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Oodatakse ettepanekuid 
Pärnumaa ja Paikuse osavalla 
vapimärkide andmiseks

Osavallakeskuse lahtiolekuajad aasta lõpus:
E-N  23.-26. detsembril  SULETUD
R      27. detsembril  8.00-16.00
E      30. detsembril  8.00-17.00
T      31. detsembril  8.00-12.00
K      01. jaanuaril 2020  SULETUD
Rahulikke ja kauneid pühi!

Pärnumaa vapimärk
Pärnumaa Omavalitsus-

te Liit ootab ettepanekuid 
inimeste kohta, kes on vääri-
lised kandma Pärnumaa kõr-
geimat autasu – Pärnumaa 
vapimärki, mis on asutatud 
Pärnumaale osutatud tee-
nete tunnustamiseks. Vapi-
märk omistatakse isikutele, 
kes oma silmapaistva töö 
ja tegevusega on oluliselt 
kaasa aidanud maakonna 
arengule, sealhulgas väl-
japaistvate saavutuste eest 
spordis ja kultuuris.

Ettepanekud palutakse 
esitada hiljemalt 31. det-
sembril 2019 Pärnumaa 
Omavalitsuste Liitu e-posti 
aadressil: pol@pol.parnu-
maa.ee. Ettepanek peab 
sisaldama isiku, kelle kohta 
ettepanek tehakse, ees- ja 
perekonnanime, sünniaega 
või isikukoodi, teene kir-
jeldust ja kontaktandmeid.

Paikuse osavalla 
vapimärk

Osavalla kõrgeimaks 
autasuks on vapimärk, mis 
antakse isikule, kes oma te-
gevusega on oluliselt kaasa 
aidanud osavalla arengule 
või elanike heaolule, saa-
vutanud tähelepanuväärseid 
tulemusi või üldise tun-
nustuse kultuuri, hariduse, 
majanduse, eestluse jmt 
edendamisel. Vapimärgi 
andmise otsustab osavalla-
kogu koosseisu häälteena-
musega.

Paikuse osavallakeskus 
ootab ettepanekuid Paikuse 
osavalla vapimärgi andmi-
seks kirjalikult 15. jaanua-
riks 2020. Palume kirja 
panna kandidaadi ees- ja 
perekonnanimi; põhjendus, 
mille eest tunnustust avalda-
takse ning ettepaneku esitaja 
nimi, kontaktandmed, kuu-
päev ja allkiri.

Toimus VI hariduskonverents “Sõna jõud”

Koduste laste jõulupakid 
ootavad omanikke
Paikuse osavallas elavad 
kodused lapsed, kes ei käi 
koolis ega lasteaias, olid 
oodatud väikesele jõulupeo-
le osavallakeskuse suures 
saalis 12. detsembril (fotol). 

Kes mingil põhjusel ei 
saanud jõulupeost osa võt-
ta, saavad lastele mõeldud 
kommikotid kätte osavalla-
keskusest tuba 2 veebruari-
kuu lõpuni.

12. detsembril toimus Pai-
kuse osavalla VI haridus-
konverents “Sõna jõud”. 

Põhikooli aulasse kogu-
nes sadakond osavalla hari-

dustöötajat, kellele esinesid 
teemakohaste ettekannetega 
Eestis tuntud ja omaalal tun-
nustatud inimesed: kirjani-
kud, ajakirjanikud, õpetajad 

ja õpetlased.
Konverentsi avasid põ-

hikooli direktor Anne Kal-
mus ja Pärnu abilinnapea 
Varje Tipp. Konverentsi 

moderaator oli kauaaegne 
Paikuse abivallavanem Hel-
ve Reisenbuk. 

Ettekanneteks said sõna 
Paikuse Põhikooli õpetaja 
Aare Külaots, MTÜ “Jul-
ge rääkida” asutaja Sass 
Henno, veebikonstaabel 
Ville Ränik, teoloog Marko 
Tiitus, kirjanik ja muusik 
Aapo Ilves ning saatejuhina 
tuntud Urmas Vaino.

Töist ja eriti tänapäe-
val väga aktuaalsel teemal 
toimunud konverentsi on 
igati paslik võtta kokku Ain 
Kaalepi poolt väljaöeldud 
mõttega “sõnal on musttuhat 
palet”.

Osavalla jõulupeol lustis saalitäis rahvast
Seljametsa Rahvamaja kor-
raldas osavallakeskuses 
jõulupeo, kus esinesid kõik 
osavalla taidluskollektiivid 
ning tantsuks mängisid meie 
oma pillimehed Priit Kask 
ja Jaan Krinal. Igal laulu- ja 
tantsukollektiivil paluti oma 
aastaga õpitud repertuaarist 
välja valida kaks laulu või 
tantsu, Seljametsa Külatea-
ter tõi välja jõulu-esietendu-
se „Punamütsike ja teised“.

