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Hea postipauna lugeja!
Täna hoiad Sa käes Paikuse
Postipauna 300. numbrit.
Täname Sind, et oled oma
kodukoha lehe juba kätte
võtnud ja sellele ka pilgu
peale visanud. Õnnitleme
Sindki selle väikese, kuid
visalt ilmuva lehekese suure juubeli puhul, sest kui
poleks lugejaid, poleks ka
postipauna.

Täname ka kõiki, kes
abiks olnud sel veerandsaja
aasta pikkusel teel: uudiste
saatjaid ja infoedastajaid,
tekstikirjutajaid ja fotograafe, lehe kättetoimetajaid
ja trükkijaid.
Uus ilusa numbriga aasta on alanud, jätkugu see
kõigil õnnelikult!
Toimetus

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Paikusel läideti kuue meetri kõrgune
kuuskedest tuleskulptuur
11. jaanuari õhtul toimus
Pärnumaal Paikuse esimene talvine tantsupidu, kus
kõmisesid šamaanitrummid
ja kõrgele tõusev leek andis
sooja ning valgust tantsumurul tantsijatele.
Paikuse alevi lõkkeplatsile kogunes arvatavalt paarsada inimest, kelle hulgas
oli rohkelt tantsurahvast.
Seljametsa rahvamaja direktor Annika Põltsam nimetas kuut rühma. Kõige
kaugemad külalised tulid

talvisele tantsupeole Lääne-Virumaa Vinni valla
Pajusti klubist, kus tegutseb
Ene Saaberi juhendamisel
Tantsutriinude rühm. Lisaks
neile osales Pärnu Koidula
gümnaasiumi rahvatantsurühm Inetu Pardipoeg,
rahvatantsuansambel Kajakas vanem segarühm, Seljametsast Virtin, Paikuselt
Pastlapaar ja mõned paarid
Kuu segarühmast.
Pidu algas kolme tuletungla ilmumisega pime-

dusest. Tõrvikuid kandsid
Kajaka noorterühma mehed
Kaspar, Rasmus ja Kaur.
Tõrvikuid hoidvate meeste
juurde astus šamaan Kotkasulg ühes oma abilisega.
Kotkasulg pidas pikalt kestnud trummisoolo saatel Tule
tänu riitust. Seejärel andsid
tõrvikukandjad tule skulptor
Üllar Kallau kätte. Kallau
ütles, et veidi üle kuue meetri kõrguse kuusekujulise
tuleskulptuuri tarvis kasutas
ta umbes 70 kodudest koha-

le toodud jõulupuud. Kuigi
esialgul arvati jätkuvat ka
poolesajast kuusest, siis
valmistamise käigus ilmnes
vajadus koguni sajakonna
kuuse järele.
Kui tuli oli skulptuuri
täielikult enda leekidesse
haaranud, kutsus tantsupeo
peakorraldaja Rita Mändla
kogu rahva tantsule. Esmalt
mindi ussitantsuga vaatajate
vahele tuuritama. Saatemuusikat tegi akordionil
Ülle Ots. Miinuskraadides
mängimine tegi musitseerimise raskemaks, aga Ots
tuli võetud ülesandega hästi
toime. Väikestel puhkepausidel, kui näpud akordioniklahvidelt kinnastesse sooja
pugesid, tantsiti helikandjalt
lastud muusika saatel ja siis
sai ka Ots ise jalga keerutada. Lõkkeplatsil kestis pidu
veidi vähem kui paar tundi.
Edasi jätkus pidu Seljametsa rahvamajas vanade
tantsude klubiga. Tantsiti
Ülle Otsa, Rita Mändla ja
külalisjuhendaja Ene Saaberi juhendamisel.
Urmas Saard
Külauudised

Politseid saab kutsuda
nüüd vaid numbrilt 112
1. märtsil suletakse seni politsei kutsumiseks kasutusel
olnud vana lühinumber 110.
Alates möödunud aasta suvest informeerib automaatteavitus helistajaid
nende kõne suunamisest
hädaabinumbrile 112.
1. märtsist kõnesid ei
suunata ja automaatteavitus
informeerib helistajat, et
number on suletud ja valida
tuleks 112, kust saab kutsuda appi nii politseid, päästet
kui ka kiirabi. Häirekeskus
vastab aastas miljonile hädaabikõnele, millest politsei
vana lühinumbri valijate
hulk on tänaseks 2%, ehk
siis hinnanguliselt siiski
10-20 000 kõnet.
Olukorra leevendamiseks
ja veendumaks, et kõik hädas-

olijad saavad abi, monitoorib
Häirekeskus alates 1. märtsist, kas vana lühinumbri valinud siiski pöörduvad pärast
seda 112 numbrile.
Ühtlasi paneme inimestele südamele, et üle vaadataks erinevad teavitusmaterjalid majutusasutustes ja
avalikes infokanalites, kus
peab olema kirjas hädaabinumber 112, mitte muud
numbrid. Pöörake tähelepanu, et erinevad stendid, voldikud, bülletäänid, reisi- ja
matkajuhid, turismitaludes
ning hotellides olevad meelespead oleks kaasajastatud.
Vale info võib maksta halvimal juhul kellegi elu.
Anne Hindreus
Häirekeskuse Lääne
keskuse ennetusjuht

