakse autosid ja
rasketehnikat, pakutakse
mootorsõidukitele majutusteenust jne. Mitmeski majas
paiknevad laod ja hoidlad.
Peale kahe suurfirma tegevuse lõpetamist valitseb
mõnes hoones ka vaikus.
OÜ Tammuru Puit on
tehnoküla vanim ja
suurim ettevõte
Pretsedenditult vanim,
suurim ja võimsam ettevõte
Tammuru tehnokülas on
OÜ Tammuru Puit, kelle
eesotsas on selle loomisest
saadik Aleksandr Okunev.
Kui meenutame temaga
vanu aegu, jõuame 1995.
aastasse, kui Aleksandr ostis
tühjaks jäänud pardifarmi ja
alustas seal puidust voodite
tootmist. Mõne aja pärast
mindi aga üle aiamööbli
tegemisele, mis laienes nii
kiiresti, et osteti juurde
teine ja kolmas ja neljas ja
viieski hoone. Töötajate arv
küündis hooajal pea sajani.
Kuus aastat tagasi mindi tagasi vanade liistude

Tammuru tehnokülla viiv intensiivse kasutusega kruusatee on üks 13 Pärnumaa
teedest ja tänavatest, mille remondiks andis riik toetust. (Olev Mägi foto)

Veerandsada aastat tehnokülas tegutsenud Tammuru Puidu tsehhides valmib igas
kuus tuhandeid voodeid. (Raivo Teder foto)
juurde ja hakati taas tootma
voodeid. Täna valmistavad Tammuru Puidu 60-65
töötajat igas kuus vastavalt
lepingutele kolm kuni neli
tuhat voodit, mis lähevad
peamiselt Euroopa riikidesse. Ja lähevad just sedasama
teed mööda, mille remondiks nüüd raha eraldati.
Loodetavasti panevad
nüüd, peale tehnokülla viiva
tee korda tegemist sealsed
Moto Majutus OÜ on viis aastat tagasi ostetud hoone
tublid ettevõtjad seljad ja
fassaadi kenasti renoveerinud. (Olavi Salumets foto)
rahad kokku ning leiavad tootmishoonete vahelistel täitmiseks.
lõpuks ometi võimaluse ka teedel aukude freesasfaltiga
Liilia Varik

“Kauni kodu” konkursil läks 2003. aastal tootmishoonete kategoorias I koht OÜ-le
Puur. Täna kuulub ühtviisi heas korras kinnistu tolleaegse omaniku pojale ja firma
kannab nime MO Grupp, kelle põhitegevusala on vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitus, lisaks puurimis- ja treitööd ning rasketehnika remont. (Olev Mägi foto)
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Püüdkem hoida kalmistul
korda üheskoos

10. august 2020

Linnavalitsuses otsustati:

27. juulil 2020
* anda välja järgmised ehitusload:
- Paikuse alevis Oru tn 8 kinnistule elamu püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon ja elekter.
- Paikuse alevis Haigru tn 18 kinnistule elamu püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon ja elekter.
- Silla külas Servaku kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks.
* omandada tasuta osaühingult Estero Haldus Pärnu linnale Seljametsa külas Pilve
tänava mõtteline osa suurusega 6 988 m2 koos mõttelisele osale ehitatud teerajatiste
ja tänavavalgustusega.

Noortekeskuse tegemistest

Foto Aide Leppnurm

Septembris saab meie osavalla kalmistu juba 16 aastaseks ja loomulikult suureneb
seal viimse puhkepaiga leidnute arv iga aastaga.
Te a t a v a s t i t e g e l e b
haldusreformi järgselt
hauaplatside eraldamisega
Pärnu Metsakalmistu eelkõige kalmistuvahi Ilmi
Saali isikus (tel 53340425,
parnumetsakalmistu@
gmail.com). Üldisi heakorratöid teevad seal samad
mehed, kes hoolitsevad
kogu osavalla territooriu-

mi korrasoleku eest, kuid
põhitöö teevad ikka need
lahkunute omaksed, kes
hauaplatse hooldavad. Kel
sinna kanti asja, näeb, et
surnuaed on üldiselt kenasti korras. Kahjuks on
jäänud silma, et mõnedelt
hauaplatsidelt riisutakse
nii okkad kui käbid koos
liivaga vahekäikudesse.
Seda küll kindlasti teha ei
tohiks, sest see rikub killustiku, pannes seal umbrohu
veelgi hoogsamalt kasvama.
Ideaalis korjatakse hoopis