Rahvamajale tuli lisaks 
oma maja vabatahtlikele 
seekord appi rahvatant-
surühm Virtin. Kaunistasi-
me saali ja fuajee talustii-

lis ning riputasime seinale 
vanad jõulukaardid Laine 
Järvemäe kogust. 

Paikuse osavalla 8 huvi-
ringist pooled teevad proove 
osavallakeskuse saalis ja 
pooled rahvamajas ning 
pärast haldusreformi jagu-
nes ka huviringide rahasta-
mine mitme asutuse vahel. 
Leidsime, et segadusest 
hoolimata vajavad osavalla 
ärksad kultuuriinimesed 
kohta, kus tunda ühtekuu-
luvustunnet ning üksteise te-
gemistest osa saada. Kokku 
käib osavalla huviringides 
igal nädalal koos ligi 120 

Kadri ja Mart pandi Seljametsas paari
Seljametsa Külateatri ju-
hendaja Aire Koobi eest-
vedamisel pandi Seljamet-
sas paari Kadri ja Mart. 
Kadripulma nime kandvas 
interaktiivses etenduses osa-
lesid kõik Paikuse osavalla 
taidluskollektiivid, põhiosa 
jäi Seljametsa Külateatri ja 
külalisena appi tulnud Hää-
demeeste Huviteatri kanda. 
Mängiti läbi ehtsate vanade 

kommetega pulmapidu, mis 
sisaldas mitmeid rituaale, 
laulu-tantsu ja nalja. Laual 
oli Martade keedetud tan-
gupuder. Koos publikuga oli 
saalis üle 170 inimese, mis 
on rahvamaja senine pub-
likurekord. Täname Airet 
koos Külateatriga ja kõiki 
osavalla huviringe meeldiva 
koosloomise eest!

Annika Põltsam

Jõululõunalistele säras Voldemar Kuslap
Seljametsa muuseumi kol-
manda jõululõuna avas 
omamaja ansambel Helin. 
Ligi poolesaja külastaja 
rõõmuks oli üllatusesineja 
Voldemar Kuslap. Vana-
meister laulis nii tuntud 
jõululaule, oma vanu hitte 
kui uuemaid palasid. Kohal 
viibinud peolisi vaimustas 
Kuslapi vitaalsus – 82aasta-
sena lõi ta oma laulu saateks 
tantsu, rääkis nalju ja käitus 

igati sümpaatse vanakooli 
härrasmehena. Pidu jätkus 
kohvikust Florinda kohale 
toodud maitsva prae ja tor-
di söömisega. Jõululõunat 
külastas ka jõulutaat, kes 
kõigile häid pühi soovis ja 
igale peolisele salmi eest 
väikese kingituse ulatas. 

Täname muuseumi ja 
rahvamaja sõpru koos vee-
detud toreda aasta eest!

Annika Põltsam Foto Ülari Tuisk

Foto Urmas Saard

inimest, peole oli korralda-
jate rõõmuks tulnud ka teisi 
osavalla elanikke. 

Loosisime välja korral-
daja-kollektiivi, kes järgmi-

sel aastal aitaks rahvamajal 
jõulupidu korraldada. Loo-
siõnn naeratas lauluseltsile 
Sirel (fotol).

Annika Põltsam

Foto Ülari Tuisk



2    Nr. 12 (299)    16. detsember 2019

Linnavalitsuses otsustati:
11. novembril 2019
* kehtestada 2019/2020 õppeaastaks Paikuse Põhikooli 1.a, b ja c, 3.b ja c ning 7.b 

klassides põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ettenähtud piirnormist suuremad klassi 
täitumuse piirnormid.
18. novembril 2019
* muuta Paikuse alevis kolme kinnistu koha-aadressid ja määrata uued järgmiselt: 

Raudtee tn 2a – Raudtee tn 14, Raudtee tn 2 –  Raudtee tn 16 ja Raudtee tn 4 –  Raudtee 
tn 20. Kinnistute omanikel tuleb paigaldada hoonetele uued aadressi numbrimärgid ühe 
kuu jooksul korralduse teatavakstegemisest.
* lubada Paikuse alevis Orunurga tn 1 kinnistul suurendada hoonestusala 10% ulatuses, 

et elamu laiendus mahuks hoonestusalasse. 
* lubada Paikuse alevis Ringi tn 27 kinnistul suurendada hoonestusala 10% ulatuses, et 

säilitada võimalikult maksimaalselt kõrghaljastus ja hoone mahutada hoonestusalasse.
* keelduda Silla lülas Kuigu tee 21 kinnistu detailplaneeringuga määratud hoonestusala 