112

POLITSEI
KIIRABI
PÄÄSTE

Hädaabinumber kõikjal Euroopas!

Koduste laste jõulupakid
ootavad omanikke
Paikuse osavallas elavad
kodused lapsed, kes ei käi
koolis ega lasteaias, olid
oodatud väikesele jõulupeole osavallakeskuse suures
saalis 12. detsembril (fotol).
Kes mingil põhjusel ei
saanud jõulupeost osa võtta, saavad lastele mõeldud
kommikotid kätte osavallakeskusest tuba 2 veebruarikuu lõpuni.

Pärnu ja ka Paikuse elanike arv kasvas
Pärnu ja tema osavaldade
elanike arv on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 232
inimese võrra, aasta lõpus
elas Pärnu omavalitsuses 51
504 inimest. Iive oli negatiivne (inimesi suri rohkem
kui sündis), kuid rände tõttu
elanike arv kasvas.
2. jaanuaril muutusid
kõikjal Eestis kehtetuks
nende isikute aadressid, kes
olid rahvastikuregistrisse
kantud omavalitsuse täpsusega. Andmete korrastamise
tõttu kaotas elanikke enamik
omavalitsustest, Pärnule
tähendas see 611 „surnud
hinge“ kadumist.
Paikuse osavallas kasvas elanike arv vaid 2 iniTabel 1

Paikuse alev

mese võrra ja sedagi tänu
positiivsele iibele.
Meile teadaolevalt elas
1. jaanuari 2020. aasta seisuga Paikuse alevis ja viies
külas kokku 3954 inimest
– mehi ja naisi suhteliselt
võrdselt: mehi 48,4 ja naisi
51,6%. Külaelanike vähenemine on peatunud.
Märgatavalt vähenes küll
alevi elanike arv ja kasvas
Silla küla, kuid endiselt
moodustab alevi rahvastik
kolmveerandi kogu osavalla
rahvastikust (vt tabel 1).
Sündivus jäi
tagasihoidlikuks
Erinevalt paljudest kohtadest Eestis jäi Paikuse
osavallas loomulik iive ka

M

N

1439

1579

Kokku

Võrreldes
01.01.19

3018

-37

junes 30, mis on eelnevate
aastatega võrreldes üksjagu
kõrgem. Noorim ema oli 17
ja vanim 42 aastane.

2019. aastal positiivseks,
kuigi napilt (+5). Eelmisel
aastal sündis osavalla territooriumil 38 last (2018.a oli
Tabel 2

Abielus/
vabaabielus

Ema
19-25 a

Ema
26-30 a

Ema
31-35 a

Ema
36-42 a

1. laps

0/8

4

4

0

0

8

2. laps

7/7

2

6

6

0

14

3. laps

4/8

1

4

6

1

12

4. laps

1/0

0

0

1

0

1

6. laps

1/2

0

0

0

3

3

Kokku

Meie seast lahkunuid
registreeriti 2019. aastal
33 (2018.a 34) ja seda on
kahjuks tunduvalt enam, kui
on olnud viimastel aastatel
keskmiselt. 17 surnud mehe
keskmine vanus oli 65,7 ja
16 naisel 81 eluaastat (tabel
3). Noorimad lahkujad olid
22 aastane mees (puudub
tabelist) ja 61 aastane naine,
vanimad 87 aastane Uno ja
95 aastane Olga.
Liilia Varik

sünde 48), sh 15 tüdrukut
ja 23 poissi (tabel 2). Ligi
60% sündinutest on oma
pere esimene või teine laps,
kolmandaid lapsi on koguni
32%. Pere kuuendaid lapsi
sündis kolm ja see on Paikuse rekord.
Eelmisel aastal sündinud
laste vanematest on abielus
13, kusjuures 8-st pere esimese lapse isast-emast pole
abielus keegi. Sünnitaja
keskmiseks vanuseks ku-

