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Paikuse lõvid on tagasi juurte juures
21 aasta vanuses Paikuse 
lõviklubis (LC Paikuse) on 
23 liiget. Koos abikaasade 
ja kaaslastega on meie jõud 
kahekordne. Meie kogukon-
da paremaks muutmiseks 
oleme pika aja jooksul and-
nud heategevusse väärika 
panuse.

Käesoleval 2022/23 
hooajal on plaan tulla roh-
kem tagasi koju ja ennast 
nähtavamaks muuta, et 
üheskoos kogukonnaga lii-
kuda uude, kaitstud ja pare-
masse maailma.

Alljärgnevalt väike üle-
vaade klubis sellel poo-
laastal tehtust. Juunis tun-
nustasime Paikuse Kooli 
lõpetajat Liisa Alliksood 
ja Sindi Gümnaasiumi lõ-
petajat Randel Mattiisenit, 
mõlemat 150 euroga. 

23. juulil osalesime juba 
traditsiooniks saanud Pai-
kuse osavalla kodukohvi-
kute päeval, et teenida tulu 
heategevuseks. Tulemist 
kandsime 500 eurot üle 
vähiravifondile „Kingitud 
elu“. Samas korraldasi-
me laste joonistusvõistluse 
„Minu Paikuse“, hindasime 
ja autasustasime parimaid.

15. septembril toimunud 
klubiõhtul Eametsas kohtu-
sime Kaitseliidu Pärnumaa 
maleva pealiku Tõnu Mii-
liga. Fookuses oli kodanike 

kaitsetahe, Kaitseliidu ja 
Naiskodukaitse tegemistega 
tutvumine ja meie klubi või-
malik heategevuslik panus 
suurõppuste korraldamisse.

20. oktoobri klubiõhtul 
olime külalised Seljametsa 
rahvamajas ja muuseumis. 
Annika Põltsami eestvõttel 
uudistasime muuseumi ja 
kohtusime Paikuse osavalla 
juhtide Marika Valteri ja 
Eero Rändlaga. Arutelus 
tekkis terve rida ideid ühis-
tegevuseks. Algatuseks and-
sime 19. novembri Lõikus-
peol Seljametsa Rahvamaja-
le üle tulevaste ettevõtmiste 
toetuseks 200 eurot. Seda 
koos Eesti ajaloo 1. köitega 
ja asjakohase pühendusega. 
Terve rida koostegevuse 
ideid läheb järjest töösse, 

mis tähendabki seda, et 
oleme taas oma näoga kodu 
poole. 1. advendi esmakord-
ne tähistamine Paikusel on 
selle heaks näiteks.

24. ja 25. oktoobril te-
gime taas head. Seekord 
valmistasime ette ja paigal-
dasime viis vahvat lõvipinki 
Sindi kettagolfi väljaku 
äärde. Need maakividest ja 
puidust platedest pingid on 
tuttavad ka Paikuse rahvale.

17. novembri klubiõhtul 
seiklesime Kohvilas Ivo 
Luige juhtimisel Loire` 
orus, maitstes selle piir-
konna hõrgutavaid veine 
ja erilisi maitseid. Saime 
targemaks nii ajaloost kui 
sealsetest traditsioonidest.

23. novembril kandsime 
klubi poolt üle 300 eurot 
generaatorite ostmiseks Uk-
rainale. Ukraina toetuseks 
oleme sel aastal ka varase-
malt 1000 eurot panustanud.

27. novembril toimus 
lõviklubi eestvedamisel 
meeleolukas 1. advendi tä-
histamine Paikusel. Sellisel 
kujul toimus see Paikuse 
ajaloos esimest korda. Ko-
hal olid linnapea Romek 
Kosenkranius, osavalla ju-

hid Marika Valter ja Eero 
Rändla. 1. advendiküünla 
süütas EAÕK vaimulik 
Indrek Rand. Esinesid Sindi 
Muusikakooli lapsed. Jagati 
advendituld, kohalolijaid 
üllatas Jõuluvana. Lõviklubi 
poolt korraldatud heatege-
vusliku kohviku tulu läheb 
taas vähiravifondile „Kin-
gitud elu“. Aitäh heasoovli-
kele toetajatele!

15. detsembril küpseta-
sime ja kaunistasime pipar-
kooke Sindi Gümnaasiumi 
köögis.Seekord läks 30 pakki 
kingituseks Ukraina lastele, 
kes on kodust kaugel ja kelle 
jaoks on see esimene Jõul 
võõrsil. Proovime neile seda 
veidigi „magusamaks“ teha. 

Tänan Paikuse lõviklubi 
poolt kõiki annetajaid ja 
heategevusse panustajaid. 
Hea on head teha!  Siis on 
ka endal rohkem rõõmu vää-
rikalt elatud elu üle! Aitame 
üheskoos nõrgemaid!

Kaunist jõuluaega kogu 
Paikuse rahvale ja oleme 
juba ette tänulikud teile 
kõigile panuse eest heate-
gevusse tulevikus!

Heiki Mägi
LC Paikuse president

RAHULIKKU JÕULUAEGA!RAHULIKKU JÕULUAEGA!

