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Ülevaade Pärnu linna valimistulemustest 
ja Paikuse osavallakogu moodustamisest

RAHULIKKU JÕULUAEGA kõigile!RAHULIKKU JÕULUAEGA kõigile!

Tabel 1
Erakond/valimisliit

Kandidaate kokku/ 
sh Paikuselt

Kokku hääli/
sh Paikuse kandidaatidel

EKRE 86/11 ehk 13% 5092/1827ehk 35,8%
Eesti Reformierakond 46/5 ehk 11% 4373/241 ehk 6% 
VL Pärnu Ühendab 27/1 ehk 4% 4232/27 ehk 0,6%
ISAMAA Erakond 39//8 ehk 20% 3125/474 ehk 15%
Eesti Keskerakond 32/3 ehk 9% 2630/128 ehk 5%

Valimistest on möödunud 
juba kaks kuud ja alles nüüd 
on Paikuse Postipaunal ole-
mas kindlustunne, mis lu-
bab jagada ka teiega, head 
lugejad, Paikuse osavalla 
elanikest kandidaatide vali-
mistulemusi. 

Viivituse põhjus on liht-
ne – meil puudusid andmed, 
kes Pärnu linnas kandi-
deerinud 267 inimesest on 
Paikuse inimesed. See tuli 
välja alles Paikuse osavalla 
valimiskomisjoni 1. det-
sembri protokollist, millega 
kinnitati uue osavallakogu 
liikmed.

18. oktoobril koostatud 
Pärnu linna valimistulemus-
te protokolli uurides saame 
teada, et kehtivaid hääli oli 
kokku 21210, millest järel-
dub et 39-kohalisse linnavo-
likogusse otse pääsemiseks 
tulnuks kandidaadil saada 
vähemalt 544 häält. 

Selleks, et erakond või 
valimisliit ületanuks va-
limiskünnise, pidanuks ta 
saama vähemalt 5% keh-
tivatest häältest ehk siis 
nendel valimistel 1061 
häält. Erakond Eesti 200, 
Sotsiaaldemokraatide Era-
kond ja Erakond Eestimaa 
Rohelised valimiskünnist ei 
ületanud. Kuidas läks teis-
tel, saab näha tabelist nr 1.

Valimispäeval, s.o 17. 

oktoobril käis Paikuse va-
limisjaoskonnas oma tahet 
avaldamas 685 inimest. 
Osavalla elanikest kandi-
deeris kokku 30 inimest ja 
nende personaalset häälte-
saaki näete tabelist nr 2.

Arvestades valimistule-
musi, võrdsete häälte arvu 
puhul liisu heitmist ning 
isikute nõusolekuid osaleda 
osavallakogu töös kinnitas 
valimiskomisjon Paiku-
se osavallakogu koosseisu 
järgmisena: 

Selgituseks nii palju, et 
edukalt kandideerinutest ei 
saa kuuluda osavallakogu 
koosseisu Alar Laneman 
ja Avo Keel (kuuluvad lin-
navolikogusse), Kuno Erk-
mann (loobus mandaadist), 
Marika Valter (kuulub os-

vallakeskuse juhina linna-
valitsuse kosseisu) ja Lenna 
Lillepuu (vahetas vahepeal 
elukohta). Seega koosneb 
meie osavallakogu rahva 
tahtel ja kõikide asjaolude 
kokkulangemise tõttu ainult 
meestest, kellest 6 kandi-
deerisid EKRE, 5 Isamaa, 
1 Keskerakonna ja 1 VL 
Pärnu Ühendab nimekirjas.

Paikuse osavallakogu 
asendusliikmeteks kinnitati 
Mait Talvoja, Sergei Popov, 
Siiri Harrati, Margus Saare, 
Riho Saal, Angelika Sild, 
Marek Sild, Tiina Ojaste, 
Riho Tammsoo, Ergo Kuus-
kor, Mare Arumäe ja Kermo 
Algpeus.

Kui novembri lehes 
avaldasin lootust, et det-
sembrikuu postipauna ilmu-
mise ajaks on vast kõik ni-
med teada ja ametid jagatud, 
siis kahjuks see siiski nii ei 
läinud. Reede pealelõunal, 
kui lehte parasjagu trükiti, 
pidas osavallakogu mees-
kond esimest istungit ja 
valis omale juhte. Tänaseks 
peaks teada olema, kes sai 
esimeheks ja kes asetäitjaks. 
Igal juhul soovime osa-
vallakogu liikmetele õnne 
valituks osutumise puhul ja 
kohusetundlikku ning era-
pooletut osalemist Paikuse 
elu arendamisel.

Liilia Varik 

Tabel 2

Isamaa Erakond
Kuno Erkmann 258

Tõiv Tiits 44

Raiko Hiis 43

Jaan Tamme 39

Robert Käär 37

Eero Rändla 27

Margus Saare 16

Tiina Ojaste 10

Eesti Keskerakond
Avo Keel 74

Ardo Aasa 36

Sergei Popov 18

Eesti Reformierakond
Marika Valter 161

Lenne Lillepuu 36

Mait Talvoja 19

Angelika Sild 13

Marek Sild 12

EKRE
Alar Laneman 1554

Heldur Paulson 118

Taimo-Sten
Ojasalu

31

Toomas 
Linnasmägi

29

Aksel Sild 24

Kunnar Hunt 20

Marek Melnits 19

Riho Saal 14

Riho Tammsoo 10

Ergo Kuuskor 6

Kermo Algpeus 2

Sotsiaaldemokraatide 
Erakond
Siiri Harrati 18

Mare Arumäe 5

VL Pärnu Ühendab
Tarmo Vanamõisa 22

Heldur Paulson
Tõiv Tiits
Raiko Hiis
Jaan Tamme
Robert Käär
Ardo Aasa
Taimo-Sten Ojasalu
Toomas Linnasmägi
Eero Rändla
Aksel Sild
Tarmo Vanamõisa
Kunnar Hunt
Marek Melnits

Paikuse osavallakeskuse 
juht on Marika Valter

1. detsembrist asus Paikuse 
osavallakeskust juhtima 
Marika Valter, kes sõnab 
enda tutvustuseks põgusalt, 
et on põline Paikuse elanik. 