Põlendmaa

23

12

35

+1

Seljametsa

138

135

273

+2

Silla

222

216

438

+32

Tabel 3

50-59

60-69

70-79

80-89

90 ja
vanemad

Kokku

Tammuru

57

54

111

+2

Vaskrääma

33

46

79

-1

Mehed

3

6

4

3

0

16

Naised

0

1

4

8

3

16

1912

2042

3954

-1

Kokku

3

7

8

11

3

32

Kokku
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Paikuse osavallakogu tööst
ja tegevusest 2019. aastal
Paikuse osavallal möödus
äsja teine täisaasta peale
ühinemist Pärnu linnaga.
Põhiteemadena kajastusid 2018. aastal vastuvõetud
tööplaanis küsimused, mille
osas osavallakogul on ise õigus otsustada oma territooriumit puudutavates küsimustes, mis on talle pandud
seadusega, ühinemislepinguga, linna põhimäärusega
või muude õigusaktidega.
Samas avaldasime arvamust
ja tegime ettepanekuid ka
linnavalitsuse poolt esitatud otsuste ja määruste
projektidele, mis puudutasid
osavalla territooriumil linna
toimimist või otseselt kohalikku elukorraldust.
Kuna 2019 oli üleminekuperioodi teine aasta, siis
põhitegevuseks kujunes
jätkuvalt ühtsete reguleeringute eelnõude arutelud
ja nendele arvamuste avaldamine. Jälgisime ka nii
ühinemislepingu täitmise
käiku kui selle ühe olulise
alalõigu, nimelt osavalla
territooriumil investeeringute kava täitmist. Rõõm
on tõdeda, et eelmisel aastal
teostatud investeeringud

ületavad ühinemislepingus
ettenähtud mahud ja seega
Paikuse osavalla areng ühises peres jätkub.
Eelmisel aastal arutas
osavallakogu kokku 46 kogukonda puudutavat teemat.
Neist 32 esitati osavallakogule Pärnu linnavalitsuse
poolt, millele anti meiepoolne seisukoht ja arvamus.
Tänu kahel ühinemisjärgsel aastal sujuvalt toimunud ühiste regulatsioonide ja juhtimisstruktuuri
ümberkujundamistele, nende aruteludele ja ka meie ettepanekute ning arvamuste
arvestamisele, on jätkunud
meie areng vastavalt varasemalt välja töötatud arengukavale.
Samas tuleb aru saada,
et ükski suur muudatus ei
toimu aastatega sisseharjunud toimingute muutusteta,
mille sisseviimine ei pruugi
minna alati kergelt. Selles
osas oleme uute regulatsioonide aruteludel järjekindlalt
jälginud osavalla huvide
kaitsmist, avalikustanud
kohalikus ajalehes nii linnavalitsuses kui ka osavallakogus arutatud teemasid

ja kutsunud ka kogukonda
üles koostööks nii edaspidiste arenguvajaduste kui
ka olemasolevate ebakõlade
väljatoomisel ja omapoolsete lahendusettepanekute
esitamisele osavallakeskusesse. Eeltoodud lähenemine jätkub ka edaspidi.
Käesoleva aasta tegevus
on osavallal suunatud meie
ühise arengupotentsiaali üha
suuremale kasutamisele,
et tagada Pärnu linna, sh
Paikuse osavalla kui omavalitsusüksuse tasakaalustatud
areng. Kohalike elanike
elukvaliteedi parandamine
on meie üks peamisi eesmärke. Eeltoodut silmas
pidades võtsime osavallakogus detsembrikuus
ka vastu käesoleva aasta
tööplaani, milles võtame
jätkuvalt vaatluse alla nii
ühinemislepingu täitmise
kui arengukava elluviimise
ja teised kogukonnale vajalikud küsimused tagamaks
osavalla edasist, järjepidevat arengut.
Head ja edukat aastajätku kõigile!
Eero Rändla
Osavallakogu esimees

Päevakeskusel on uus juht
Alates 1.jaanuarist 2020
on Pärnu Sotsiaalkeskuse
Paikuse päevakeskuse juhiks Tuuli-Mai Tomingas.
Tema varasemad erialased
töökogemused on seotud
peamiselt erivajadusega inimeste hoolekandega. Tuuli-Mai lõpetab kevadel Tartu
Ülikooli Pärnu kolledžis
sotsiaaltöö- ja rehabilitatsioonikorralduse eriala ning

on varem praktika käigus
päevakeskuse tegemiste ja
inimestega tuttavaks saanud.
Paikusega on ta olnud juba
pikemalt seotud, tehes lastele ja täiskasvanutele hobi
korras sulgpalli treeninguid.
Päevakeskuse endine juht
Katti Aumeister lahkus omal
soovil ning keskendub edaspidi muusikateraapia õpingutele ja praktiseerimisele.