Osavallakogu koosseisus 
toimus muudatus
Pärnu Linnavalitsuse Paiku-
se osavalla valimiskomisjo-
ni 1. detsembri 2022. aasta 
otsusega peatati Taimo-Sten 
Ojasalu volitused Paiku-
se osavallakogu liikmena 
seoses tema puudumistega 

osavallakogu koosolekutelt. 
Taimo-Sten Ojasalu kan-
dideeris EKRE nimekirjas.

Uueks osavallakogu 
liikmeks määrati asenduslii-
ge Mait Talvoja, kes kuulub 
Reformierakonda. 

Omniva postkastide 
asukohtade muutumisest

Nüüdsest on ka Paikuse 
ettevõtjad ning vaatamis-
väärsused Soomaa kaardilt 
leitavad!

Kõik see on teoks saa-
nud tänu Rohelise Jõemaa 
koostöökogu poolt koor-
dineeritava ühisprojekti 
„Koostöö arendamine ja 
ühtse külastustaristu rajami-
ne Soomaa piirkonnas“ toel, 
milles muuhulgas kesken-
duti ka külastaja teekonna 
markeerimisele, aitamaks 
paremini orienteeruda ja 
saada lisainfot külastuskoh-
tade ja teenuste kohta.

Nii kerkisidki enne lume 
tulekut Suure-Jaani ja To-
risse Soomaa väravad ning 
lisaks väravatele paigutati 
erinevatesse Soomaale viiva-

tesse kohtadesse, sealhulgas 
ka Paikusele, 33 suurt O-tähe 
kujuga piirkonna kaarti.

Nüüd saab turist kordu-
va märgistuse abil aru, kuhu 
piirkonda ta on jõudnud 
ning leiab info, mida põne-
vat siin pakutakse.

Ühtse turismisihtkohana 
toimides oleme piirkonnana 
konkurentsivõimelisemad, 
suudame pakkuda mitme-
külgseid külastuselamusi 
ning väärtustada kohalikel 
ressurssidel põhinevaid too-
teid ja teenuseid!

Suur ja südamlik tänu 
kõikidele, kes on panusta-
nud selle keeruka ja pika-
ajalise piirkonna arendus-
projekti elluviimisse!

Marika Valter

Kaardil on ka meie ettevõtjad 
ja vaatamisväärsused

Omniva tegi osavallale et-
tepaneku vähese kasutusega 
kirjakastide liigutamiseks 
käidavamasse kohta või 
hoopis eemaldamiseks.

Asukohad, kus teenust 
kasutavad vaid üksikud 
kliendid kuus, teenindatak-
se personaalse kirjakandja 
teenusega. Inimesele, kes 
kaugemale ja linna eriti tihti 
ei liigu, võiks see sobida 
just ka seetõttu, et Omni-
va kirjakandja vahendusel 
on võimalik ka postmarki 
kodus osta ning siis kohe 
ka kiri temaga kaasa posti 

anda.
Selle põhimõtte järgi 

jäävad postkastid Seljamet-
sa rahvamaja-muuseumi 
juurde ja Paikuse alevis 
Coopi poe juurde. Kõigile 
elanikele postitab Omniva 
enda poolt ka vajaliku info. 
Uus süsteem hakkab tööle 
peale käesoleva aasta jõule.

Sellel aastal valmis 
koostöös kooliga Ratta-
pargis päkapikumaa, kuhu 
Omniva pani ka postkasti, 
et lapsed saaksid jõulude-
ni oma kingisoovid posti 
panna.
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21. novembril 2022
* muuta Seljametsa külas asuva Nurme katastriüksuse senist sihtotstarvet (100% maa-
tulundusmaa) ning määrata uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 90% tootmismaa, 10% 
maatulundusmaa.
28. novembril 2022
* algatada Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse, Tõstamaa Rahvamaja ja Seljametsa Rah-
vamaja arengukavade koostamise.
5. detsembril 2022
* muuta Pärnu linnavalitsuse 07.11.2022 korraldust nr 714 „Munitsipaalüldhariduskoo-
lide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine“ selliselt, et Paikuse Kooli 
hoolekogust arvatakse välja Dea Jürgens õpilaseesinduse esindajana ja uueks hoolekogu 
liikmeks kinnitatakse õpilasesinduse liige Laura Kaisa Põder. 
* mitte nõustuda KMG OÜ-le Kivinina liivakarjääri uue maavara kaevandusloa andmi-
sega, kuna see oleks Paikuse valla üldplaneeringuga vastuolus.

Linnavalitsuses otsustati:

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

2023. aasta toob mõned 
head uudised meie eaka-
tele. Aasta alguses kasvab 
pensionite baasosa 20 euro 
võrra kõigil pensionisaaja-
tel, va eripensionäridel. 

1. jaanuarist on vanadus-
pensioniikka jõudnud või 
2023. aasta jooksul jõudva-
tele inimestele maksuvaba 
tulu võrdne keskmise pen-
sioniga ehk 704 eurot. Ka 
siis, kui pensionär jätkab 
töötamist või kui inimene 
on pensioni saamise eda-
si lükanud. 2023. aastal 
on vanaduspensioniiga 64 
aastat ja 6 kuud ning aasta 
jooksul jõuavad vanadus-
pensioniikka inimesed, kes 
on sündinud enne 1. juulit 
1959.

Kui inimene on vana-
duspensionieas (või jõuab 
sinna 2023. aasta jooksul) 
ja saab ainult pensioni, ei 
ole vaja avaldust esitada ega 
eraldi sotsiaalkindlustusa-
meti poole pöörduda. 