Seni teada olevate and-
mete põhjal on tema esi-
vanemad paiknenud siin  
Reiu jõe kalda nõlvadel 
viimased 300 aastat. Nii 
oma lapsepõlve kui kooliaja 
on ta mööda saatnud isako-
dus – Kodara talus. Tema 
lapsepõlv jääb Nõukogude 
aja lõppu ja taasiseseisvu-
nud Eesti algusaegadesse. 
Sestap mäletab ta hästi, kui 
Eesti Vabariigi taastamisega 
algasid põlistalude tagasta-
mised ning sellega seotud 
tööd. Ka tema isakodus 
kasvatati loomi, tehti heina- 
ja põllutöid. Kõrghariduse 
omandas Marika Pärnus, 
Tartu Ülikooli Pärnu Kol-
ledžis ärijuhtimise erialal. 
Erialaseid täiendkoolitusi 
on ta tudeerinud suuresti 
väljaspool Eesti piire. Üli-
kooli õpingute ajal alustas ta 
tööd väikeettevõtjana, olles 
seda kuni tänaseni. Oma 
põhitöö kõrvalt kirjutas ta 
muuhulgas Eesti-siseseid 
kui ka rahvusvahelisi pro-
jekte, mille raames toimusid 
erinevad üritused paikkonna 
rahvale ja noortele. 

Kümmekond aastat ta-
gasi ristusid Marika toime-
tamised Paikuse Noortekes-
kuse tegemistega, kus ta on 
tegutsenud tänaseni. Tema 
eestvedamisel on Pärnu 
vanimast noortekeskusest 
kasvanud suurima üldpinna 
ja külastatavusega kogu-
konna noori kaasav keskus. 
Marika sõnul on selle kõige 
ajendiks olnud väga hea ja 
noortele pühendunud mees-
kond. Ühes noortekeskuse 
toimeka kollektiivi ning Pai-
kuse erinevate allasutuste 
juhtidega on pandud alused 

mitmetele kogukonna poolt 
soojalt oodatud traditsioo-
nilistele üritustele – Paikuse 
Perepäev, Paikuse Õhtune 
Matkamäng jpt. “Kui Sul on 
superhea meeskond, siis ei 
ole ükski unistus võimatu,” 
võtab Marika kõik eelneva 
kokku. “Ma olen väga tänu-
lik kõigile nendele inimeste-
le, kellega me neid imelisi 
ettevõtmisi ellu kutsusime 
– see oli võrratu kogemus 
meile kõigile.”

Eesti Reformierakonna-
ga liitus Marika 2010. aastal. 
Juhtides Reformierakonna 
Paikuse piirkonda, osales ta 
2013. aastal KOV valimistel 
ning osutus valituks Paikuse 
vallavolikokku. Ka järgne-
val 2017. aastal toimunud 
KOVi valimisi osutus ta 
valituks vahepeal haldusre-
formi raames moodustatud 
Paikuse osavallakogusse. 
Lisaks kuulus ta Pärnu lin-
navolikogu piirkondliku 
arengu komisjoni ning osa-
les Pärnu linnavolikogu töös 
linnavolinikuna aastatel 
2019-2020.

Marika enda sõnul ei ole 
Paikuse täna kindlasti enam 
see, mis ta oli aastaid ennem 
Pärnu linnaga ühinemist. 
Kauaaegsed endised valla-
juhid Aime Käärats ja Kuno 
Erkmann on andnud hin-
damatu panuse senise Pai-
kuse (osa)valla arengusse. 
Ilmselgelt neid aegu enam 
ühtsesse suurde Pärnu linna 
kuuludes ületada ei saa. Küll 
aga saame üheskoos seista 
selle eest, et meie kodukant 
oleks turvaliselt hoitud, 
vajalikud esmased teenu-
sed tagatud ning paikkonna 
rahva soovidest lähtuv areng 
jätkuv. 

Paikuse on parim paik, 
kus elada ja selle nimel      
lubab Marika ka tööd jät-
kata.
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Linnavalitsuses otsustati:
15. novembril 2021
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Keraamika tn 15 kinnistule elamu püstitami-
seks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter.
* lõpetada Paikuse vallavalitsuse 2015. aastal algatatud Kasemaa katastriüksuse ning 
selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu koostamise menetlus vastavalt huvitatud 
isiku avaldusele.