Hoonete andmed tuleb korrastada
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse järgi tuli kinnisvara
omanikel käesoleva aasta 1.
jaanuariks korrastada ehitisregistri andmed ehk kanda
kõik üle 20 ruutmeetrise
ehitusaluse pinnaga hooned
ehitisregistrisse.
Tärmini möödumine ei
tähenda seda, et ehitisregistrisse seni veel kandmata
hoonete andmeid enam korrastada ei saaks või asuks
omavalitsus registrisse
kandmata hoonete omanik-

ke karistama.
On ilmnenud, et Pärnus
asuvad puudulike andmetega
hooned enamjaolt osavaldades. Oma kinnistul asuvate
ehitiste andmeid saab igaüks
ise kontrollida ehitisregistri
kodulehel www.ehr.ee. Üle
tasub vaadata ka hoone(te)
nõukogudeaegsed hooneregistri dokumendid ja kontrollida, kas need on ikka
ehitisregistrisse üle kantud.
Kui andmed vajavad
korrastamist, siis tuleb
pöörduda osavallakeskuse

järelevalveinsener-menetleja või siis linnavalitsuse
ehitusjärelevalveteenistuse
poole.
Hoonete ehitisregistrisse kandmine ja korrektne
dokumentatsioon on vajalik
eelkõige kinnisvaraomanikule endale, näiteks kinnisvara tagatisel või kinnisvara ostuks laenu võtmisel,
kindlustusfirmade jaoks või
sissekirjutamisel.
Anu Villmann
Linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist

20. jaanuar 2020

Linnavalitsuses otsustati:

13. jaanuaril 2020
* määrata Paikuse alevis asuva Vahtramäe tee 10 katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed järgmiselt: Vahtramäe
tee 10, Vahtramäe tee 12 (elamumaad) ja Vahtramäe tee L1 (transpordimaa).
* tunnistada riigihanke „Paikuse osavalla tänavavalgustuse hooldus 60 kuud” hankemenetlusel vastavaks OÜ MERKVIK, ProSystem OÜ ja LEONHARD WEISS OÜ
pakkumused, mis kõik vastavad riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele.
Linnavalitsus tunnistas hankemenetlusel edukaks OÜ MERKVIK esitatud madalaima
hinnaga pakkumuse maksumusega 38 910,00 eurot (käibemaksuta).

Kallid Paikuse elanikud!
Tavatult soe aastavahetus on
jäänud seljataha. Tasapisi
hakkame harjuma mõttega,
et oleme jõudnud uude kümnendisse.
Tahan Teile, hääd laienenud Pärnu elanikud, soovida
järgmist: tulgu alanud 2020.
aasta Teile kõigile ilus ja
heas mõttes meeldejääv!
Pärnusse saabus uus
aasta pisut teisiti kui varem, ilma traditsioonilise
ilutulestikuta. Linnavalitsuse otsus harjumuspärasest
vana-aasta õhtu tulevärgist
loobuda ei jätnud taevast
Pärnu kohal küll päris ilma
ühegi värvilise saluudi ja
kõmiseva pauguta, kuid
tuntavalt rahulikum ja keskkonnasäästlikum oli ühest
aastanumbrist teise minek
igal juhul.
Jaanuarikuu esimese
päeva tuuletu ja soe ilm
meenutas juba päris kevadet. Iseenesest ju vägagi
sobilik ja sümboolne algus
aastale, mil Pärnu hakkab
25. korda kandma Eesti
suvepealinna tiitlit, kuid
tegelikult on aprilli nägu
tali hoopiski selge märk
kliima soojenemisest. See

inimtegevusest ja keskkonnaprobleemidest tingitud
murekoht on täna tuntavam
kui eales varem. Ei pea
olema hiromant ennustamaks, et keskkonnaga seotud keerdküsimused saavad
suurimaks väljakutseks,
mille ees inimkond eales
seisnud on.
Ühe ilutulestiku ärajätmine ei muuda globaalses
kontekstis küll palju, aga on
siiski väike samm puhtama
eluruumi suunas. Rääkimata
positiivse eeskuju andmisest, mida järgisid mitmed
teisedki omavalitsused. Minult küsis isegi Läti Raadio,
miks Pärnu ilutulestikust
loobus.
Kutsun Teid, armsad
kaasteelised, mitte ainult
kaasa mõtlema, vaid reaalselt tegutsema puhtama
elukeskkonna nimel. Igaüks saab parema tuleviku
hüvanguks midagi ära teha.
Pärnu läheb alanud aastale vastu heas usus ja lootuses, et nii käimaläinud aasta
kui terve uus dekaad tulevad
meile eelnevatest oluliselt
paremad.
Meil on ju nii pal-