Need, kes on vanadus-
pensionieas ja töötavad, 
saavad maksuvaba tulu ka-
sutada ka oma töötasult 
juhul, kui nende pension on 
väiksem kui 704 eurot. Sel-
leks tuleb kindlasti esitada 

tööandjale avaldus ning ära 
märkida maksuvaba tulu ka-
sutamata osa summa, mida 
tööandja arvestab inimesele 
väljamakseid tehes. 

NB! Aalates uuest aastast 
ei saa vanaduspensioniealine 
pensionär enam ise valida, 
kuidas ta maksuvaba tulu 
kasutab. Esmalt läheb mak-
suvaba tulu alati maha pen-
sionilt ja vaid ülejäänut saab 
kasutada muudelt tuludelt. 
Kui vanaduspensioniiga on 
käes, aga pensioni saamine 
on edasi lükatud, saab kogu 
maksuvaba tulu kasutada 
korraga tööandja juures.

Kui inimene jõuab va-
naduspensioniikka 2023. 
aasta jooksul, arvestatakse 
talle maksuvaba tulu kesk-
mise vanaduspensioni (kuni 
704 euro) ulatuses juba 
aasta algusest, st 1. jaanua-
rist. Kui siis ei jääda veel 
pensionile, saab maksuvaba 
tulu täies ulatuses kasutada 
oma töötasult. Selleks tuleb 
esitada tööandjale avaldus. 
Siinkohal tuleb tähele pan-
na, et kui ühel hetkel otsus-
tatakse jääda pensionile, 
ent jätkata tööl käimist, siis 
tuleb oma avaldus tööandja 
juures ka ära muuta.

Pensioni saavad ka mit-
med, kes veel pole vana-
duspensionieas ega jõua 
sinna ka 2023.a jooksul. 
Neile jääb kehtima senine 
maksuvaba tulu süsteem. 
Ainuke erinevus on, et 2023. 
aastast tõuseb kõikidel ini-
mestel maksuvaba tulu 500 
euro pealt 654 eurole. Kui 
mitte-vanaduspensionieali-
ne pensionär on varasemalt 
sotsiaalkindlustusametile 
esitanud taotluse, et ta soo-
vib pensionilt maksuvaba 
tulu kasutada täies ulatuses 
ehk kuni 500 eurot, siis sot-
siaalkindlustusamet arvestab 
selle automaatselt ümber 654 
euroks.

Tulumaksuvabastuse 
kohta saab uurida juurde:

• www.sotsiaalkindlus-
tusamet.ee

• Maksu- ja Tolliameti 
iseteeninduskeskkonnas 
https://maasikas.emta.ee/

• Oma pensioni bru-
tosumma saate teada, kui 
logite sisse kodanikuportaa-
li eesti.ee ja valides „Minu 
andmed“ -> „Toetused ja 
pensionid“ -> „Mulle arves-
tatud pensioni, toetuste ja 
hüvitiste vaatamine“.

Sotsiaalkindlustusamet

Maksuvaba tulu muutumine
vanaduspensionieas

Paikuse osavallakogu 24. 
novembri koosolekul osales 
13-st liikmest 9. Arvamus 
anti neljale linnavolikogu 
määruse ja ühele linnava-
litsuse korralduse eelnõule, 
kuulati informatsioone ja 
peeti aru.

Toetati linnavolikogu 
määruse „Pärnu linna 2023. 
aasta eelarve“ eelnõu.

Osavallakeskuse juhata-
ja Marika Valter märkis, et 
Paikuse osavalla investee-
ringuteks on järgmise aasta  
eelarves 769 560 eurot jaga-
tuna järgmistele objektide-
le: Vaskrääma mänguplats  
(10 000.-, kaasav eelarve); 
multifunktsionaalne män-
guplats (130 000); laste-
aia välifassaad (80 000); 
Kiviaja küla kallasrada  
(104 560); spordikeskuse 
parkla (70 000); kooli põhi-
korpuse rekonstrueerimine  
(70 000) ning osavalla 
kergliiklusteede projek-
teerimine ja ehitamine  
(305 000). Lisanduvad sel-
lest aastast ületulevad kasu-
tamata jäänud summad.

Ühehäälselt toetati ka  
linnavolikogu määruse 
„Koolieelsete lasteasutus-
te kulude vanemate poolt 
kaetava osa määra kinni-
tamine“ muutmise eelnõu, 
mille eesmärk on mitte tõsta 
Pärnu koolieelsete lasteasu-
tuste kulude vanemate poolt 
kaetava osa määrasid, vaid 
jätta need käesoleva aasta 1. 
septembri tasemele. Paikuse 
lasteaias on kohatasu 57 

eurot kuus.
Heakskiitva arvamuse 

sai ka linnavolikogu mää-
ruse „Arengustrateegia 
Pärnumaa 2035+ heaks 
kiitmine“ eelnõu. Strateegia 
lähtub seni kehtinud stratee-
giast, tegemist on uuenda-
mise ja ajakohastamisega, 
protsess oli laiapõhjaline ja 
selles osales kaugelt üle saja 
inimese.