19. novembril 2021
* mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa andmisega Silla külas Reiu-Liiva uuringuruu-
mis (14,8 ha) ja Reiu-Liiva II uuringuruumis (19,69 ha), kuna taotletavad uuringuruu-
mid asuvad Paikuse valla üldplaneeringu kohaselt kompensatsioonialal. Paikuse valla 
üldplaneering ütleb aga üheselt, et kompensatsioonialad on reserveeritud intensiivse 
kasutusega alade vahele. Lähimad elamud jäävad 500 m kaugusele Ogaliku tee äärde.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse liiva uuringuks Rail Baltica raudteetrassi mul-
detööde ehituseks vajamineva täitematerjali leidmiseks ning sobivusel selle arvele 
võtmiseks maavara aktiivse tarbevaruna ning tulevikus ka kaevandamiseks. Maavara 
transportimiseks tuleks kasutada olemasolevaid lähedal asuvaid teid. Kõige lähim tee 
on ServakuVaskrääma tee, mis läbib ka elamurajoone. Seega maavara transportimiseks 
suureneks koormus kohaliku tähtsusega teel ning müra ja tolmu suurenemine elamu-
rajoonides oleks liigse keskkonnahäiringu aluseks.

24. novembril 2021
* muuta Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu alates 1. detsembrist 
2021, sh vähendada koosseisu Paikuse osavallakeskuse juhataja ametikoha võrra (osa-
vallakeskuste juhid on nüüd linnavalitsuse liikmed).

29. novembril 2021
* võtta vastu Paikuse alevis asuva Paide mnt 19a kinnistu detailplaneering ja kohustada 
planeerimisosakonda korraldama selle avalik väljapanek.
* võõrandada Audru kinnistu omanikule 15 000 euro eest Põlendmaa külas asuv Pähkli 
kinnistu (4-korteriline elamu). Üks Pähkli kinnistu naaberkinnistutest on Audru kinnistu, 
mille omanik on esitanud taotluse Pähkli kinnistu ostuks hinnaga 15 000 eurot. Linnavara 
valitsemise korra kohaselt võib vara võõrandada otsustuskorras, kui enampakkumine 
on osalejate puudumise tõttu nurjunuks tunnistatud kahel korral.

Viimane aeg on korrastada oma 
andmed e-rahvaloenduseks

Pürotehnika kasutamine 
nõuab suurt ettevaatlikkust
Vaatamata iga-aastastele 
ohutushoiatustele lõpevad 
ilutulestikuga pidustused 
jätkuvalt paljudele inimes-
tele, sh väikestele lastele, 
valusate vigastustega. Väga 
tähtis on, et täiskasvanud 
näitaksid õiget eeskuju, 
järgides kõiki ohutusnõu-
deid ning konkreetse toote 
kasutusjuhendit. 

Häirekeskuse statistika 
näitab, et kolme viima-
se aasta jooksul on tehtud 
747 hädaabikõnet seoses 
pürotehnika õnnetustega. 
Neist 60 korral oli tegemist 
käte- ja/või näovigastustega 
toote käes plahvatamise 
tagajärjel.

Et uus aasta algaks õnne-
likult ja vigastusteta, veendu  
pürotehnika käitlemisel, et: 

– tooted oleksid soetatud 
ainult selleks vastavat luba 
omavast müügikohast, mitte 
„mustalt turult“.

– oleks valitud õige aeg 
ja koht (arvestada öörahu 
ja ilmastikuoludega ning 
ohutu kaugusega inimestest, 
loomadest, hoonetest ja 
sõidukitest). Lugege tähele-
panelikult kasutusjuhendit!

– ilutulestiku patarei 
oleks toestatud mittepõleva 
materjaliga vältimaks üm-
berminekut. 

– stabilisaatoreid oma-
vaid rakette lastakse kindlalt 
maasse löödud torus. 

– ilutulestikku käitleb 
kaines olekus ja vähemalt 
18-aastane isik (soovituslik 

on kasutada kaitseprille).
Kui ilutulestiku seade 

peale süütamist ei rakendu, 
ära lähene sellele vähemalt 
20 minutit! Praak toode tu-
leb tagastada müüjale, selle 
võib ohutustamiseks asetada 
vette. Peale ilutulestiku kor-
raldamist lase selle jäänustel 
maapinnal täielikult kustuda 
ja jahtuda, korja need kokku 
ja veendu, et need ei satuks 
loodusesse.

Lääne päästekeskus 
soovib kõigile ilusat püha- 
deaega ja turvalist aastava-
hetust.

28. detsembril stardib Eesti 
suur e-rahvaloendus, mis 
põhineb suures osas re-
gistriandmetel. Loenduse 
esimene ehk andmete kor-
rastamise etapp on küll lõ-
pusirgel, kuid kes seda veel 
teinud pole, võiks rahvas-
tikuregistris oma andmed 
hariduse, rahvuse, elukoha 
ning kontaktide kohta üle 
vaadata ja vajadusel kor-
rastada.

Kõige lihtsam on seda 
teha sisenedes lehele www.
rahvastikuregister.ee tu-
vastades ennast ID-kaardi, 
mobiil-ID või Smart-ID-ga. 
Seejärel tuleb valida leht 
„Minu andmed“ ja need 
vajaduse korral ajakohasta-
da ning kinnitada. Andmeid 
saab vaadata ja parandada 
soovi korral ka kohalikus 
omavalitsuses kohapeal.

Elukoha registreeri-
mine on igaühele kohus-
tuslik. Tegemist on inimese 
ja omavalitsuse vahelise 
kokkuleppega – inimene 

annab osa maksudest oma 
koduomavalitsusele, kes 
vastutasuks saab oma ela-
nike eest paremini hoolit-
seda – planeerida avalikke 
teenuseid, määrata vajalikke 
toetusi, pakkuda korras teid 
ning ilusat ümbruskonda ja 
veel palju muud. 