ju (lähi)tulevikult oodata. Tänavu valmib Pärnus
ammuigatsetud uus avalik
linnaujula ühes Eest moodsaima lasteaiaga, jätkame
hoogsalt tänavavalgustuse
uuendamisega nii Pärnus
kui osavaldades, kevadel
tõmbame joone alla Aia
tänava pikenduse ehitusele.
Uuendusi ja edasiminekut
on oodata üle terve suure
Pärnu.
Suvel saab Pärnust 25.
korda Eestimaa suvepealinn. Mul ei ole kahtlustki,
et ilmataat kingib meile
sel puhul kuldse suve ja
kodulinna tänavaid täidab
maist septembrini mõnus
suvemelu. Avastamisrõõmu
pakuvad linnalähedased
kodukohvikud ja külapeod,
kindlasti tasub ära käia Tõstamaa mõisas, Lavassaare
raudteemuuseumis, Seljametsa muuseumis ja teistes
põnevates kohtades.
Hoidke ennast ja oma
lähedasi! Julget pealehakkamist ja edu!

Paikuse osavallakogu aasta
esimene koosolek toimus
16. jaanuaril.
Osavallakogu andis
heakskiitva arvamuse linnavolikogu 6. septembri
2018 määruse nr 40 „Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja
spordiprojektide toetuse
andmise kord“ muumise
eelnõule.
Senisesse korda lisatakse täiendavalt uute toetuste liikidena mitmeaastase
raamlepinguga spordi- ja
kultuuriprojektide toetused.
Heakskiitev arvamus
anti ka linnavolikogu mää-

ruse „Pärnu Linnavolikogu
21.06.2018 määruse nr 29
“Kultuuriühingutele ning
avatud kultuurikeskustele
tegevustoetuse andmise
kord“ muutmine“ eelnõule,
mis näeb ette lisaks Pärnu
linnas tegutsevate kultuuriühingute ja avatud kultuurikeskuste linna eelarvest
finantseerimisele ka kogukonnakeskuste tegevuste
rahastamist.
Eelnõu kohaselt käsitletakse kogukonnakeskusena
mittetulundusühingut, mis
tegutseb kultuuri valdkonnas ja mille tegevuse sisuks

on kogukonna ja/või külaliikumise arendamine ning
kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimine.
Eelnõusid tutvustas ja
andis teemakohaseid selgitusi abilinnapea Varje Tipp.
Seljametsa Rahvamaja
direktor Annika Põltsam,
spordikeskuse juhataja Roland Šimanis ja noortekeskuse juht Marika Valter
tutvustasid 2020. aastal korraldatavaid avalikke üritusi
ning rääkisid kavas olevatest tegevustest nii lähiajal
kui pikemas perspektiivis.

Romek Kosenkranius
Pärnu linnapea

Ülevaade Paikuse
osavallakogu koosolekust

Kiviaja kinnistu planeerimisest Osavallakogu liikmete osavõtt
14. jaanuaril lõppes Paikuse sutatava jalgtee põhimõtteli- kavandada vähemalt 1,80 m
alevis 24 873 m² suuruse se asukoha määramine kahe ja projekteerida ning ehitada
Kiviaja kinnistu (maatulun- paadisilla vahele. Kavanda- üleujutusele vastupidava- koosolekutest möödunud aastal
dusmaa) detailplaneeringu
avalik väljapanek. Planeeringuala suuruseks on 13
601 m2, mis hõlmab osaliselt nii Kiviaja kinnistut kui
Pärnu-Tori tugimaantee nr
59 kinnistut.
Planeeringu koostamise
peamine eesmärk on kaldakindlustusega avalikult ka-

tud on lahendus, mis veekeskkonda ei ulatu. Planeeringualal hoonete ehitamist
kavandatud ei ole. Kiviaja
krundil jääb kehtima Kiviaja
küla detailplaneeringuga
määratud ehitusõigus. Kuna
planeeritud jalgtee jääb
üleujutusohuga alale, tuleb
selle absoluutkõrguseks

na. Lahendus peab tagama
pinnasevee piisava liikumise. Planeeringualal säilib
väärtuslik kõrghaljastus ja
ala looduslikud kooslused
võimalikult suures ulatuses. Samuti säilivad alale
rajatud väikevormid. Alal
säilitatakse looduslik ilme
ja väljakujunenud maastik.