suurendamisest 10% ulatuses kehtivate piirangute tõttu.
2. detsembril 2019
* volitada planeerimisosakonda andma välja ehitusloa Paikuse alevis Kooli tee 12 

kinnistul asuva autoõppesõiduplatsi laiendamiseks koos ehitist teenindavate rajatiste 
(veevarustus, reoveekanalisatsioon, drenaaž, müratõkkesein, välisvalgustus) rajamise-
ga. Enne kasutusloa taotlemist tuleb sisekaitseakadeemial teha projekteeritud rajatise 
mürameetmete kontrolliks mürauuring. Enne nõlvade haljastamisel taimmaterjali pai-
gutusega tuleb võtta ühendust linnavara- ja heakorrateenistuse haljastuse peaspetsialisti 
või linnaaednikuga.
* võtta vastu Paikuse alevis Kiviaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneering, mille üks 

peamine eesmärke on kaldakindlustusega avalikult kasutatava jalgtee põhimõttelise 
asukoha määramine kahe paadisilla vahele. Planeeringu avalik väljapanek toimub 
31. detsembrist 2019 kuni 14. jaanuarini 2020 osavallakeskuses tööpäeviti kell 
8-16 ja Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. 
Avaliku väljapaneku jooksul võib avaldada arvamusi planeeringu lahenduse kohta kas 
kohapeal, posti teel või saata e-posti aadressile linnavalitsus@parnu.ee.
* kehtestada Paikuse alevis Vahtramäe tee 10 kinnistu detailplaneering.
9. detsembril 2019
* eraldada Paikuse Huvikoolile 1740 eurot robootikakomplektide soetamiseks.
* eraldada MTÜ-le Maadlusklubi Leo 490 eurot kahe maadlusnuku soetamiseks.
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Orunurga tn 1 olemasoleva elamu laiendamiseks.
* moodustada ja kinnitada Paikuse Põhikooli hoolekogu järgmises koosseisus: Oliver 

Kikas (kooli pidaja esindaja); Annela Õismets, Marika Kuusik, Gerli Kauge, Marek 
Varkentin, Diana Vainonen, Janek Ollep, Kaspar Laanemets ja Maarika Urm (lasteva-
nemate esindajad); Kristel Sass (õpilaste esindaja); Mait Lind (õppenõukogu esindaja) 
ning Marika Valter (kooli toetava organisatsiooni esindaja).

Kas linnavõim veab Linnuriiki alt?

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust
Paikuse osavallakogu 26. 
novembri koosolekul võeti 
teadmiseks Pärnu Linnavo-
likogu määruse „Pärnu linna 
2020 eelarve” eelnõu.

Eelnõu kohaselt on Pär-
nu linna 2020. aasta eelar-
ve põhitegevuse tulem ehk 
siis põhitegevuse tulude ja 
põhitegevuse kulude vahe 
7709,25 tuhat eurot (9,63% 
põhitegevuse tuludest). Pär-
nu linna prognoositav eelar-
ve tulem 2020. aastaks on 
10717,28 tuhat eurot ehk 
lisaks põhitegevuse tulemile 
annavad investeeringute-

le katte likviidsed varad 
(308,80 tuhat eurot) ja lae-
nud (10408,48 tuhat eurot).

Toetati linnavolikogu 
määruse “Paikuse Põhikooli 
põhimäärus“ eelnõud. Põ-
himäärusega reguleeritakse 
kooliõppe ja kasvatuse kor-
ralduse alused, õppekavavä-
line tegevus, kooli juhtimi-
ne, õpilaste, vanemate ning 
koolitöötajate õigused ja 
kohustused, kooli majanda-
mise ja asjaajamise alused.

Osavallakogu kinnitas 
ka oma tööplaani 2020. aas-
taks. Sõltuvalt arutluse alla 

tulevatest teemadest kutsu-
takse istungist osalema/ette 
kandma osavallajuht, vas-
tava töölõigu linnavalitsuse 
osakonna juhataja ja antud 
töölõigu eest vastutav töö-
taja. Vajadusel kaasatakse 
teisi linnavalitsuse tööta-
jaid/liikmeid ja spetsialiste 
väljaspoolt.

Osavallakogu toetas 
ühehäälselt Kuno Erkmanni 
ettepanekut esitada Pärnu-
maa Omavalitsuste Liidule 
Pärnumaa Vapimärgi kan-
didaadiks Paikuse Põhikooli 
õpetaja Aare Külaots.