Rahvastikuregistri and-
meid ei kasutata ühekordselt 
ainult rahvaloenduse jaoks, 
vaid riigile ja omavalitsu-
sele pandud avalike ülesan-
nete täitmiseks, nt arstiabi 
osutamine, koolihariduse 
pakkumine või ka teede ehi-
tamine. Nende pakkumisel 
ja planeerimisel lähtutakse 
rahvastikuregistrisse kantud 
põhiandmetest.

Kui inimene kasutab 
alaliselt või peamiselt ela-
miseks mitut elukohta, tuleb 
valida neist üks, mis kantak-
se rahvastikuregistrisse õi-
gusliku tähendusega eluko-
ha aadressiks (põhielukoht).

 Lisaks andmete korras-
tamisele rahvastikuregistris 

on iga inimene oodatud 
ajavahemikus 28.12.2021-
15.01.2022 täitma e-küsi-
mustikku, mille raames kü-
sitakse ainult neid küsimusi, 
millele registrid vastuseid 
ei anna, näiteks võõrkeel-
te ja murrete oskuse, usu 
ning terviseprobleemidest 
tingitud piirangute koh-
ta. E-küsimustikku saab 
siseneda veebilehe www.
rahvaloendus.ee kaudu. 

E-rahvaloenduse alu-
seks on erinevad registrid, 
millest olulisimad on rah-
vastiku- ja ehitisregister. 
Andmed kogutakse registri-
test 31. detsembri kell 00:00 
seisuga.

Avaliku arvamuse uurin-
gu kohaselt on valdav osa 
Eesti elanikest valmis enda 
kohta käivad registriandmed 
enne loendust üle vaatama 
ja parandama. Loodetavasti 
ka meie osavalla elanikud.

Vaata lisaks: www.rah-
valoendus.ee 

Kas sa teadsid, et...
... säraküünlad kujutavad endast täpselt samasugust 

ohtu nagu ilutulestik. Säraküünla põlemistemperatuur 
ulatub kuni 1100 °C. See on piisavalt suur kuumus, et 
sulatada mõningaid metalle. Vääral kasutamisel võivad 
ka säraküünlad põhjustada põletushaavu. 

... laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalra-
keti ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel 
ning rannikul ohuolukorrata on keelatud.

Teede äärsed katused pea-
vad olema jääst puhastatud. 
Tarbijakaitse ja Tehnilise 
Järelevalve Amet tuletab 
hooneomanikele meelde, et 
nii katusel olev jää kui ka 
katuseräästas olevad puri-
kad on ohtlikud nii katuste 
all liiklejaile kui ka varale, 
näiteks autodele. Võimaliku 
ohu puhul tuleb koheselt 
piirata inimeste ligipääsu 
räästa alusele alale ning esi-
mesel võimalusel puhastada 
jääst nii katus kui ka selle 
räästad. 

Jää eemaldamisel tuleb 
järgida järgmisi nõudeid:

– katusel liikudes tuleb 

kasutada turvavarustust ning 
end kindlalt konstruktsiooni 
külge kinnitada. Kui hoone 
omanikul selline võimalus 
puudub, tuleb töö tellida 
sellele spetsialiseerunud 
ettevõttelt (nt alpinistidelt);

– katusele minnes arves-
tada ilmastikutingimustega, 
sest jää, tugev lumesadu ja 
tuul võivad alla kukkumise 
riski oluliselt suurendada;

– kui jääd eemaldatakse 
inimeste ja sõidukite liiku-
mistsoonis, tuleb eelnevalt 
piirata inimeste ligipääs 
antud tsooni;

– ohutuks liikumiseks 
on soovitav paigaldada ka-

tusele katusesillad ja -re-
delid, lume ja jää katuselt 
varisemise takistamiseks 
lumetõke;

– jää sulatamisel vältida 
keemilisi aineid ja tehno-
loogiaid, samuti teravaid 
esemeid, mis võivad kah-
justada katusekatet või sa-
deveesüsteeme. 

Ehitise omaniku kohus-
tuste eiramisel võib teda ka-
ristada rahatrahviga. Varali-
se kahju tekkimisel vastutab 
hoone omanik tsiviilkorras, 
teisele inimesele tervisekah-
justuse põhjustamisel võib 
järgneda omaniku vastutus 
karistusseadustiku alusel.

Jääpurikad tuleb eemaldada

Kampaanias „Värvid linna!“ 
osalejate arv vähenes
Linnavalitsus kinnitas 2021. 
aasta kampaania „Värvid 
linna!“ tulemused. Sel aas-
tal said värviostuga seotud 
kulutuste katteks toetust 16 
eraisikust majaomaniku, 
viis korteriühistut ning üks 
majaomanikust osaühing 
kogusummas 7478.74 eurot.

Kuluhüvitise saajate 
seas on nii Pärnu keskuslin-
nas kui ka kolmes osavallas 
asuvate hoonete omanik-
ke: 11 keskuslinnast, kuus 

Audru, kolm Paikuse ja 
kaks Tõstamaa osavallast. 
Linna värvikampaania toel 
said värske värvikuue nii 
piirdeaiad, fassaadid kui 
katusedki. 

Aprillis alanud värvi-
kampaania nägi ette, et võõ-
pamistööd tuli lõpetada 24. 
oktoobriks. Kõik taotluse 
esitajad jõudsid õigeks ajaks 
värvitööd valmis.