2019. aastal toimus 8 korralist osavallakogu koosolekut. Üldiseks koosolekutel
osalusprotsendiks kujunes
73%. Paraku ühelgi koosolekul ei olnud osavõttu
100%.
Kolm osavallakogu liiget (Marika Valter, Jaan
Tamme ja Valter Landing)

võtsid osa kõigist koosolekutest. Üle pooltest koosolekutest puudus osavallakogu
liige Aivar Ild.
Aasta teisel poolel toimusid muudatused osavallakogu liikmete seas, nimelt
lõpetati ennetähtaegselt volitused kahe osavallakogu
liikmega. Alar Laneman

suundus asendusliikmena
tööle Riigikokku ja Kristjan Õunapuu töökoormus
põhitöökohal ei võimaldanud enam vajalikul määral
osavallakogu koosolekutel
osaleda. Uuteks osavallakogu liikmeteks said vastavalt
valimistulemustele Margus
Saare ja Kunnar Hunt.
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Paikuse korvpalli 6. karikavõistlused
Seekordne Seenioride Vabaajamess toimub pühapäeval, 9. veebruaril kell 12-16
Pärnu Kaubamajakas.
Taas kord rullub messilaval lahti kirev programm
ja osalemas on palju põnevaid kollektiive, tervisetarku ja hea nõu andjaid.
Külla tulevad Vikerraadiost
tuttavad legendaarsed virgutusvõimlemise ässad Viive
Ernesaks ja Martin Kõrv
ning kasulikku nõu annab
doktor Adik Levini, kes
räägib, kuidas 80aastaselt
diabeediga hästi koos elada.
Seenioride Vabaajamess
on armastatud kokkusaamiskoht ning toob selleks
päevaks kohale pea 10 000
inimest, muutes Kaubamajaka aatriumi ja koridorid
suureks vabaajakohvikuks.
Siia on koondatud väärikale
eale sobivad tegevusvõimalused: kultuuri-, vabaaja- ja

sporditegevuste tutvustajad
ning terviseteenuste ja meelelahutuse pakkujad.
Mess annab hea ülevaate
eakatele mõeldud tegevustest ja teenustest. Messilt
leiab nii liikumisvõimalusi,
muusika-, kunsti- ja käsitööringe, nõuandeid aktiivsuse
säilitamiseks ning tervise
turgutamiseks. Tutvuda saab
elukestva õppe, taastus- ja
heaoluvõimalustega ning
päeva- ja kogukonnakeskuste tegemistega. Nõu on
andmas Dementsuse kompetentsikeskus, Inkotuba,
kinnisvaraspetsialistid ja
paljud teiste valdkondade
esindajad.
Messi eesmärk on vähendada seenioride üksindusse ning nelja seina vahele jäämist ja soodustada
aktiivsust.
Piret Hallik-Sass

2020 Aasta Loomaks
valitud nahkhiir vajab abi

Rauno kalda foto “Veelendlane”
Eestimaa Looduse Fond
(ELF) ootab inimeste abi:
suviste nahkhiirekolooniate
kohta on meil vähe infot,
aga selleks, et nahkhiirte
olukorda paremini mõista,
on vaja teada, kus asuvad eri
liikide kolooniate varjepaigad. Eriti oodatakse teateid
nahkhiirte poegimiskolooniate kohta hoonetes.
„Nahkhiiri saame tulemuslikult kaitsta ainult
koos tegutsedes ja omavahel
suheldes,“ kommenteerib
nahkhiireuurija Lauri Lutsar. Kuidas kindlaks teha,
kas kodu lähedal tegutseb
nahkhiirte koloonia? Kui

näete tegutsemas korraga
juba mitut nahkhiirt, siis on
kindlasti soovitav sellest
nahkhiireuurijatele teada
anda.
Ekspertidega saate kontakti nii ELFi, FBnahkhiiresõprade grupi kui ka
Keskkonnaameti või e-posti
nahkhiir@elfond.ee kaudu.
Soovi korral annab lisainfot ELFi nahkhiire-ekspert
Lauri Lutsar e-posti lauri.
lutsar@elfond.ee vahendusel või telefonil 551 7237.
Raul Kübarsepp
ELFi kommunikatsiooniekspert

Raamatukogus on trollid

Paikuse Raamatukogus on uus näitus ”Trollid”.

Oktoobris algasid meie
spordikeskuses iga-aastased
Paikuse korvpalli karikavõistlused. Käesoleval ehk
siis kuuendal hooajal pani
end kirja 8 võistkonda: AK
Spartak, BC Lokomotiiv,
Mariine Auto, SMK Paulus,
BC Pärnu, Paikuse Panathinaikos, Orissaare Träx ja SK
Tünamo.
Momendil on käimas
põhiturniiri 6. voor. Kuna
olulised mängud veel mängimata, siis saame vahekokkuvõtet teha viie toimunud
vooru tulemuste põhjal.