oma platsi korrastades ka
sellega piirnevalt teeosalt
ära sinna kogunenud risu,
mida mõned inimsed siiski
ka teevad, tuleb tänutundega
tunnistada. Jälgida tuleks
ka, et oksad ja vanad lilled läheksid ikka kalmistu
esiossa paigaldatud kompostikotti, küünlad ja muu
plastik konteinerisse.
Tänaseks on maetuid
kokku 181, sh urniga 68,
alates 2018. aastast 29, neist
16 urniga.
Liilia Varik

Tänu kevadel kimbutanud
Covid19le, tuli ka noortekeskusel mõelda läbi tegevused igaks kolmandaks
juhtumiks.
Ütleb Eesti vanasõnagi
et “kus viga näed laita, seal
tule ja aita”. Nõnda avanes
ENTK (Eesti Noorsootöö
Keskus) poolt suve hakul
eraldi toetusprogramm, mille raames Paikuse Avatud
Noortekeskuski sai spetsiaalselt suvisteks välitegevusteks toetust küsida. Nõnda õnnestus meilgi ENTK
toel soetada hulga erinevaid välisteks tegevusteks
mõeldud õuemänge – muuhulgas suur kabe ja male
välimängulaud ning hulga

rulasid ja tõukerattaid, mis
noorte silmad särama panid.
Soetatud sai ka spetsiaalne
live-ülekandeid toetav süsteem, mis võimaldab korraldada edaspidi vajadusel
kvaliteetseid livekohtumisi
ka veebi teel. Nüüd saame
korraldada noortele põnevaid kohtumisi ka juhul,
kui peaks tulema uus mitte
oodatud pandeemia.
Augustis - septembris
ootavad ees lisaks igapäevastele tegevustele mitmetest projektidest tulenevad
üritused. Noorte seas oodatuim on kindlasti nädalane “Panoke suvelaagri
projekt”, mille raames üks
päev pühendatakse puhtalt

Aloha Surf MTÜ poolt läbiviidavale surfikoolitusele.
Septembris keskendutakse
noorte meediateadlikkusele,
kus noorte ideede projektifondist “Nopi üles” projekt
“Meediateadlik Panoke”
tegevused teoks saavad.
Selle raames ootavad noori
ees põnevad külastused
trükimeedia asutustesse
ning kohtumised erinevate
meediakorüfeedega.
Kooliaasta alguses on
ootamas ka õpetlik väljasõit
TalTechi Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse, kus õpitakse parimate
käe all fotode töötlemist.
Marika Valter

Jakobsoni konkurss tunnustab
maakonna tegijaid Kurgjal
Carl Robert Jakobsoni, Eesti
rahva ärkamisaja suurkuju,
õpetatud põllu- ja kirjamehe, Kurgja sümboltalu rajaja
mälestuseks ning tema aadete ja pärandi tähtsustamiseks
annab 1989. aastast alates
C. R. Jakobsoni Sihtasutus
koostöös Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja ajalehega
Pärnu Postimees igal aastal
välja autasud maakonna
tunnustatumale põllumehele

ning haridus- ja kultuuritegelasele.
Sel aastal otsustas žürii
üksmeelselt nimetada tunnustatumaks põllumeheks
OÜ Tori Agro asutaja ja
kauaaegse juhi Jaan Tekko
ning haridus- ja kultuuritegelaseks Põhja-Pärnumaa
valla tantsujuhi Tiina Saare.
Ajalehe Pärnu Postimees toimetus esitas C. R.
Jakobsoni nimelise konkur-

si eripreemia laureaadiks
OÜ Kirbla Mahe juhatuse
liikme Liisi Laose, kes on
Lääneranna vallas tuntud
ja üleriigiliselt tunnustatud
noor ettevõtja.
Autasud antakse võitjaile üle 29. augustil eesti
hobuse päeval Kurgjal C.
R. Jakobsoni Talumuuseumis, kuhu on kõik huvilised
oodatud.
Liilia Varik