Taotluste vähenemise 
taga võib olla mitmeid põh-

juseid. „Ilmselt said paljud 
majaomanikud läinud aas-
tal plaanitud värvitööd ära 
tehtud,“ leiab linnakujun-
duse spetsialist, “aga küllap 
mängis aktiivsuse languses 
tänavu rolli seegi, et ehitus- 
ja viimistlusmaterjalide kät-
tesaamisega on probleeme 
ning keeruline on ka leida 
ehitustööde teostajat.“

2000. aastast korralda-
tav kampaania toimub ka 
tuleval aastal.

Linnavolikogus otsustati:
22. novembril 2021
* valida linnapeaks Romek Kosenkranius.
* moodustada seitse volikogu alatist komisjoni ja kinnitada nende esimehed ning 
aseesimehed alljärgnevalt:
- piirkondliku arengu komisjon: Hillar Talvik, Mati Sutt; 
- haridus- ja kultuurikomisjon: Avo Keel, Ela Tomson;
- planeeringukomisjon: Jaana Junson, Rain Jung;
- revisjonikomisjon: Sven Sildnik, Olav Karulin;
- majanduskomisjon: Jüri Lebedev, Mart Järvik;
- noortekogu komisjon: Laura Kiviselg, Siimo Lopsik;
- sotsiaalkomisjon: Vahur Mäe, Agnes Pulk.
* kinnitada alatiste komisjonide koosseisud, nimetada esindajad Eesti Linnade ja 
Valdade Liidu üldkogusse ja volikogusse, samuti eluasemekomisjoni ja linnavara 
komisjoni kosseisu.
* nimetada ametisse linnavalitsuse liikmed: abilinnapead Varje Tipp, Irina Talviste, 
Silver Smeljanski, Meelis Kukk ja Riido Viilup ning osavallakeskuste juhid Marika 
Valter, Priit Annus ja Toomas Rõhu.

Teede äärde pargitud autod 
takistavad tänavate hooldamist
Linnavalitsus palub auto-
juhtidel sõidukeid oma kin-
nistul parkida, sest kitsastel 
linnatänavatel seisvad autod 
segavad teehooldusmasina-
te tööd.

Tänavaid hooldatakse 

nii öösel kui päeval sõltuvalt 
lume sadamisest. Inimestel, 
kes auto linnatänava asemel 
oma hoovi pargivad, on ka 
endal mugavam liikuda, 
sest kodu kõrvalt on tänav 
puhastatud.

„Eriti tähelepanelik tu-
leks olla lumesaju ajal. Tal-
vel on üldse mõistlik autosid 
oma kinnistul hoida, et mitte 
teehooldustöid segada,“ üt-
les linnavalitsuse teede pea- 
spetsialist Jaak Kanniste.
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Osavalla laste talvelaager tuleb Jõulumäel

Pärnu Jõulukülas toimus
jõululuuletamise konkurss

Mis meie õpilaste elul viga!

Uus näitus raamatukogus

Paikuse Kooli kaheksandi-
kud kohtusid “Minu Shang-
hai” autori Anneli Viluga. 

Uusi põnevaid teadmisi 
ja meile lausa uskumatuna 
tunduvat infot saadi palju: 
Hiina laste koolipäev algab 
6.30 ja kestab 13-16 tundi, 
klassides on 50 ja rohkem 
õpilast, õpetajatelt küsi-
muste küsimine on keelatud 
ning põhiline meetod õppi-
miseks on pähe tuupimine.

Anneli Vilu elas 10 
aastat Hiinas, kus ta töötas 
muuhulgas Shanghai EXPO 

Eesti paviljoni program-
midirektorina, Chengdus 
rahvusvahelise ärikooli kon-
verentsijuhina, Shanghai 
Taani kaubanduskoja tegev-
direktorina ning lõpus EASi 
esindajana Eesti saatkonna 
juures Pekingis. Lisaks hiina 
keelele räägib Anneli veel 
taani, rootsi, inglise, saksa ja 
natuke ka vene keelt.

Raamat „Minu Shang-
hai“ esitati 2014. aastal 
parima reisiraamatu kandi-
daadiks.

Gerli Lehemets

Paikuse raamatukogus on üleval uus näitus “Südame-
ga tehtud kingitused”. Lisaks saab näitusmüügilt osta 
toredaid esemeid ja täiendada jõuluvanakotti!

Traditsiooniline Paikuse 
laste talvelaager toimub 
sel aastal 29. detsembril 
Jõulumäel. 

Neli tundi on sisustatud 
talviste tegemistega. Osa-
vusmängude majas saab 
mängida kurlingut, laeva- 
ja püramiidgolfi, harjutada 
täpsusviskeid.

Foto-orienteerumine on 
piltidest ja keskuse plaa-
nist koosnev orienteeru-

mismäng, mis tutvustab 
keskuse lähiümbrust. Tuleb 
minna kaardil numbriga 
märgitud asukohta ja leida 
loodusest fotole vastav koht.

Kui lund on, siis haara 
kaasa kelgud, suusad. Kel-
guga saab laskuda kolmelt 
erinevalt nõlvalt, suusarajad 
on aga Jõulumäel kvaliteet-
sed. Suuski saab ka rentida.

Lisainfo Jõulumäe kes-
kuse kodulehel https://jou-

lumae.ee/. 
Keskpäeval soe supp, 

tee ja kringel kehakinnitu-
seks, et siis uue hooga edasi 
tegutseda.

Noorte juhendajad on 
Paikuse Kooli huviharidus-
keskusest ja noortekesku-
sest PaNoKe.