Praegu juhib võistlust Orissaare Träx 10 punktiga,
kellele järgnevad Paikuse
Panathinaikos 9 ja AK Spartak 8 punktiga. Vastavalt
ajakavale toimuvad järgmised mängud juba 19. ja
26. jaanuaril ning 2. ja 16.
veebruaril.
Kõik kossuhuvilised
on oodatud omadele kaasa
elama! Rohkem ja täpsemat infot nii mängude kui
mängijate kohta leiate paikusekorvpall.com.
Roland Šimanis
Spordikeskuse juhataja

Palliplatsil peavad 2. voorus lahingut AK Spartak ja
Paikuse Panathinaikos.

Väike jõuluheategu hooldekodus
Jõulud on heategevuse aeg.
Aeg, mil vaadatakse kaugemale enese soovidest ja
lähtutakse prosotsiaalsest
käitumisviisist. Prosotsiaalne käitumine on õpitav ja
kool ongi ju õppimise koht.
Paikuse Põhikooli 5.a ja
5.b klassi õpilased lähtusid
teadmisest, et me kõik jääme vanaks ning otsustasid
sel aastal jõulurõõmu pakkuda hooldekodu asukatele.
Õpetajad Monika Limberg, Loore Ots ja Sirle
Varkentin rääkisid õpilastele
vanadusega kaasnevatest
probleemidest, misjärel õpilased meisterdasid jõulukaardid ja kirjutasid sinna
sisse luuletused ning üheskoos külastatigi Tammiste
Hooldekodu.
Kohapeal esitasid õpilased oma luuletusi, laulsid

jõululaule, mängisid flööti
ja viiulit.
Külakostiks võeti kaasa veel piparkooke, kommi, mandariine, isetehtud
muhvineid ning sponsori
abiga saadud vabaaja pükse. Lapsevanemad toetasid
ettevõtmist igati.
Vastuvõtt hooldekodus
oli soe ja südamlik, külalised oodatud. Nüüd jätkub
mõtlemisainet pikemaks
ajaks, sest ei me iial tea, mis
tulevik meile toob.
Eelnevatel aastatel on
käidud ka Pärnu loomade
varjupaigas ning Pärnu Toimetulekukoolis.
Väikeste heategudega
kasvavad suure südamega
lapsed.
Sirje Suurevälja
Sirle Varkentin
Paikuse PK õpetajad

Foto Sirle Varkentin

Meie rõõmustame koos oma lugejatega
Meil on tõesti põhjust rõõmustamiseks, sest inimesed
leiavad tee raamatukokku ja
loevad nii ilukirjandust kui
ka eneseabiraamatuid.
Harv pole seegi, et raamatu järgi sõidetakse ka
kaugemast Pärnu linna nurgast.
Lugejate, külastuste ja
laenutuste arv on mullusega
võrreldes kasvanud. Paikuse
raamatukogus on 31.12.19
seisuga 1210 lugejat, neist
721 lapsed ja noored. Kokku
tehti 2019. aastal 27 330
laenutust, neist 6 309 tegid
lapsed.
Lemmikraamatutest parema ülevaate saamiseks
toome ära meie raamatukogu 2019. aasta laenutuste
Välisautorite TOP-5

Ruth Ware
“ Proua Westaway
surm”

edetabeli.
Eesti autorite top 5
1. Eha Veem “Leskede
klubi. Postkast nr. 4”.
2. Triin Pehk “Minu Sydney”.
3. Liis Orav “Toida oma
tervist: haiguste ennetamine
ja tervise taastamine õige
toiduvaliku ja loodusraviga”.
4. Ingrid Pikker “Vale
vend”.
5. Lia Virkus “Kiire perenaise kokaraamat”.
Laste- ja noortekirjanduse edetabeli moodustavad
järgmised raamatud kooli
soovituslikust nimekirjast:
Ilmar Tomuski “Kolmanda
A kriminalistid”, Kristiina
Kassi “Käru-Kaarel”, Mika
Keräneni “Varastatud oranž

Barbara Freethy
“Pikse küüsis”

jalgratas”, Siiri Laidla “Raamatukogunõid Rosaalie”
ning Grigori Osteri “Õuduste kool”.
Ajakirjade TOP 5 kuuluvad Naisteleht, Kodukiri,
Kroonika, Eesti Naine ja
Burda.
Kokkuvõtvalt võib aastat väga edukaks lugeda, ka
võõrkeelse noortekirjanduse
laenutamine ja ka eelmisest aastast uue teenusena
lauamängude laenutamine ja õpikute kiletamine
on kenasti vastuvõetud ja
tõusnud.
Aasta jooksul toimusid
mitmed vahvad üritused
ja näitused, õpilastel oli
võimalus kohtuda kirjanike
Mika Keräneni, Kairi Looki