Pakendikonteinerisse sobimatuid asju viies riskite trahviga
Inimesi, kes pakendikonteineritesse või nende juurde
sobimatuid asju viivad, võidakse trahvida kuni 800 euroga, ettevõtetele võidakse
määrata kuni 13 000 eurone
rahatrahv.
Pärnu linnas on sadakond Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO), Eesti
Taaskasutusorganisatsiooni
(ETO) ja Eesti Pakendiringluse (EPR) pakendikonteinerit, mis on varustatud
ettevõtja kontaktandmete ja
pakendiliigiga, mida sinna
tohib panna.
Linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme
hinnangul moodustavad
pakendid konteinerite sisust
ligi 40 protsenti, ülejäänud
on olmejäätmed, lehtklaas
(see ei ole pakend!), WC potid, kraanikausid, madratsid
jpm, mis tuleks panna kodusesse prügikasti või viia

jäätmejaama või -punkti.
Jäätmejaamad või
-punktid asuvad Pärnus
Raba 39 ja Metsa 1, Põlendmaal, Audrus, Lavassaares ja Tõstamaal. Tasuta
võetakse seal vastu üksnes
ohtlikke jäätmeid ja elektroonikajäätmeid, ülejäänud
asjade eest tuleb maksta.
Inimene, kes otsustab
raha kokku hoida ja oma
jäätmed avalikesse pakendikonteineritesse või nende
kõrvale viia, riskib kuni
800 eurose rahatrahviga.
„Nägin, kuidas Raeküla
pakendikonteinerite juurde
vana komposter viidi. Kirjutasin auto numbri üles ja
algatasime väärteomenetluse. Sellise asja viimine
Paikre sorteerimisjaama
oleks maksnud mõne euro,“
rääkis Virunurm.
Pakendikonteineritesse
viidud sobimatute asjade
tõttu saavad konteinerid kii-

resti täis ja inimesed on selle
pärast pahased. Kui märkate
kedagi pakendikonteinereid
risustamas, tuleks sellest
teada anda konteinerile
kirjutatud telefoninumbril
või teatades linnavalitsusele, helistades telefonil 444
8200 või kirjutades linnavalitsus@parnu.ee.
Teataja peab olema valmis selleks, et tema tunnistust kasutatakse väärteomenetluses. Niisama anonüümsel helistamisel pole mõtet,
väärteomenetluses on vaja
tunnistajaid.
„Iga asja jaoks on oma
koht,“ ütles linnavara- ja
heakorrateenistuse juhataja
Karmo Näkk. „Pärnu linnas
on kuus kohta, kus saab
erinevat liiki jäätmeid ära
anda, aga ikka viiakse neid
sisuliselt tänavale ja meie
kõigi aia taha.“
Teet Roosaar
LV meedianõunik

Pooled sündinutest on oma pere
kolmandad ja neljandad lapsed
Paikuse osavalla esimese
poolaasta sündide statistikat
oli lausa lust teha – kuue
kuu jooksul registreeriti 34
lapse sünd (2019. aastal oli
kokku vaid 38 sündi), kusjuures poisse ja tüdrukuid
võrdselt. Seda juhtub harva.
Kunagi pole juhtunud aga
seda, et koguni pooled sündinutest on oma pere 3. või
4. lapsed. Peaaegu pooled
sündisid emadel vanuses
31 kuni 35 aastat. Noorim
sünnitaja oli 22 ja vanim 40
aastane (vt tabel 1).
Numbreid võrreldes
näeme, et erinevalt paljudest kohtadest Eestis jäi
Paikuse osavallas poole

Tabel 1

Abielus/
vabaabielus

Ema
22-30 a

Ema
31-35 a

Ema
36-40 a

1. laps

2/5

4

1

2

2. laps

4/6

7

3

0

3. laps

6/9

1

11

3

4. laps

2/0

0

0

2

Kokku

14/29

12

15

7

aasta loomulik iive tugevalt positiivseks (+21). 34
sünni kõrval registreeriti 13
surma. Meie seast lahkunud
kuue mehe keskmine vanus
oli 68,6 ja seitsmel naisel
80,7 eluaastat (vt tabel 2).
Noorimad lahkujad olid
52 aastane mees ja samas
vanuses naine, vanimad 82
aastane Hillar ja seni osavalla vanim elanik olnud 99

Tabel
2

5069

7089

üle
90

Kokku

Mehed

3

3

0

6

Naised

1

3

3

7

Kokku

4

6

3

13

aastane Elsa.
Kahjuks algas teine poolaasta palju süngemalt – juulikuus registreeriti 4 sündi ja
5 surma.
Liilia Varik