Oluline on soe ja ilmas-
tikukindel riietus, sest kõik 
tegevused toimuvad õues. 

Väljasõit Paikuse kooli 

eest kolmapäeval, 29.12 kell 
9.30, tagasi hakkame tulema 
kell kaks.

Vajalik on eelregistree-
rimine. Registreerimislink 
https://forms.office.com/r/
pPBiYhcwAy

Laager on osalejatele 
tasuta. 

Rohkem infot monika.
vaher@pk.edu.ee.

Monika Vaher
Huvihariduse õppejuht

Jõululuuletamise konkurss 
toimus juba kolmandat kor-
da ning sel aastal laekus 
konkursile kokku rekordili-
selt 354 jõulu- ja talveluu-
letust.

Žürii valis konkursile 
esitatud luuletuste seast 
välja 30 parima sõnumi ja 
sõnastusega luuletust. Meie 
koolist valiti finaali Elli 
Grethe Virkus (4.b), Robin 

Roman (5.c), Meribel Kuu-
sik (9.a), Loore Raat ja Liisa 
Alliksoo (9.b). 

Õpilasi juhendasid õpe-
tajad Sirje Tuulemäe, Moni-
ka Limberg ja Külli Jürisoo. 
Žürii hindas kõiki esitusi 
video põhjal, mis salvestati 
Kaubamajakas. 

Mõnusat jõuluootust 
kõigile!

Külli Jürisoo

Robin Roman oli üks viiest noorest luuletajast, kelle 
luuletus valiti parimate sekka. Foto Dea Jürgens

Meie Magusaroomiat saatis laadal edu
4. detsembril toimus Mar-
tensi väljakul Pärnumaa 
mini- ja õpilasfirmade laat. 
Paikuse Koolist osales neli 
minifirmat – MF Magu-
saroomia, MF Candella, 
MF TTM Küünal ja MF 
LaserCraft. Kõikidel mini-
firmadel läks esimene laa-
dapäev hästi, lauad müüdi 

peaaegu tühjaks ning saadi 
väärtuslik kogemus. 

Laadal tunnustati ka 
parimaid firmasid. Meie 
MF Magusaroomia napsas 
minifirmade arvestuses nii 
parima väljapaneku kui pa-
rima müügikäibe preemia!

Kadri Haavand
Kooli karjäärikoordinaator

Kuu alguse külmad ilmad tõid 
päevakorda Paikuse elanikele 
uisuväljaku rajamise mõtte. 
Kuna spordikeskuse juures 
oleval alal ei ole pinnase tõttu 
võimalik piisavalt kvaliteet-
set uisuväljakut rajada, siis 
osavallakeskuse juhiga aru 
pidades sündis otsus teha see 
hoopis Teeveere korvpalli-
väljakule, kus õnnestumise 
tõenäosus tunduvalt suurem.

Nii saigi 30 m x 20 m 
suurune plats lumest va-
baks lükatud ja kastmisel 
palutud abi Sindi Tuletõrje 
Seltsi vabatahtlikelt pääst-
jatelt. Kuna nende meeste 
prioriteediks on ohutuse 
tagamine, ei mõeldud pikalt 
ning pühapäeva pimeduses 
alustatigi esimese kastmi-

sega. Nüüdseks on väljakut 
kastetud kaks korda.

Kui kõik plaanipäraselt 
laabub, saame loodetavasti 
usiuväljaku valmis üsna pea 
ja kõik huvilised on ooda-

tud uisupoognaid tegema. 
Väljakul on ka valgustus, et 
pimeduse saabudeski oleks 
võimalik oma lemmiktege-
vusega tegeleda. 

Kindlasti anname teile 

usiväljaku lõplikust val-
mimisest teada osavalla 
uudiste fb lehel.

Roland Šimanis
Pärnu Spordikeskus

teenindus- ja turundusjuht

Teeveere korvpalliplatsist saab uisuväljak

Jõulukaunistuste konkur-
sist võivad osa võtta kõik: 
nii era- kui kortermajade 
elanikud, koolid, lasteaiad, 
ettevõtted, organisatsioonid 
ja asutused.

Jõulukaunistuste hinda-
mine toimub kuues kategoo-

rias: parim vaateaken; parim 
kortermaja aken; parim 
eramaja keskuslinnas; parim 
eramaja osavaldades; parim 
korterelamu ja parim asutus 
(sh koolid ja lasteaiad).

Parimate jõulukaunis-
tuste kohta ootab linn infot 

15. detsembrini (kaasa 
arvatud).

Lühikirjelduse ja aadres-
si ning võimalusel ka foto 
dekoratsioonidest palume 
saata Pärnu linnaaednikule 
e-posti aadressile anu.nur-
mesalu@parnu.ee.

Auhinnad antakse üle 
18. detsembril kell 16 Ise-
seisvuse väljakul Pärnu 
jõulukülas.

Parimaid tunnustab linn 
maiustuste ja mitterahaliste 
auhindadega, mille on välja 
pannud OÜ Adam Decolight.

Jõulukaunistuste konkurss

Seljametsa muuseumi arvult 
neljas jõululõuna möödus 
soojas ja hubases meele-
olus. Vaatamata keerulistele 
aegadele jõudis lõunale üle 
kolmekümne inimese kogu 
osavalla territooriumilt – 
kaasa aitas ka jõululõuna-
listele esmakordselt tellitud 
buss, mis tegi üsna suure 
ringi. 