Lee Child
“Tapamaja. Jack
Reacheri põnevik “

Ann Cleeves
“Vareselõks”

ja Kätlin Vainola ning illustraator Ulla Saarega.
Raamatukogus käib
koos juba teist hooaega
inglise keele kursus, samuti seeniorite arvutikursused. Õpilastele toimuvad
regulaarselt teematunnid,
eelmisel aastal barbie-, leivanädala ja vanaajajõulude
teemalised ning „Lugemisisu“ teematunnid. Raamatukogu eestvedamisel osaleti
3.-4. kl. õpilastele mõeldud
„Kirjandusmängul“ ning
saavutati 3. koht. Lisaks
igakuised näitused, mõtterallid, lugemispesa tunnid
1. kl. õpilastele jpm.
Kohtume selgi aastal
ikka raamatukogus!
Gerli, Marika ja Sille

Joanna Trollope
“Sõprade linn”
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
HELDOR KÄÄRATS
TÕNU ENDE
IVARS EIŽENS KARKLINŠ
MÄRT NIKOLAI
OTU ENNIS
HEINO OKAS
JÜRI MERITS
JOHANNES TOOMSALU
TOOMAS RÄPPO
RAIVO JAAMANN
GENNADI HOHLOV

TIIT HANSSON
ILME-ROSALINDE LILL
AIME KÄÄRATS
HELLE LUIK
ELGA-EVI AAVA
MALLE KAARKLINJA
MOONIKA PUUR
TIIU MERITS
HELMI REIMANN
LAINE TRUU
EEVI-LII VEIKESAAR

LIA HÜÜP
LINDA MIHKELSOO
REET PASIEKO
HELBE TALTS
HELLE MITT
ELVI PEERNA
RIIMA SUIK
ZHANNA KHOKHLOVA
SVETLANA CLARK

Pensionäride klubi
„Kuldne iga“
peohommik toimub
2. veebruaril kell 11
osavallakeskuse saalis

Mustlasviiside kavaga
esinevad Raissa viiulil ja
Mikola akordionil
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RUBI SAAR			16.12.2019
ema Triin Kirt
isa Mart Saar
ALEKSANDER TOIT		
ema Kadri Toit
isa Peeter Toit

30.12.2019

Seljametsa Muuseumis

28. jaanuaril kell 19
Jaan Tootseni film
„Fred Jüssi olemise ilu“

Uus Eesti mängufilm
“TALVE”

Pääse 5-/4Kohtade broneerimine 5263300;
rahvamaja@paikuse.ee
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LAUREN MITROFANOV
ema Käroly Mitrofanov
isa Peeter Mitrofanov
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UKU VILGAS			18.12.2019
ema Riina Vilgas
isa Marek Vilgas
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SASKIA GRUBE		
ema Sirly Värav
isa Sven Grube
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11. veebruaril kell 19

Tipu looduskoolis Soomaal
25.-27.02.2020
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Aasta noorsportlane õpib Paikuse koolis
Pärnumaa Spordiliit kuulutas Tähesära auhinnagalal
välja 2019. aasta maakonna
parimad sportlased.
Suur heameel oli tõdeda,
et tunnustatute seas leidus
nii mõnigi Paikuse Põhikooli vilistlane nagu näiteks
Ann Marii Kivikas ja Grete
Alttoa.
Aga mis kõige tähtsam –
Pärnumaa Aasta noorsportlase auhinna pälvis Paikuse
Põhikooli 9.c klassis õppiv
Laura Lizette Sander (fotol), kes võitis mullu Eesti
meistritiitli maanteesõidus
ning sai Cyclo-crossi karikasarja üldvõidu nii naistes
kui juuniorides.

Lõpuklassis õppiv neiu
triumfeeris cyclo-crossis
naiste eliitklassis ka Soome
meistrivõistlustel.
Jalgratta liidu poolt aasta parimaks neiuks tunnistatud Laura Lizette teenis
juulikuus toimunud noorte
olümpiafestivalil eraldistardist sõidus pronksmedali.
Aga mis siis cyclo-cross
täpsemalt on? Tegemist on
lühikese kestusega sügistalvise rattasõiduvõistlusega, mida peetakse mõne
kilomeetrisel erisuguseid
looduslikke ja tehislikke
pinnavorme ja –katteid sisaldav ringil.

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

Müüa kuivad kasepuud

Mälestame
lahkunuid
Hilja Mutimäe		
Evi Tamme		
Artur Ots		

22.02.1942 - 20.12.2019
23.07.1938 - 27.12.2019
27.02.1953 - 02.01.2020

40L võrgus
Hind 2,5 €; 3 €; 3,5 €,
kaalu garantii
Tasuta kohalevedu alates 5 kotist
Tel 5391 9219