Riketest ja avariidest teatamine
Tänavavalgustuse rikked
Merkvik OÜ; 518 4149
Vesi- ja kanalisatsioon
24h avariitelefon 445 5660; vesi@parnuvesi.ee
Elektrikatkestused
rikketelefon 1343
Omavalitsuse teed
444 8157; 5303 8366
Riigiteede probleemid
telefon 1510
Ohvriabi kriisitelefon
116 006; www.facebook.com/palunabi/
Maanteel (riigiteel) hukkunud suurulukist (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv,
põder või metskits), palutakse teada anda keskkonnainspektsiooni telefoninumbril
1313, muudest loomadest maanteeinfo telefonile 1510.
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Spordikeskus läheb
vastu uuele hooajale
Suvi käib küll alles täie
hooga, kuid üsna pea on
käes ka aeg, kui Paikuse
Spordikeskus läheb vastu
uuele hooajale.
1. septembrist oleme
avatud taas tööpäevadel
kella 8st 22ni ning laupäevadel ja pühapäevadel 9st
20ni. Augustikuu lõpuni on
spordikeskus veel nn suvisel režiimil, st et keskus on

spordisõpradele avatud E-R
09.00-20.00.
Tuletan meelde, et just
praegu on sobilik ja õige
aeg huvi tunda ja broneerida kõigil grupitreeningute
tegijatel oma tulevase hooja
tunnid, sest head treeningute
ajad ei püsi kaua.
Roland Šimanis
Spordikeskuse juhataja

Kesksuvine bingoõhtu

Paikuse päevakeskuses toimus hoolimata mitte just
kõige suvisematest ilmadest Kesksuvine bingoõhtu.
Koguneti üle pika aja, sest
COVID-19 sundis bingoning mälumängusõbrad tavapärasest varasemale puhkusele. Võitjateks osutusid
Klaara-Greeta Miil ja Urve
Ott. Palju õnne! Äärmiselt
vahvate teemakohaste puidust medalitega varustas
päevakeskust üks lahke
noormees Vändra külje alt
Kaansoost.
Laual oli head ja pare-

mat ning lausa lust oli bingo numbreid välja hüüda.
Meelelahutust pakkusid
Raeküla Vanakooli keskuse
noored, kelle väike etendus
oli numbritele just mõnus
vahepala.
Kui kõik hästi sujub, siis
saame juba septembris alustada laua taga iganädalaste
kohtumistega koos bingo- ja
mälumängusõpradega, kes
muidugi ootavad ka enda
sekka uusi liikmeid.
Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Pärnu kohvikute nädal tuleb uues kuues
Kohvikute nädalast on saanud kohviselt pikk nädalavahetus ja kogu ettevõtmisel
on uus nimi – Pärnus Kohvitab. Ei pilvita, uduta ega
saja, vaid lihtsalt 17.-20.
septembril Pärnus Kohvitab!
Uus! Osaleda saavad
kõik, kes kohvi pakuvad.
Maal, linnas, linna servas
või koduhoovis.
Kõik vägevad erilahendused, ulmelised ja metsikud ideed on oodatud.
Terve Eesti kuuleb ja näeb
ning Riigi Ilmateenistus
konstateerib fakti, et Pärnu
piirkonnas kohvitab ja pilvede tekkimise oht on ainult
kohvi aroomidest tingitud
aurudest.
Mis täpsemalt toimub
ja miks osaleda?
Osalema ootame kohvikuid, restorane, hotelle,
spaasid, turismitalusid jm
toredaid kohti, kus kohvi
saab pakkuda. Reede ja laupäev on pop-up kohvikute
päralt, mida saab/võib püsti
panna kus iganes – laudas,
jõusaalis, rabas, kinnisvarabüroos, kuuris, saunas või
kasvõi oma kodus elutoas.
Siin piire pole, anna teada
oma ideest ja aitame rõõmuga sellele sobiva kuju anda.
Eelmine aasta kinnis-