Osavallakogu toetas 
linnavolikogu 06.09.2018 
määruse nr 37 „Sotsiaal-
toetuste kord“ muutmise 
eelnõu, mille järgi maksab 
Pärnu linn igale pensionä-
rile kord aastas 100 eurot. 
Toetuse saamiseks tuleks 
pensionäril esitada taotlus, 
kuna linnavalitsusel ei ole 
kodanike kontoandmeid.

Antud eelnõu mõju lin-
naeelarvele oleks hinnan-
guliselt 1,5 miljonit eurot 
aastas. Osavaldade ettepanek 
on, et selline toetuse maks-
mine võiks olla automaatne. 
Kui linnavolikogu võtab eel-
nõu vastu, hakatakse toetust 
maksma 1. jaanuarist 2023.

Kohaliku omavalitsuse 
tuuleenergeetika eripla-
neeringu asukoha eelvali-
ku eelnõu ja KSH I etapi 
tutvustus. Osavallakogu 
nõustus ettepanekuga minna 
edasi eriplaneeringu teise 
etapiga ala 1 osas.

Toetuse sai linnavalitsu-
se korralduse „Arvamuse 
andmine Kivinina liiva-
karjääri keskkonnaloa 
taotlusele“ eelnõu, mille 

kohaselt ei anta KMG OÜ-
le luba Kivinina karjääri 
rajamiseks.

Tegemist on rohelise 
võrgustiku alaga, kus met-
samaa raadamine ei ole 
üldiselt lubatud ja see tä-
hendaks rohelise võrgustiku 
killustumist.

Teadmiseks võeti Eero 
Rändla ülevaade Paikuse 
osavallakogu tegevusest 
aastal 2022. Toimunud on 
8 osavallakogu koosolekut. 
Küsimusi on päevakorras 
olnud kokku 55, sh lin-
navalitsuse poolt esitatud 
eelnõusid oli 37.

Kõikidel istungitel on 
osalenud Jaan Tamme ja 
Marek Melnits. Raiko Hiis 
ja Aksel Sild on osalenud 
88% istungitel, ülejäänute 
osalusprotsent jääb vahe-
mikku 70-60%. Kõik koos-
olekud on olnud otsustus-
võimelised.

2023. aasta tööplaani 
koostamise arutelu juures 
lepiti kokku, et ettepanekuid 
saab teha 15. detsembrini. 
Oodatud on ka ettepanekud 
osavalla vapimärgi kandi-
daatide ja aukirja saajate 
kohta.

Kuulati ära osavalla-
keskuse juhi Marika Valteri 
informatsioonid Omni-
va postkstide asukohtade 
muutumisest (loe lk 1), 
Rattaparki päkapikumaa 
tegemisest ning kohaliku 
lõviklubi poolt elanikele 
korraldatavast 1. advendi 
tähistamisest.

Sorteerimise meistriklass – 25 
nippi, kuidas sorteerida nagu proff
Jäätmete sorteerimine juba 
nende tekkekohal – st kodus, 
tööl või koolis – on parim, 
mida me igapäevaselt kesk-
konna heaks teha saame. Mida 
korralikum on konteinerisse 
pandud materjalide sisu, seda 
rohkem saame meie seda 
ringlusse suunata ja seeläbi 
vähendada uute toorainete 
kaevandamist looduse arvelt. 
Altpoolt leiad parimad tavad, 
mille abil enda sorteerimine 
uuele tasemele viia!

Biojäätmed
1. Kasuta biojäätmete 

kogumiseks biolagunevaid 
või paberist kotte. Kui ostate 
biolagunevaid kotte, jälgige, 
et need oleksid 100% taim-
sest toormest. 

2. Parim mida teha saad, 
on kallata biojäätmed kontei-
nerisse lahtiselt ning kilekott 
panna olmejäätmete hulka.

3. Võimalusel komposti.
4. Ära pane ühekordseid 

toidukarpe biojäätmete hul-
ka isegi, kui need on nime-
tatud biolagunevaks.

Paber ja papp
5. Jälgi, et materjal poleks 

vettinud või liigselt määrdunud 
(nt väga rasvane pitsakarp).

6. Kartongpakendite kül-
jest eemalda muud materja-
lid (nt foolium, kile, plastik).

7. Raamatutelt eemalda 
kaaned ja pane need olme-
jäätmete hulka.

Metall ja plastik
8. Veendu, et pakendid 

oleksid tühjad ja puhtad. Va-

jadusel loputa vähese veega.
9. Võimalusel eemalda pa-

kendi ümbert kartongist ümb-
ris ja pane see vanapaberisse.

10. Kreemipudelid, ham-
bapastatuubid jmt pigista või-
malikult tühjaks. Kui see pole 
võimalik ja seinad jäävad väga 
kreemiseks, on need mõistlik 
olmejäätmete hulka panna.

11. Fooliumist kaaned 
kogu plekkpurki – nii jõua-
vad ka need taas ringlusse.

12. Ära murra plekkpur-
kide küljest nende avajaid. 
Ka need on liiga pisikesed, et 
eraldiseisvalt ringlusse jõuda.

13. Pressi pakendid kok-
ku, nii mahub neid rohkem 
konteinerisse!

14. Kui elad eramajas, 
saad kasutada ülimugavat 
lahendust koguda pakendid 
pakendikotti. 

Klaas
5. Veendu, et klaaspude-

lid ja -purgid oleksid tühjad.
16. Võimalusel võid 

eemalda purkidelt metall-
kaaned ja pane need plast- ja 
metallpakendite hulka. 