Riketest ja avariidest teatamine 
Tänavavalgustuse rikked rike@leonhard-weiss.com; 443 4929 
Vesi- ja kanalisatsioon 24h avariitelefon 445 5660; vesi@pvesi.ee
Elektrikatkestused rikketelefon 1343
Omavalitsuse teed 444 8157; 553 8497
Maanteel (riigiteel) hukkunud suurulukist (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, 
põder või metskits), palutakse teada anda keskkonnainspektsiooni telefoninumbril 
1313, muudest loomadest maanteeinfo telefonile 1510. 

Lõvid kogusid aastalõpupeol 
raha vähihaigete laste raviks
LC Paikuse poolt 6. det-
sembril korraldatud Lions 
Aastalõpu Dinee toimus 
teist aastat järjest Pärnus. 
Sel korral osales kokku 100 
külalist nii Eesti kui Soome 
LC Lappajärvi lions-klubi-
dest, lisaks Pärnu Rotary 
klubi esindajad. Kohal olid 
nii Eesti lions-piirkonna 
kuberner kui asekuberner.

Heategevuslikul loteriil 
koguti kokku 1420 eurot, 
mis läks Vähiravifondile 
„Kingitud Elu“ sihtsuunitlu-
sega vähihaigetele peredele, 
kes kasvatavad alaealisi 
lapsi. Eelmisel aastal samas 
suurusjärgus kogutud sum-

ma läks Eesti Vähihaigete 
Laste Vanemate Liidule vä-
hihaigete laste raviks.

Pidu kulges meeleolu-
kalt, kaasahaaravate lugu-
dega esines LC Paikuse 
instrumentaal-vokaalan-
sambel “Leoni che cantano” 
ehk maakeeli laulvad lõvid. 
Meeleolumuusikat lõi kogu 
õhtu jooksul ansambel Ti-
toks. Üheks õhtu naelaks 
kujunes Jan Uuspõllu esi-
nemine, kes seekord läks 
vahelduseks Haapsalust 
Pärnusse ja sattus Pärnus 
juhuslikult Nooruse Majja, 
kus omakorda toimus pla-
neeritult Lions Aastalõpu 

Dinee 2019.
Arvatavasti tehti üle-

maailmne lionsite rekord 
line-tantsus, nimelt õpetas 
tantsusammud kogu saa-
litäiele 100 kohalviibijale 
üheaegselt selgeks line-tant-
su legend Kaie Seger. Hea 
nalja eest hoolitsesid LC 
Paikuse liikmed veli Marti 
ja veli Guido.

Meie moto – kõige pare-
mini saab teha head siis, kui 
ka endal on kõik hästi, mil-
leks annab jõudu muuhulgas 
ka meelelahutus, mis tõstab 
ka ühtekuuluvustunnet!

Korraldajate nimel,
LC Paikuse

Lions Aastalõpu Dinee 2019 korraldaja LC Paikuse velid ja leedid (osalises koosseisus).

Pärnu linnavalitsus ega Pai-
kuse osavallakogu ei hooli-
nud sellest, et Politseikooli 
autodroomi laienduse vastu 
alevi keskuses on allkirja 
andnud üle 400 elaniku. Nii 
suure osa elanikkonna seisu-
kohtade mittearvestamine 
on märk sellest, et kaasav 
kodanikuühiskond, millest 
poliitikud armastavad sa-
geli rääkida, on veel lap-
sekingades. Kuidas muidu 
seletada, et Pärnu linnava-
litsus väljastas 2. detsembri 
korraldusega autodroomi 
laienduseks ehitusloa. 

Vaid kahes asjas on ela-
nikke siiani kuulda võe-
tud: Politseikooli praeguste 
plaanide kohaselt ATV rada 
ei kavandata ning vääri-
kas mõisaaegne tammealle 
jääb osaliselt alles. Sealse 
läbipääsu elanikele soovib 
kool aga sulgeda ning jõe-
äärse kallasraja kasutamise 
võimalus on küsitav. 

Paikuse Asumiselts, mis 
moodustati tänavu märsis, 
ei aja jonni Politseikooliga. 
Elanikud tahavad teada, 
miks kavandatakse sellist 
müraobjekti elamumaa kes-
kele, kui harjutusväljaku ra-
jamiseks teisi variante pole 
kaalutud. Räägime mõjude 
leevendamisest olukorras, 
kus see müra ja valgusreos-
tuse allikas oleks võimalik 
rajada läbimõeldumasse 
asukohta elamutest kauge-
male. Praegu annab väljas-
tatud ehitusluba võimaluse 

kasutada autodroomi ka 
tööpäevavälisel ajal, piisab 
vaid 14-päevasest ettetea-
tamisest. 

Konnakotka pesa kait-
seks muudetakse Rail Balti-
cu trassi. Häädemeeste gol-
fiväljakutel leitud käpaliste 
päästmiseks istutati need 
ümber selleks eraldatud 
aladele. Milline võiks olla 
kompromiss Politseikooli 
kavandatava autodroomi 
laienduse puhul? Kas elani-
kud „istutatakse“ ümber või 
suudetakse leida võimalus 
rajada Politseikoolile kor-
ralik ristkasutust ja rentimist 
võimaldav harjutusväljak 
sadadest kodudest eemal? 