varabüroos või disainipoes
olnud ühe-õhtu-kohvikud
said väga sooja vastuvõtu.
17. septemberil avame
kohvitavalt pika nädalavahetuse Pärnu Keskuse
aatriumis, kus toimub ühe
vinge kodukokkade näituse
avamine.
Juuli lõpu seisuga läheb
eelinfo välja nii kodulehele
www.kohvikutenädal.ee kui
sotsiaalmeediasse. ASAP
hakkame koguma infot osaleda soovijatelt ning lisame
kodukale, sotsmeediasse
pakkumised ja muu vajaliku info. Septembri alguses
algab üle-eestiline sotsiaalmeediakampaania “Pärnus
Kohvitab”, et sõnumiga
võimalikult paljudeni jõuda.
Väiksemas mahus Soomes
ja Lätis (läbi koostööpartnerite), et ka seal anda põhjus
Pärnusse tulemiseks. Kajastused kohalikus ajalehes ja
uudistes. Valmib ka väike
trükis osalejate pakkumistega, mida enamasti jagame
Pärnus ja Pärnumaal. Lisaks
pakume omaltpoolt väikest
pildipanka (toit, jook, emotsioon, Pärnu), mida saate
vabalt oma kanalites kasutada. Sündmuse ajal toodame
jooksvalt pildi- ja videomaterjali, mida nii ürituse
ajal kui hiljem saab vabalt
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ja piknikuga. Pildigalerii
laagris toimunust leiate
huvikooli FB.
Paikuse Huvikooli FB
tasub ikka pilku peal hoida, sest peagi on algamas
registreerimine 2020/21
õppeaasta rühmadesse.
Operatiivseimad uudised
ja teavitused paneme ka
sinna. 1. septembrist alustab huvikool Paikuse Kooli
koosseisus – ikka selleks,
et pakkuda mitmekesisemat
õpet ja parimaid valikuvõimalusi meie oma osavallas.
Jääge meiega!
Monika Vaher
Huvikooli direktor

mida kasutada nii sündmuse
ajal kui hiljem;
- võimaluse panna pea
tööle ja teha midagi überlahedat;
- olla kambas.
Ja kui aus olla, siis tavaolukorras ei saa selle
raha eest väikest reklaami
tükikestki aga praegu me
pakume lausa “pudrumägesid”. Tule meiega mägedele
ja teeme väikstest tükkidest
suure ja laheda sündmuse,
millest räägitakse. Palun
võta kohe ühendust ja hakkame peale!
Magusalt koorekohviste
tervitustega
Kati Vaas (tel 5646
0045) ja
Kaydi Tomson (5650
41649, kohvitab@visitparnu.com; https://kohvikutenadal.ee).

22. augustil avab Paikusel oma
uksed täpselt viisteist kodukohvikut

Lastelaagrist ja huvikoolist

Selleaastane Paikuse laste
suvelaager toimub augustikuu kahel esimesl nädalal
huvikoolis. Laagrilisi juhendavad huvikooli õpetajad.
Laagri viimaseks päevaks oleme matkanud Sindis ja Pärnus, külastanud
kadettide giituuri saatel
Politseikooli, võtnud mõõtu korvpalli täpsusvisetes,
ujunud, näitust külastanud,
muuseumis käinud, fotojahti pidanud. Muidugi ka
meisterdanud, joonistanud
politseiteemalisi koomikseid ja maalinud vimpleid.
Laager lõppeb Valgeranna seikluspargis aardejahi