17. Klaas on 100% ring-
lussevõetav materjal ilma oma-
dusi kaotamata, mistõttu tasub 
kindlasti uurida klaasikontei-
neri paigaldamise võimalust.

Poes
8. Sorteerimine algab 

juba enne uute toodete ost-
mist. Vali poest tooted, millel 
pakend puudub või mille pa-
kend koosneb üheliigilisest 
taaskasutatavast materjalist.

Kontoris
9. Eemaldage laudade 

alt väikesed prügikastid ja 
looge liigiti kogumise või-
malus kööki või ühisruumi. 

20. Väldi jäätmete tek-
kimist juba eelnevalt! Võta 
kohv, vesi või lõuna kaasa 
korduvkasutatavas nõus. Nii 
jätad tekitamata suure hulga 
plastijäätmeid.

21. Vaata kriitiliselt üle 
kasutatav paber. Arved, visiit-
kaardid, märkmed, lepingud 
jmt on tänasel päeval võimalik 
kõik lahendada elektrooniliselt.

Kodus
22. Asenda toidukile kor-

duvkasutatava lahendusega.
23. Kui elad kortermajas 

ja sooviksite jäätmeid liigiti 
koguda, kuid teil puudub 
paberi-, pakendi- või klaa-
sikonteiner, arutage võima-
lusi korteriühistuga. Kogudes 
jäätmeid liigiti, on võimalik 
vähendada olmejäätmete 
konteineri suurust või tühjen-
damissagedust ja nii ei tõuse 
ka jäätmekäitluskulud.

24. Kogu eraldi ohtlikud 
jäätmeid (nt patareid, ravimid, 
elektroonika, juukselakid) ja 
vii need lõpuks jäätmejaama 
või anna ära ohtlike jäätmete 
kogumisringil. Patareisid 
saad ära anda patareisid müü-
vaid kauplustesse ja ravimeid 
apteekidesse.

25. Kui sa pole ikka kin-
del, kuhu mingi jääde visata, 
võta appi sorteerimisäpp.

Ragn-Sells

Talvine teehooldus osavallas
Paikuse osavallas hooldab 
talvel teid MKM Infra OÜ. 
Kontaktisikuks on Jaan 
Pillman, tel 5899 9377, 
jaan@mkminfra.eu, kelle-
le tuleb vajaduse korral oma 
lume- ja jääprobleemidest 
teatada.

Lumetõrjet teostatakse 
ka erateedel, mis viivad ka-
sutusel oleva majapidamise 
õueni, lund ei lükata maja-
pidamiste hoovides.

Eratee servades olevad 
ohud (truubiotsad, suured 
kivid-takistused, ilupõõ-
sad-istikud jne), mis võiksid 
takistada tööd, peavad ole-

ma tähistatud minimaalselt 
1 m kõrguste ja soovitavalt 
helkurlindiga varustatud 
tähistega. Eratee kohalt 
peavad olema eemaldatud 
puude oksad minimaalselt 
3,5 meetri kõrguselt ja 3 
meetri laiuselt.

Linnavalitsuse teede- 
spetsialist on Mati Ans-
pal (mati.anspal@parnu.ee, 
5430 0594).

Riiklik abi ja info
Teavet tuisu tõttu tekki-

nud takistustest sõiduteedel 
küsi maanteeinfo numbrilt 
1510.

Elektrikatkestustest tea-

ta Eesti Energia rikketele-
fonil 1343. Maha langenud 
liinidest teavita ka häirekes-
kust telefonil 112.

Inimvigastuste ning  
otsese ohu korral helista 
hädaabinumbril 112.

Elektrikatkestusest või 
ohtlikust olukorrast saab 
teada anda ka veebiraken-
duses MARU.

Paikuse osavallas 
jagatakse tasuta 
graniitsõelmeid 
Paide mnt 19 asuva kooli 
juures ja Seljametsas 
lasteaia parklas.
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Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
20.12 kell 19 jõulukontsert Inglilend, esinevad Evelin Samuel ja Johan Randvere Seljametsa Rahvamajas.
31.12 kell 22 Head uut aastat naabrimees! Seljametsa Rahvamajas.
07.01.2023 kell 17 Kolmekuningapäeva kuuskede põletamine ühistantsimisega Teeveere pargis.

Palju õnne, õpetaja Liina!

5. detsembril täitus 130 aas-
tat silmapaistva matemaa-
tik-didaktiku prof Gerhard 
Rägo sünnist. Seoses sellega 
toimus 3. detsembril Tartu 
Ülikoolis temanimeliste 
mälestusmedalite üleandmi-
ne. Käesoleval aastal pälvis 
nimetatud medali ka meie 
kooli matemaatikaõpetaja 
Liina Kivisto. Palju õnne!

Vastsete laureaatidega 
kokku on prof G. Rägo 
nimeline medal antud 200 
isikule või kollektiivile sil-

mapaistvate teenete eest 
õpetaja- või õppejõutöös, 
õppe- ja metoodilise kirjan-
duse, programmide, õppe-
tehnika jms väljatöötamise 
ning tõhusa kaasabi osu-
tamise eest matemaatika 
õpetamise täiustamisele 
Eesti koolides.