Elanikud ja asumiselts 
on valmis kompromissiks, 
kui autodroom ehitatakse 
alevisse väiksemas mahus. 
Praeguseid Politseikooli 
laiendusplaane vaadates 
on aga selge, et nende el-
luviimisel puuduks alevis 
helge tulevik nii elanikel kui 
koolil endal. 

Politseikooli juhtkond 
on visalt keeldunud aruta-
mast variante rajada autod-
room Paikuse alevi kesksest 
elamupiirkonnast välja-
poole. Ometi oleks selleks 
ainult Pärnumaal vähemalt 
pooltosinat erinevat võima-
lust. Näiteks on Vaskrääma 
küla elanik pakkunud oma 
maad autodroomi laienda-
miseks ja selleks sobivat 
maad oleks mujalgi. 

6. detsembri elanike aru-

telul Paikuse Põhikoolis 
jäid kogukonnal paljudele 
olulistele küsimustele vas-
tused saamata. Koosole-
kul osalenud Politseikooli 
direktori Kalvi Almoseni 
sõnul on ministeeriumi ta-
sandil alanud arutelud Si-
sekaitseakadeemia kõikide 
komplekside tuleviku üle, 
kuid ei kaaluta Politseikooli 
lähiaastatel Paikuselt ära 
viimist. Hetkel autodroomi 
väljaehitamiseks rahastus 
puudub.

Oleme palunud linna 
toetust, et leida vajalikule 
harjutusväljakule asukoht, 
mis võimaldaks Politseikoo-
li arendamist Pärnumaal, 
kuid seda elukeskkonda 
kahjustamata. 11. detsembri 
piirkondliku arengu komis-
joni kooslolekul sai asumi-
selts võimaluse tutvustada 
autodroomi laienduse te-
maatikat ja anti lubadus, 
et komisjon võtab teema 
jaanuaris põhjalikumalt aru-
tusele. 

Tänan elanikke ja kaa-
samõtlejaid senise toetuse 
eest! Rahulikku pühadeaega 
kõigile!

Anneli Vridolin
MTÜ Paikuse Asumiselts 

Asutuste kontaktid
Paikuse Põhikool 445 3132
Paikuse Spordikeskus 445 3392
Paikuse Huvikool 445 2120
Paikuse Noortekeskus 523 7006
Paikuse Lasteaed 5332 5006
Paikuse Päevakeskus 445 5355
Seljametsa Rahvamaja 5786 4627
Seljametsa Muuseum 5786 4627
Paikuse Perearstikeskus 445 5358
Paikuse Südameapteek 445 5357
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Noortekeskus tähistas juubelit kontserdigaTöötamisest pühade ajal

Eesti „Aasta võõrkeelealane tegu 2019“ 
tiitli pälvis Paikuse Põhikool
Euroopa Komisjoni ning 
Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi tunnuskiri “Aasta 
võõrkeelealane tegu” on 
rahvusvaheline tunnustus, 
mille pälvivad leidlikud ja 
põnevad keeleõppe prak-
tikad.

Kandidaate oli 20, kus-
juures ainukesena väljapoolt 
pealinna Paikuse Põhikool. 
Tunnuskirjaga Paikuse koo-
lile käis kaasa ka rahaline 
preemia 500 eurot, lisaks 
hinnalisi raamatuid ja muid 
meeneid. 

Paikuse esitas konkur-
sile kaks Erasmus+ projek-
ti: “Kirjaoskus valgustab 
tulevikku” ning “Euroo-
pa kirjanduse suurteosed”, 
mis on rahvusvahelised 
koostööprojektid mitmete 
Euroopa koolidega. 

Kirjaoskuse projekti 
raames tegeleti õpilaste 
lugemis-, kirjutamis-, kuu-
lamis- ja rääkimisoskuse 
analüüsi ja erinevate õpeta-

mise meetoditega partner-
koolides. Projekti uudsus 
seisnes selles, et õpilased 
tegutsesid ja vahetasid ko-
gemusi, diskuteerisid ning 
tegid järeldusi töötades rah-
vusvahelistes rühmades. 