kasutada ja jagada. Kui oled
ise ideega natukene jännis,
siis aitame kaasa mõelda, et
idee puudumise taha teotahe
toppama ei jääks.
Kohvitamise ajal (17.20.09) saavad kõik osalejad
välja ukse juurde kaugelt
äratuntava kujunduselemendi, mis kogu loo mõnusaks
kaugel silmatavaks tervikuks loob.
Osalemine projektis
maksab 120.-+km, Pop-up
kohvik üheks (kaheks) õhtuks 90.-+km.
Selle raha eest saab:
- poolteist kuud aktiivset
turundust erinevates kanalites nii Pärnus kui üle Eesti;
- saad anda oma loomingulise panuse, et Pärnus
oleks madalahooajal ka äge
olemine;
- foto- ja videomaterjali,
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1. Kohvik FOODATTACK Nurga 2a
Vana hea legendaarne veise/lambaliha burger coleslaw salati,
krõbedate sibulate ja BBQ kastmega. Uruqay veiseantrekoot
krõmpsuva rohelise salati, värske kartuli ja metsaseenekastmega.
Grillitud konnakoivad jalapeno mayoga. Mereannihautis.
2. Kodukohvik MÕNUSAD MAITSED Käärasoo tee 6
Särtsakas mereanni pada, Green Egg pizza, vrapid, pannil praetud
pirukad, Pavlova koogid, hea kohv ja jahutavad joogid.
3. Vahvlikohvik AMPSUKE Västriku 33
Vahvlid, lauamängud, hüppamiseks batuut.
4. Kodukohvik KRÄSUPEA Käärasoo tee 13
Kräsupea see tegi nalja, kutsus kodudest kõik välja, kräsupesa
ootas neid, sealt sai kõva kõhutäis. Menüüs soolased ja magusad
suupisted.
5. TURTELTUVI TUPIKUKOHVIK Kalda tee 43
Menüüs soolased ja magusad suupisted, meemõdu, mesi, suitsukala,
koduleib. Lisaks saadaval meeküünlad.
6. INXU TEX-MEX KODUKOHVIK Käärasoo tee 2
Menüüs erinevad hõrgutised, tõsised grillipalad Ameerika mandrilt,
texase ribi, chili.
7. Kodukohvik MAGUSARÕÕM Kuigu tee 33
Koogid, küpsetised ja supp. Kohapeal saab mängida erinevaid
mänge.
8. Kodukohvik PÄRL Põllu 7
Pakume suitsukala, küpsetisi ja burgereid.
9. RIISIKA kodukohvik Riisika 2, Silla küla
Isetehtud soolased ja magusad küpsetised.
10. Kohvik TÕLLARATAS Tõlla 5
Kodused toidud, miniloomad, hoovimüük.
11. Kodukohvik PUSTUSKI Pustuski tee 5, Seljametsa
Surramurra vahvel, vurrikartul, lendav taldrik, toru üllatus ja palju
muud põnevat.
12. PAIKUSE LIONS KLUBI heategevuslik kohvik Tiigi 2
Menüüs on grillpraed, soolased ja magusad küpsetised meie
parimatelt kodukondiitritelt. Valikus mitmesuguseid koduseid jooke.
Meelelahutuseks elav muusika. Kogu kohvikus teenitud tuluga
toetame Paikuse laste silmade arstlikku kontrolli.
13. Kodukohvik DAISY AIT Loometsa talus, Vaskräämal
Piknikupesad, kohalikud hõrgutised, võimalus ise suupärane varras
kokku panna. Käsitööseebid, ehted. Lastele töötuba „Looduse loodud,
köögist leitud“, täiskasvanutele kell 15 taimede teemaline õpituba.
14. UUE-TONDI kodukohvik Uue-Tondi talus, Seljametsas
Suitsukanasupp, notsukõht, retrovahvlid, toortatrakook.
15. Staabikohvik MUSTLASROMANSS Seljametsa rahvamajas
Mustlasvanaema kanasupp, leivasupp Paruni Lemmik, nõiajook,
soolased ja magusad küpsetised. Tuluga toetame Seljametsa
muuseumi harmooniumi renoveerimist.
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
HUNO TALI
HEINO VEBER
VIKTOR MÄRSS
HELDUR RIKAS
ÜLO SUIK
JAAN KÄGO
EVALD KUKK
KOIT ERALA
JOHANNES KANARBIK
MARTIN MÜLNER
JAAK VALTER
AIN TALTS
ILJA TERZI

LEO TAMMSOO
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
LINDA RÕÕM
ÕIE KUUSK
ASTA PÄÄRMANN
LUULE PIRSO
ASTA MÄNNIKU
LUULE SAKSNIIT
VAIKE KASEMETS

10. august 2020

Õnnitleme!
Remy Klettenberg
ema Perje Mägi
isa Martin Klettenberg

02.07.2020

MAIT KÕRGEKIVI		
ema Maigrit Tikkerbär
isa Meelis Kõrgekivi

21.07.2020

KAUR ANDERSON		
ema Merili Anderson
isa Enn Anderson

26.07.2020

RUBEN KÄGO			28.07.2020
ema Mariann Timberg
isa Egert Kägo

TEADAANDED
Seljametsa Rahvamajas
13.09.2020 kell 11.00

VANAVANEMATE PÄEV

Kepphobuse töötuba
Kepphobuste võistlus lastele
Hoidiste degusteerimine
Esinevad laululapsed
(Vanavanematel palume kaasa võtta
kepphobuse meisterdamiseks villane
sokk ja ise tehtud kodune hoidis)
Toimub parima hoidise valimine!
K orral da j a M TÜ P ai kuse N ai st eü hin g Mar ta
j a t oeta b P ärn u lin n