Prof G. Rägo (1892-
1968) nimelise mälestus-
medali asutasid 1990. aastal 
Tartu Ülikool ja Eesti Mate-
maatika Selts. 

Sirje Suurevälja

Paikuse Kooli 
edukas aastalõpp

Aasta lõpp tõi meie osavalla 
koolile mitmeid võite ja 
tunnustust tehtud töö eest. 
Erinevatel konkurssidel ja 
võistlustel saavutasid meie 
õpilased palju auhinnalisi 
kohti.

Dumle rahvastepal-
li Lääne-Eesti regiooni 
võistlusel 1.-3. klasside 
arvestuses saavutati I koht. 
Orissaares mängiti piirkon-
na parimate koolidega ja 
jäädi võitmatuks, alistades 
kõik kuus vastast. Kõige 
dramaatilisemad olid män-
gud Kuressaare Nooruse 
Kooli ja Haapsalu Linna 
algkooli vastu, kus pea loo-
tusetust seisust võeti võidud 
geimidega 2:1. Vägeva või-
du koju toonud võistkon-
nas mängisid Pert Ilisson, 
Kaspar Grube, Karl Tõnuri, 
Tomi Järvekülg, Robin-Mi-
ke Luht, Ewert Hõbesaar, 
Melissa Ild ja Sandra Saar. 
Õpilasi juhendasid õpetajad 
Kaisa Jaakson ja Tarmo 
Tõnismann.

9. detsembril toimus 
Pärnu Spordihallis Sport-
land 3x3 korvpallisarja 
11. hooaja Pärnumaa etapp. 
Üle-eestiline võistlussari on 
suunatud 1.-7. klassi õpi-
lastele, võisteldakse kahes 
vanusegrupis ja finaalvõist-
lustele pääseb kaks parimat. 
Meie 6.-7. klasside poiste 
võistkond võitles selle või-
maluse endale, saavutades II 
koha. Võistkonda kuulusid 

Robin Roman, Lennart Soo-
bik, Gabriel Urm ja Jesper 
Lillepõld, keda juhendas 
õpetaja Ulvi Laneman.

Neljandat korda toimu-
nud Pärnu linna ja maa-
konna jõululuuletamise 
konkursile laekus kokku 
180 jõulu- ja talveluuletust, 
millest žürii valis välja 30 
parima sõnumi ja sõnastu-
sega luuletust. Finaalis valiti 
välja parimatest parimad. 
Meie kooli õpilased olid 
väga tublid: 5.-9. klasside 
vanusegrupis saavutas I 
koha Meribel Malviste ning 
1.-4. klasside vanusegrupis 
II koha Kendra Uibomäe. 
Õpilasi juhendasid õpetajad 
Monika Limberg, Külli Jü-
risoo ja Tiiu Timberg.

Siinkohal võiks meie 
õpilaste saavutuste jada 
üleslugemist veel pikalt 
jätkata – palju I-III koh-
ti ja eripreemiaid Pärnu 
kunstikonkursilt, “Suurima 
käibega minifirma” nimetus 
õpilasfirmade laadalt jne.

Aga õpetajatelegi jagus 
“kõrgemaid hindeid”, mida 
tõestavad õp Liina Kivistole 
omistatud prof G. Rägo ni-
meline medal ja meie kooli 
maleõptaja Eiki Lehemetsa 
nimetamine aasta noorte- 
treeneriks.

Kooli ümbert pole iga 
päev lund lükata vajagi, sest 
päkapikkudel tuleb meie 
majas tihedasti käia.

Sirje Suurevälja

Novembrikuu viimasel päe-
val külastasid Smuutituuri 
raames Paikuse Avatud Noor-
tekeskust Eesti tuntud laulja, 
näitleja ja mõjuisik Kristel 
Aaslaid koos Rimi toitumis-
nõustaja Katri Merisaluga. 
Smuutituuri eesmärgiks on 
rääkida noortele tervislikust 
toitumisest ja sellest, kuidas 
märgata kehas vedeliku ja 
kiudainete puudust.

Smuutituuri raames õpe-

tati lastele, kuidas valmis-
tada üks tervislik magustoit 
ning mõistagi said õpilased 
kohapeal ka ise smuuti val-
mis teha. 

“Tunnen, et mul en-
dal oleks noorena sellis-
test teadmistest palju kasu 
olnud. Meie eesmärk on 
panna laste mõte liikuma 
paremate otsuste suunas ja 
pole paremat õppemeetodit, 
kui käed külge ja ise järele 

proovida. Seda Smuutituur 
lastele võimaldabki,“ mul-
jetas Aaslaid. 