Tegevused toimusid nii 
internetikeskkonnas kui ka 
projektikohtumistel. Partner-
koolide õpilastest moodusta-
ti lugemisgrupid, kes lugesid 
grupis kokkulepitud raama-
tut, täitsid tagasiside töölehti, 
kohtumisel kujundasid pla-
kati ja tegid sisust maketi. 
Koostöös partnerkoolidega 
valmis metoodiline materjal: 
neli kogumikku õpetajatele 
lugemise, kirjutamise ja 
kõnelemise õpetamiseks. 
Lisaks kogumik aineülese 
õpetamise materjalidega, kus 
on näited kriitilise mõtlemi-
se, digitaalse pädevuse, mo-
tivatsiooni, õppima õpetami-
se, ettevõtluse õpetamise ja 
loovuse arendamise kohta. 
Kogumikud on kõigile kät-

tesaadavad paberkandjal 
Paikuse raamatukogus ning 
veebis.

Kirjanduse projektitöös 
keskendusid partnerkoolid 
suurteostele. Kuue riigi õpi-
lased valisid ühe kirjandus-
teose oma maa kirjandus-
pärandist. Valitud raama-
tust koostatati adapteeritud 
versioon, mis tõlgiti inglise 
keelde. Seejärel loodi illust-
ratsioonid ja muusika ning 
dramatiseering. Lõpuks 
valmis e-audioraamat. Nii 
tutvusid partnerkoolid pro-
jekti käigus teiste maade 
kirjandusega. Kohtumistel 

osalesid õpilased ja õpetajad 
Hispaaniast, Kreekast, Sak-
samaalt, Türgist, Slovee-
niast ja Eestist. Paikuse PK 
õpilased valisid suurteoseks 
Nukitsamehe.

Suure töö ja tunnustu-
se taga seisavad eelkõige 
Paikuse kooli inglise keele 
õpetajad Kersti Rohtmets, 
Sirle Varkentin ja Ingrid 
Lilles (fotol), kes läbi paku-
tava põneva keelepraktika 
Paikuse õpilaste silmad 
särama panid.

Sirje Suurevälja
Põhikooli vene keele 

õpetaja

Jõulunädalast aasta lõpuni 
on raamatukogu lahtioleku-
ajad tavapärasest erinevad. 
Samas on just eesseisvad 
pikad pühad ja pime aeg 
igati sobilik hea raamatu 
seltsis veetmiseks. Et väl-
tida asjatu kohaletulekuga 
tekkivat meelepaha, toome 

ära raamatukogu täpsed 
lahtiolekuajad: 

E, 23. dets   8.00 - 12.00
R, 27. dets   8.00 - 18.00
L, 28. dets 10.00 - 14.00
E, 30. dets   8.00 - 15:00

24., 25., 26. ja 31. det-
sembril ning 1. jaanuaril on 
raamatukogu suletud.

Raamatukogus on üleval uus näitus “Inglite aeg”.

Novembris möödus 15 aas-
tat Paikuse noortekeskuse 
asutamisest. Seekordset kes-
kuse sünnipäeva otsustasid 
noored tähistada eriliselt ja 
hoopis isemoodi. Koostöös 
Laura Kiviselja, Raul Ilbi 
ja Kait Kallauga sündiski 
mõte korraldada selle puhul 
Pärnumaa noortebändide 
konkurss Paikuse Music 
Splash 2019. 

Nii hakkasime mõtet 
arendama, appi tulid oma-
korda Paikuse Põhikool, kes 

oli nõus andma oma ruume 
ja noortekeskuse kokandus-
ring “Trühvel”, kes võttis 
vastutase suupistete ning 
kohviku olemasolu eest. 
Rahaliselt pani idee elluvii-
misele õla alla Pärnu linn, 
meenetega toetasid Estonia 
SPA, Wendre ja Piljardisaal 
Pool 8. 

21. novembril kogunes  
põhikooli aulasse Paikuse 
Music Splash 2019 kont-
serdile ligikaudu sadakond 
pealtvaatajat ja teist sama-

palju esinejaid. Kuigi kõik 
üles astunud bändid olid 
ülitublid ja lahedad, läksid 
neli neist koju Paikuse Mu-
sic Splash 2019 võiduga.  
Žürii lemmikuteks osutusid 
“Surjukad” Surjust (noorem 
vanuseaste) ja “Eliminaa-
tor X” Järvakandist. Pub-
lik valis oma lemmikuteks 
ansambli “Pretty Good” 
Kilingi-Nõmmest (noorem 
vanuseaste) ja “The Fare-
less” Sindist.

Täname kõiki osalenuid 
noortebände ja nende juhen-
dajaid – te olite võrratud! 
Suur tänu teile, et kinkisite 
meile imelise sünnipäeva 
õhtu! 

Õhtu suurüllatajaks oli 
Paikuse Põhikooli vastloo-
dud verinoor õpetajate bänd, 
kes esitas Nublu tuntud loo 
“Für Oksana”. Suur tänu 
kõigile neile toredatele, jul-
getele õpetajatele, eesotsas 
Tarmo Tõnismanniga, kes 
sellise hulljulge ideega kaa-

sa tulid ning võtsid nõuks 
esimese lavadebüüdi teha.