Üllatusesinejatena üles 
astunud Reet Linna ja Tõnu 
Raadik võitsid kohe publiku 
südamed ja leidsid aega 
pärast kontserti ka jõulu-
sööke nautida ja uudiseid 
vahetada. 

Nagu juba tavaks saa-
nud, tellisime ka sel aastal 
maitsvad jõulupraed meie 

oma kohvikust Florinda. 
Peo lõpetuseks sai iga 

piduline võimaluse ka jõu-

luvana Vidile kingituse eest 
salmi lugeda või laulda. 
Koju mindi hinge jäänud 

sooja ja hubase tundega.
Annika Põltsam

Foto Haide Rannakivi

Jõululõuna täitis nii hinge kui kõhtu
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Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Toimetus: Liilia Varik, Riita Lillemets, 
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt (Pärnade pst 11, tuba 2) 
tööpäevadel  9-16,  lõuna 12-13. 
Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@online.ee

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsiÕnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunuid

Aili Roots  15.12.1941 - 24.11.2021
Leida Õismaa  08.12.1927 - 24.11.2021
Viktor Märss  03.08.1936 - 01.12.2021

Õnnitleme!
DAVID PODOPRIGORA 03.10.2021
ema Ivanna Bartkovych 
isa   Vladimir Podoprigora

HANNA SALOMON  12.11.2021
ema Geidi Salomon
isa   Karlis Salomon

DIAGO ROBINIO MUTLI   13.11.2021
ema Sandra Õunapuu
isa   Juhani Mutli

LEO PÄRNOJALEO PÄRNOJA
ANTS TALINGANTS TALING
KAALU TÕNTSKAALU TÕNTS
EERI SEPPEERI SEPP
HARRI TINNURIHARRI TINNURI
AAVO SILDOJAAAVO SILDOJA
PAUL SMORODINPAUL SMORODIN
JAAN PROOSJAAN PROOS
HEINO JOKKHEINO JOKK
JOHANNES TOOMEJOHANNES TOOME
UNO JAANIMETSUNO JAANIMETS

AINO RIIVITSAINO RIIVITS
ASTA-MIRALDA VEESALUASTA-MIRALDA VEESALU
TAIMI KASEMETSTAIMI KASEMETS
MARET SAARSEMARET SAARSE
LIISA KIVISELGLIISA KIVISELG
LIIDIA KALDMALIIDIA KALDMA
ILMI ALJASILMI ALJAS
AIME INTAIME INT
SENNI RÄÄKSENNI RÄÄK
RUTT SOOBIKRUTT SOOBIK
SVETLANA KELIPOVASVETLANA KELIPOVA

ANU MIILENANU MIILEN
RAIJA KAARINA HYTTINEN-MOISIORAIJA KAARINA HYTTINEN-MOISIO
MILVI JÜRINGMILVI JÜRING
SIRJE JAANIMETSSIRJE JAANIMETS
ANNE KAARANNE KAAR
SIRJE JÕGISIRJE JÕGI
ANU RAUDMÄEANU RAUDMÄE
SIRJE SILDESIRJE SILDE
HILDA TALLINNHILDA TALLINN
ÜLLE LUHTÜLLE LUHT

Esineb  Valvo

Valgur

ÜRITUS OSALEJATELE TASUTA
Võta kaasa covid-tõend

Võta kaasa 

meelepärane
 

söök, jook
, hea tuju 

!

                                 Üritust toetab:
MTÜ Paikuse Naisteühing Martad

2022
Head Uut Aastat

Naabrimees!
31 . 12  ke l l  20 .00

SELJAMETSA RAHVAMAJAS

Piirangutele vaatamata 
on käima lükatud Paikuse 

korvpalli karikavõistlused 
2021/2022. Turniirile regist-

reeris ennast 8 meeskonda, 
kes selgitavad märtsi lõpuks 
välja karikavõitja. 

Võistkondade rivistuses 
astuvad platsile mitmed 
tippkorvpalliga lõpparve 
teinud mängijad. Kes täp-
selt, selleks tuleb kas ise 
kohale tulla vaatama või 
vaadata infot kodulehelt. 

Lehe ilmumise hetkeks 
on mängitud 3 vooru ning 
tabelit juhib täiseduga võist-
kond Siris. Mängud toimu-

vad reeglina pühapäeviti, 
kuid täpne ajakava on leitav 
kodulehelt paikusekorvpall.
com või fb lehelt Paikuse 
korvpall. 

Oodatud on ka pealt-
vaatajad, kuid nad peavad 
arvestama kehtivate piiran-
gutega: vaktsineerimis- või 
läbipõdemistõendi esitami-
ne ning siseruumides mas-
kikandmise kohustus.

Roland Šimanis
Foto Tarmo Tõnismann

Libedusetõrjeks jagatakse 
tasuta graniitsõelmeid
Pärnu kinnistuomanikel ja 
korteriühistutel on võimalik 
saada enda hooldatavate 
kõnniteede libedusetõrjeks 
tasuta graniitkillustikku.

Paikusel jagatakse sõel-
meid Paide mnt 19 asuva 
kooli juures ja Seljametsas 
lasteaia parklas.

Pärnus saab graniit-
sõelmeid neljast kohast: 
Vana-Sauga bussipeatuse 
laienduselt (Vana-Sauga 
tänaval), Rääma tänavalt 
endise masinatehase vastas 
asuvast parklast, Lai tn 26 
parklast ja Metsa tänav 15 

juurest tänavalt.
Tasuta jagatakse laiali 

60 tonni graniitkillustikku. 
Kuna sõelmed tuuakse lah-
tiselt, tuleks soovijatel kaa-
sa võtta sobiva suurusega 
anum või kott ja tõstmiseks 
labidas. Palume tasuta 
sõelmeid võttes arvesta-
da teistega, et libedatõrje 
materjali jätkuks kõikidele 
soovijatele.