Katri Merisalu tõi välja, 
et laste ja ka täiskasvanute 
jaoks on kehast ja kehave-
delikest rääkimine tihtipeale 
tabu teema. Enamik lapsi ei 
teagi, et nad vaevlevad ve-
delikupuuduse käes. “Kõige 
lihtsam viis see selgeks teha, 
on vaadata iga kord tualetis 
käies oma uriini. See peab 

oleme hele ja lõhnatu. Kui 
see on tumekollane ja leh-
kav on kehas juba väga suur 
vedelikupuudus ja tuleb 
hoogsalt vett jooma hakata. 
Siinkohal panen lastele sü-
damele, et magustatud joo-
gid ei ole vee asendajad!“

„Tihtipeale kimbutab 
lapsi ka kõhukinnisus, mil-
lel võivad olla erinevad 
põhjused, kuid kindlasti 
ei tohiks seda pidada nor-
maalsuseks. Piisab alustu-
seks sellest, et lisada oma 
menüüsse rohkem vett, tai-
meteed, 1 smuuti päevas ja 
ka marju, mis võivad olla 
külmutatud. Päevas peaks 
sööma vähemalt viis peotäit 
puu- ja köögivilju ning 1 
peotäis seemneid ning pähk-
leid,” selgitas Merisalu, kes 
pani noortele südamele ka 
rohkem liikuda värskes õhus 
ning magada vähemalt 8-10 
tundi ööpäevas, mis aitab 
ajul puhata.

Angelika Sild
Noortekeskuse juht

Lõikuspeoga tähistati mitme aasta saaki

Smuutituuri raames ja Kristel Aaslaidi 
seltsis õppisid noored õigesti toituma

Värskelt saadud Hea kooli teerajaja 2022 tiitel on üks 
ilus näide sellest, et meie kooli tegemisi, sh klassijuha-
tajate head tööd, hinnatakse tunnustuse vääriliseks.

Seljametsa rahvamaja tähis-
tas lõikuspeoga lausa mitme 
aasta saagi valmimist. „Sal-
ve“ sai kolm aastat kestnud 
harmooniumi renoveerimise 
heategevusaktsioon – tä-
histasime seda toetajatele 
korraldatud harmooniumi-
kontserdiga. Rimma Punko 
(keskmisel fotol) võlus pil-
list välja nii klassikalisemad 
palad kui isegi džässiloo. 
Kõik soovijad said harmoo-
niumi järgi ka tantsu lüüa. 

Tänavu said Triin Tam-
manni käe all restaureeritud 
kaks muuseumi kogus ole-
vat haruldast pilti. Tammuru 
küla Luige talust päästetud 

tsaaripere pildid olid pe-
rekond Kasemetsa poolt 
muuseumile annetatud ja 
renoveerimist oodanud juba 
rohkem kui kümme aastat. 

Peol korraldati õhtujuht 
Elmar Tringi juhendami-
sel viktoriin ajalooraamatu 
„Pildikesi Paikuselt“ järgi 
ning raamatu kaanefotolt 
„hüppas“ välja ka peo põ-
nevaim etteaste. Nimelt võt-
tis rahvatantsurühm Virtin 
koos juhendaja Rita Mänd-
laga šnitti 1930.aastatel 
Seljametsas, endise nime-
ga Pustuskis tegutsenud 
võimlejate fotolt ning õppis 
selgeks tolleaegsete standar-
dite järgi tehtud võimlemis-
kava. Võimlejad kandsid ka 

ajastukohaseid trikoosid, 
mis õmmeldi sama pildi 
järgi. Menuka etteaste lõpus 
ilmus võimlejate selja tagant 
välja suur pvc-materjalile 
kantud foto, mis kaunistab 
nüüdsest rahvamaja seina. 

Pidu jätkus Untsakate 
järgi tantsu lüües – tantsupõ-
rand täitus rahvaga juba esi-
meste taktide ajal. Lõikuspeo 
lõpetas heategevusoksjon, 
millega kogusime Selja-
metsa Laste Teatristuudio 
toetuseks 250 eurot.

Annika Põltsam
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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

Ene-Reet Viljak  06.03.1936 - 23.11.2022
Anne Kaar  29.12.1950 - 12.12.2022

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
HEINO PEETERSOOHEINO PEETERSOO
AARE KÜLAOTSAARE KÜLAOTS

JOACIM KARI JYRKI PETRELIUSJOACIM KARI JYRKI PETRELIUS
AVO LEHTLAAVO LEHTLA
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
SIRJE JÕGISIRJE JÕGI
ANU RAUDMÄEANU RAUDMÄE
SIRJE SILDESIRJE SILDE
HILDA TALLINNHILDA TALLINN
ÜLLE LUHTÜLLE LUHT
SIRJE VABRITSIRJE VABRIT
VALENTINA MOTRUKVALENTINA MOTRUK
MYKOLA KUCHERINMYKOLA KUCHERIN

Päevakeskus on suletud 23.-26.12 ning 30.12-
01.01.2023, kuid abivajajate jaoks ollakse olemas 
igal ajal.

* * *
Anda üürile garaažiboks Kastani vkt elamurajoonis. 
Tel 518 8581.

TEADAANDED

Pärnu linna ja Tori valla
tuuleenergeetika eriplaneeringute
asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
esimese etapi aruande avalik väljapanek

Eriplaneeringute alad on Pärnu linnas Põlendmaa ja Seljametsa 
küla territooriumil ning Tori vallas Kildemaa, Urumarja, Taali, Randi-
välja ja Võlli küla territooriumitel. 

Tuulepargi planeerimise eesmärk on elektrituulikute abil toota 
taastuvenergiat. Tuulepargi ala suurus on u 1020 ha, rajada soovitav 
tuulepark koosneb kuni 11-st kuni 290 m kõrgusest tuulegeneraato-
rist, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust 
ja alajaama(de)st. 