Ürituse õnnestumisse oli 
kaasatud tegelikult palju ini-
mesi ja siinkohal on oht, et 
kõiki ei jõuagi ära märkida. 
Küll aga täname eraldi Sil-
ver Tagut, Mattias Linderit, 
Kait Kallaud, Martti Šorinit, 
Laura Kiviselga, Raul Ilbit, 
Triine Koset, Panoke toi-
mekat meeskonda ja Marek 
Silda, tänu kelle panusele 
toimus kõik täpselt ja just nii 
hästi, nagu seda plaanisime. 

Suur aitäh külalisžü-
riile Laura-Ly Uussaarele 
ja Rainer Ildile, kes võtsid 
vaevaks tööpäeva lõpus pea-
linnast kohale sõita ja noor-
tele muusikutele ka häid 
nõuandeid jagada, samuti 
kogu  üri tust kaamerasilma 
püüdnud fotograaf Mikko 
Selgile Raeküla Vanakooli 
Keskusest. 

Marika Valter
Korraldajate nimel 

Noortepäeval keskenduti tervise teemadele
Novembris toimunud Paiku-
se Noortepäeva eesmärgiks 
oli tõsta noorte teadlikkust 
tervise teemadel – kuidas 
tervislikumalt toituda, hoida 
nii füüsilist vormi kui ka 
pöörata tähelepanu vaimsele 
tervisele. 

Vanema kooliastme 
õpilastele olid külalisesi-
nejateks kutsutud omaala 
tunnustatud eksperdid Errit 
Kuldkepp ja Raivo Piiber. 
Peale kaasahaaravaid ette-
asteid hullutas fänne noorte 
seas populaarne räppmuusik 
AG. 

Noortekeskuse sellesü-
gisese ühe suurema ettevõt-

mise eestvedajad olid meie 
krapsakad noored Helena 
Ailt ja Airis Liset Ervin. 
Korraldusmeeskonda kuu-
lusid veel päevajuht Kaur 
Timusk, fotograaf Kristjan 
Peters ning nn tehnilised 
abid Triini Viks ja Lau-
ren Elizabeth Prokopovitš. 
Abiks erinevate tegevuste 
korraldamisel olid põhikooli 
õpilasesinduse noored.

Kokku osales noorte-
päeval ligi 150 noort, seega 
saab uut noorte algatust, 
mida rahastab projektikon-
kursi “Ideeviit” kaudu Hari-
dus- ja Teadusministeerium, 
igati kordaläinuks lugeda. 

Jõulutoimetused jätkuvad 
päevakeskuses terve kuu

Paikuse päevakeskuses avas 
jõuluhooaja 5. detsembril 
toimunud jõulukaardi töö-
tuba, kus valmisid vahvad 
käsitöökaardid.

Detsembris toimuvad 
bingo- ja mälumänguõhtud 
on samuti jõuluhõngulised 
ning neljapäeviti koos käi-
vate seltsiliste jõulupidu 
toimub 19. detsembril kell 
17. Vahetatakse loosipakke 
ja lauldakse jõululaule. 

Samal päeval peavad 
oma jõululõunat ka Jututoa 
osalised, kellele tulevad 
esinema Paikuse lasteaia 
laululapsed. Väiksed pä-
kapikud Paikuse lasteaiast 

käivad detsembri jooksul 
päevakeskuses külas pipar-
kooke küpsetamas, jagades  
mõnusat jõululõhna kogu 
maja elanikele. Viimasena 
saavad kokku majaelanikud 
ja päevakeskuse töötajad 
23. detsembri jõululõunal, 
et jõuluootusele väärikas 
punkt panna.

Tore, et vahvaid selts-
kondi on mitu, kes jõulu-
rõõmu üksteisega jagavad. 
Laulu- ja tantsukollektiivid 
kohtuvad tähistamiseks aga 
juba Memme-taadi uusaas-
tapeol 5. jaanuaril kell 11 
osavallakeskuse saalis.

Katti Aumeister 

Paikuse lapsed tõstavad 
droonid lendu

3. detsembril toimus põhi-
kooli aulas droone tutvustav 
tund. Ürituse viisime läbi 
loovtöö raames, et tutvustada 
lastele tuleviku ametit ja kut-
suda neid drooni õpperingi.

Kohale tuli 33 huvilist. 
Tunni alguses rääkisime 
endast ja uurisime lastelt, 
mida nad teavad droonidest 
ja kas nad on proovinud ka 
droone lennutada. Tõusid 
päris paljud käed. Lasime 
VR prille ja droone vaadata 
ja katsuda. Siis tegi Jo-
han näidislennu väravatega 
rajal. Jagasime huvilised 
kolme gruppi ja meie juhen-
damisel said kõik proovida 

drooniga lennata läbi meie 
endi tehtud väravate. Raja 
väravad valmisid eelmisel 
aastal huvikooli drooniõp-
petundides.