Karjäärikontsert liigutas südameid
Esmakordsel kontserdil
Seljametsa järve kõrgel
kaldal sai nautida imelist,
veepinnal helisevat muusikat. Esimeses pooles esinesid ansambli Oma Lugu
liikmed Ants Välimäe ja
Andris Avamere, teise poole
täitis noor laulja ja laululooja Haldi Välimäe. Publik
kuulas lummatult ning ilus
ilmgi aitas igati kaasa. Kohvikus müüdud hõrgutiste
tuluga toetatakse Seljametsa
muuseumi harmooniumi
renoveerimist. Täname esinejaid, vabatahtlikke abilisi
ja imelist publikut.

Planeeringute spetsialist Merilin Merirand lahkus
ametist alates 04.08.2020, teda asendab Kadri Karjus,
444 8350; kadri.karjus@parnu.ee.
***
Kampaanias Värvid valda!” osalemiseks peab ehitise
omanik esitama Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada seisukorra fikseerimiseks
foto värvitavast ehitisest. Avaldusi ja lisadokumente
saab esitada kuni käesoleva aasta 16. oktoobrini. Värvimistööd peavad olema lõpetatud hiljemalt selle aasta
25. oktoobriks.
***
Jäätmeveolepinguid
saab
sõlmida
aktsiaselts
Ragn-Sellsi veebilehele www.ragnsells.ee.
Küsimuste ja abi saamiseks saab pöörduda Ragn-Sellsi klienditoe poole telefonil 606 0439 või e-posti teel
info@ragnsells.ee.
***
Telefoniseltsilist soovivad eakad saavad endast teada
anda helistades telefonil 5683 0646 või e-posti aadressil jututaja@jututaja.ee. Tuge ja nõuandeid vaimse
tervise teemadel jagavad Peaasi.ee nõustajad: https://
peaasi.ee/kysi-noustajalt/.

KUULUTUSED
Korstnapühkimine. Kütteseadmete hooldus ja
remont. Töödele garantii ja akt. 56450529, OÜ Tamu.
***
Õunapuude suvine lõikus, hekkide pügamine, muruniitmine. Korstnapühkimine eramajades.
56981275, Taevastes OÜ.

Kuld- ja briljantpulmapaaride
vastuvõtt 2020
Käesoleva aasta oktoobrikuus austab Pärnu linnavalitsus kuld- ja briljantpulmapaare.
Pidulikule vastuvõtule on oodatud paarid, kellel on 2020. aastal täitunud või täitumas
50 või 60 abieluaastat ehk abielu on registreeritud 1970. või 1960. aastal ning kelle
praegune registreeritud elukoht on Pärnu linnas (sh osavallad).

Vastuvõtule saab registreeruda 6. septembrini 2020

Avalduse vorm on kättesaadav linna veebilehel www.parnu.ee, osavallakeskustes ning
linnavalitsuse infolauas. Kirjutada võib ka vabas vormis, kindlasti on vaja märkida
abielupaari ees- ja perekonnanimed, abielu registreerimise kuupäev, postiaadress ja
kontakttelefon.
Avaldus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu
linn või linnavalitsus@parnu.ee.
Registreeruda võib ka kohapeal või helistades:
- Pärnu linnavalitsuse infolauas (Suur-Sepa 16, 444 8200)
- Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, 444 8171)
- Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11, 444 8151)
- Tõstamaa osavallakeskus (Sadama tee 2, 444 8161)
Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud E-N: 8.00-17.00, R: 8.00-16.00

Fotod Ilmar Naaber

Pärnu linnavalitsus

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

Mälestame lahkunuid
Jako Kuus		
Hubert Aljas		
Helju-Laine Martinson
Anna Beskova		
Elvi Peerna		

08.03.1995 - 23.07.2020
29.10.1941 - 24.07.2020
10.10.1935 - 27.07.2020
28.02.1925 - 30.07.2020
31.01.1948 - 04.08.2020

www.parnu.ee