Tuulepargi liitumine on kavandatud 110 kV alajaama ning tuulepargi 
ja alajaama vahelise õhuliini pikkus on kuni 15 km. Kavandatud 
tuulepargi planeeringulahendus on moodustatud ühtse tervikuna 
ning arvesse võetud on kaasneda võivat olulist keskkonnamõju.  

Omavalitsuste eriplaneeringute asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande 
avalik väljapanek toimub 24.11.2022– 15.01.2023. 

Pärnu linnavalitsus ja Tori vallavalitsus ootavad arvamusi eriplanee-
ringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise esimese etapi aruandele kuni 15.01.2023 kas e-posti 
aadressidele linnavalitsus@parnu.ee; tori@torivald.ee või kirjalikult 
postiaadressidel Pärnu linnavalitsus, Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu 
linn; Tori vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi linn, 86705 Tori vald. 

Materjalidega saab tutvuda alates 24.11.2022 lingil www.polendmaa-
tuulepark.ee, Pärnu linna kodulehel www.parnu.ee, Tori valla kodule-
hel www.torivald.ee, Pärnu linnavalitsuses (Pärnu linn, Suur-Sepa tn 
16), Paikuse osavallakeskuses (Paikuse alev, Pärnade pst 11) ning Tori 
vallavalitsuses (Sindi linn, Pärnu mnt 12) nende lahtiolekuaegadel.

Paikuse osavallakeskuse saalisPaikuse osavallakeskuse saalis
01.12.2022 - 31.01.202301.12.2022 - 31.01.2023

ARS Kunstistuudio liikmeteARS Kunstistuudio liikmete
Malle Tamme ja Terje Tali Malle Tamme ja Terje Tali 

maalinäitusmaalinäitus
annela.stuudio@mail.ee,tel 5524034annela.stuudio@mail.ee,tel 5524034

Kes valguses elab, ei vanu.
Kes kuulub kõiksusse,
kõigile jagub, ei kulu… 
 /Doris Kareva/

Anne oli pikaaegne Paikuse 
Lasteaia õpetaja ja aktiivne 
Paikuse kogukonna liige, 
kelle nakatavast energiast 
ja hästi läbimõeldud loova-
test tegevustest oleme osa 
saanud. Ta oli alati valmis 
katsetama midagi uut, olles 
oma valdkonna suunanäita-
ja, kes lahkesti jagas oma 

teadmisi ja oskuseid mitte 
ainult Paikusel, vaid ka üle 
Eesti ja riigipiiri taga, ikka 
muusika ja tants käsikäes.

Jääme Annet mäletama 
kui suurepärast kolleegi ja 
ka sõpra, keda jagus kõigile 
ja kõikidesse tegevustesse, 
mida sai ühiselt ette võetud, 
tema naeru ja lõbusaid 
vimkasid, mis vürtsitasid 
meie päevi. 

Anne oli hea juhendaja 
noorematele õpetajatele ja 
tema edasi antud teadmised 
ja oskused elavad meis 
edasi. 

Meie sügav kaastunne 
Anne lähedastele. 

Paikuse Lasteaia pere
Direktor Ene Mihkelson

Taevastele teedele lahkunud 
Anne Kaarele

Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha 
ülekande SEB pangas asuvale Pärnu linnavalitsuse 
kontole EE021010902001671005. 

Loe lähemalt: Pärnu linn asutas sõjapõgenike abistami-
seks fondi Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajuti-
se kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel 
või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik 
Ukraina abistamise fondist toetust küsida.

Päkapikulas töötab ka jõulupost
Ratta ja Kodara tänava nur-
gal asuval Rattapargi män-
guväljakul on nüüd Paikuse 
Päkapikula, mille valmimis-
se andsid panuse meie kooli 
õpilased ja õpetajad. 

Kuusepäkapiku karkass 
valmis 6.b klassi õpilas-
te poolt tehnoloogitunnis, 
mütsid ja kindad õmble-
sid 8.c klassi neiud, ninad 
meisterdas 8.a klassi õpilane 
Olev Lillepõld. Neid juhen-
dasid õpetajad Kadri Jõgi 
ja Tiit Vaher. Suunaviidad 
valmistasid huvihariduskes-
kuses õpetaja Annika Oltre 
maalitunnis Nora Markus, 
Grethe Kartsamaa, Kertu 
ja Krete Allika ning Kirke 
Varkentin.

Külma ilma trotsides 

said 6.b klassi õpilaste 
poolt mänguväljakul paika 
põhupallid, suunaviidad, 
linnumaja, disainitud viis 
kuusepäkapikku. Marika 
Valter osavallast pakkus 
meile tänutäheks kuuma 
glögi, kommi ja piparkooke. 

Päkapikula sissepääsu 

juures on aga päris postkast, 
kuhu saab pühadesoove 
panna. Usinad Jõuluposti 
päkapikud viivad postkasti 
jäetud kirjad ja kaardid 
ära igal esmaspäeval, kol-
mapäeval ja reedel – kuni 
jõulupühade lõpuni. 

Ka huvihariduskeskuse 

postkasti potsatas kiri: „Elan 
Ratta mänguväljaku lähedal 
ja on väga tore, et mängu-
väljak sai korda. Käin oma 
väiksema poisiga seal nüüd 
mitu korda nädalas. Esimesed 
muljed Päkapikulast on väga 
toredad. Aitäh selle eest!“

Monika Vaher 