Meie üritus meeldis las-
tele väga ja niimõnigi tun-
dis huvi drooniringi vastu. 
Kahjuks jäi lõpuvõistlus 
ära, kuna drooni akud said 
tühjaks. Korraldame uue 
võistluse veebuaris huvi-
kooli ja Panoke talvelaagris. 
Ootame osalema!

Laur Veeväli, Johan 
Kaspar Orav, Joel Ehrstein, 

Henri Talts põhikooli 8.a 
klassist
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Müüa kuivad kasepuud 40L võrgus. Hind 2,5€; 3€; 
3,5€, kaalu garantii. Tasuta kohalevedu alates 5 kotist. 
Tel 5391 9219.

* * *
Kadripäeval kaotatud Paikusel linnuriigis mobiiltele-
fon Samsung galaxy Note 8. Ausal leidjal palun võtta 
ühendust telefonil 501 7062 või 526 3321.

TEADAANDED

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 sünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunuid

Aino Verbitskas  15.01.1936 - 06.12.2019
Tiia Lepik  19.05.1945 - 07.12.2019

Õnnitleme!
KAISA SOBIK   09.11.2019
ema Eda-Kai Riim
isa   Aron Sobik

ARIELLE ILD   15.11.2019
ema Jaanika Ild
isa   Alvar Ild

ARTUR JAANOJA  21.11.2019
ema Elle Lõunat
isa   Allar Jaanoja

CHRISTOFER KLAAMAS 28.11.2019
ema Pille Klaamas
isa   Janek Klaamas

BRENNET SILD  28.11.2019
ema Griti Andrespuk
isa    Marek Sild

MIA-SOFIA PANI  03.12.2019
ema Eelika Kivilo
isa    Tanel Pani

EDGAR TAMMEL
LEO PÄRNOJA
ANTS TALING
KAALU TÕNTS
EERI SEPP
HARRI TINNURI
AAVO SILDOJA
ANTS ELBING
PAUL SMORODIN
JAAN PROOS

LEIDA ÕISMAA
AINO RIIVITS
ASTA-MIRALDA VEESALU
HILME TIITS
TAIMI KASEMETS
MARET SAARSE
LIISA KIVISELG
LIIDIA KALDMA
ILMI ALJAS
AILI ROOTS

AIME INT
SENNI RÄÄK
RUTT SOOBIK
SVETLANA KELIPOVA
ANU MIILEN
MILVI JÜRING
HEINO JOKK
JOHANNES TOOME

5. jaanuaril 2020 kell 11
osavallakeskuse saalis 

Memme-taadi 
uusaastapidu

Esinevad taidluskollektiivid
Lauad on kaetud 

Osavõtutasu 5€ toimetada 
30. detsembriks 

Paikuse päevakeskusesse 
(4455355) 

Florinda kohvik on kollektiivpuhkusel 
21. detsembrist 5. jaanuarini.

Kaunist jõuluaega ja 
kohtumiseni 6. jaanuaril 2020!

Häid jõulupühi kõigile!

TOPELT SOODSALT
OTSE SÜDAMEST

MAGNE B6 
FAST N20FAST 
MAGNE B6 

N20N20

VITAMIIN D3 PRO 
EXPERT 4000 IU 
KAPSLID N90

EUCERIN PH-5 
DUŠIÕLI 200 ML 

1+1
Osta 1, saad 2

1+1
Osta 1, saad 2

1+1
Osta 1, saad 2

Pakkumised kehtivad Südameapteekides 
detsembris või kuni kaupa jätkub.

Paikuse Südameapteek, Pärnade puiestee 1; E-R 9-19; L-P 10-16

11. jaanuaril kell 17
kuuskede põletamine ja 
talvine tantsupidu 

paikuse vanal jaanituleplatsil

kuuskede põletamise lavastab 
Üllar kallau

Ootame osalema rahvatantsurühmasid! 
info seljametsa Rahvamajast, 

annika.poltsam@paikuse.ee

Osavalla elanikel palume tuua
 oma kasutatud jõulukuused 
hiljemalt 8.jaanuari õhtuks 

samale platsile või 
seljametsa 

lasteaia-rahvamaja 
parklasse 

PÄRNU MATUSEMAJA –
KREMATOORIUM
Hoolime, toetame, austame

Paide mnt 2a • Pärnu • Tel 442 2200
www.parnukrematoorium.ee

Nüüd avatud peiemaja,
telli peielaud meilt.