Kinnistuomanikud pea-
vad hooldama krundiga va-
hetult piirnevaid kõnniteid, 
mis talvisel ajal tähendab ka 
lume- ja libedatõrjet.

Vaktsineerimisvõimalused 
detsembris

Paikusel
Paikuse perearstid Anne 

Järvsaar ja Valentina Pabor 
annavad teada, et varem 
kaitsepoogitud eakad ja 
need, kes soovivad pühade 
ajal oma riskirühma kuu-
luvaid lähedasi külastada, 
peaksid viie kuu möödu-
misel oma viimasest CO-
VID-19 vaktsiinist tegema 
kindlasti ka tõhustusdoosi, 
mis vähendab oluliselt na-
katumise ja haiguse edasi-
kandmise võimalusi. Loo-
mulikult on eriti oodatud 
inimesed, kes pole veel 
koroonavastase vaktsinee-
rimisega alustanudki. Vakt-
siine on piisavalt.

Järel on ka 20 doosi 65+ 
gripivaktsiini – kiirustage! 

Patsientidel palutakse siiski 
eelnevalt ette helistada, et 
saaks aja kokku leppida. Dr 
Järvsaare õed vastavad teile 
tel 445 5358 või 5345 3982 
ning dr Pabori õed telefonil 
445 6340 või 5883 4335.

Pärnus
Eelregistreerimiseta
• Pärnu haiglas aasta 

lõpuni: T kell 8.30-17.45, K 
kell 8.30-17.45, N kell 8.30-
17.45, R kell 8.30-15.30, L 
kell 9-14.45

• Pärnu Ülejõe apteegis 
22. detsembrini: E-R kell 
15-19

Eelregistreerimisega
• Port Arturi apteegis 

kuni aasta lõpuni: K ja R 
kell 17-20, L kell 11-15.

Tel: 447 8615

Korvpallilahingud käivad piiranguid trotsides

Oleme taas avatud
Sissepääs Pärnu Linna-
valitsusse (Suur-Sepa 16) 
ja osavallakeskustesse on 
alates 29. novembrist taas 
avatud ning linnavalitsuse 
töötajate juurde saab tulla 
vastuvõtuaegadel.

Linnavalitsuse töötajate-
ga suhtlemiseks saab endi-
selt kasutada ka telefoni või 

elektroonilisi kanaleid ning 
leppida soovi korral kohtu-
misaja eelnevalt kokku.

Ametiruumidesse koha-
le tulles peab järgima tervi-
seameti nõudeid ehk kanda 
tuleb maski. Kui asutusse 
tulijal ei ole maski kaasas, 
saab ta selle kohapealt.

Jaanuari alguspäevil sule-
takse Reiu puhkekeskuse 
juures olev vana raudteesild 
igasuguseks liiklemiseks. 

Linnavalitsuse korralda-
tud hanke võitis soodsaima 
pakkumuse teinud Virrex 
OÜ. Lepingukohaselt lä-
hevad väljavahetamisele 
kõik silla puitosad. Tööde 
maksumus on 32 647 eu-
rot (km-ta) ning sild peab 
olema korras ja liiklejatele 
avatud 29. jaanuaril 2022.

Ehitaja on küll lubanud 
alati peale tööpäeva lõp-

pu silla otsad sulgeda, aga 
vaevalt see kõiki takistab. 

Juhime tähelepanu, et või-
maliku õnnetuse korral jääb 

vastutus keelust üleastujaile 
ainult neile endale.

Vana raudteesild läheb remonti

Kohvik Florinda Kohvik Florinda (Pärnade pst 2B)(Pärnade pst 2B)
on avatud esmaspäevast reedeni on avatud esmaspäevast reedeni 

kell 10-17; L ja P suletudkell 10-17; L ja P suletud
Kohvik on Kohvik on SULETUDSULETUD

24., 25., 26. ja 31. detsembril24., 25., 26. ja 31. detsembril

 Soovime kõigile häid jõule! Soovime kõigile häid jõule!

Laupäeval, 8. jaanuaril kell 17Laupäeval, 8. jaanuaril kell 17
KUUSKEDE PÕLETAMINEKUUSKEDE PÕLETAMINE ja  ja 
TALVINE TANTSUPIDUTALVINE TANTSUPIDU  

Paikuse Teeveere pargisPaikuse Teeveere pargis

Jõulukuuskede installatsiooni Jõulukuuskede installatsiooni 
loob Üllar Kallauloob Üllar Kallau
Tantsupeo lavastab Rita MändlaTantsupeo lavastab Rita Mändla
Esineb lauluselts SireliEsineb lauluselts Sireli

Tantsurühmadel palume registreeruda Tantsurühmadel palume registreeruda 
Seljametsa Rahvamajas, Seljametsa Rahvamajas, 
rahvamaja@paikuse.eerahvamaja@paikuse.ee

Osavalla elanikel palume tuuaOsavalla elanikel palume tuua
 oma kasutatud jõulukuused  oma kasutatud jõulukuused 
hiljemalt 7.jaanuari õhtuks hiljemalt 7.jaanuari õhtuks 

Teeveere parki või Teeveere parki või 
Seljametsa rahvamaja Seljametsa rahvamaja 

parklasse parklasse 


