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1247 - häirekeskus kuuleb

1. jaanuarist ei toimi enam
keskkonnainfo telefon 1313
ja maanteeinfo telefon 1510,
sest häirekeskus koondas
riiklikud infotelefonid ühtse

telefoninumbri 1247 alla.
1247 infonumbrit on
lihtne meeles hoida see on
1 number, kuhu saab helistada 24/7.

Tähelepanuväärne
tunnustus tööandjale

Jõulud on südamest tulevate
soovide ja tänusõnade aeg.
Kui möödunud aasta lõpus
käivitus kampaania “Kiida
tööandjat”, mille käigus
kutsuti kõiki Eestimaa õnnelikke töötajaid oma tööandjaid millegi erilise eest
tunnustama, olid Paikuse
Kooli töötajad varmad üleskutsele reageerima ja omi
mõtteid kirja panema ning
teele läkitama.
Mainiti ära direktor
Anne Kalmuse uuendusmeelsust ja ettevõtlikkust,
käegakatsutavat ja silmnähtavat arendustegevust koolis
ning tööandja empaatiavõimet. Juhtimisstiil koolis on
läbipaistev ja alati on kogu

kollektiiv uuendustesse kaasatud. Kooli juht seisab
ikka oma töötajate huvide
kaitsel.
Kiidusõnu pälvisid kollektiivi huvitavad ühistegevused, mida kooli juhtkond
alati toetab ja innustab. Viimastel aastatel meie kooli
tööle asunud inimesed märkisid ära ka, kuivõrd kerge
ja meeldiv on töökollektiivi
sisse sulanduda, sest alati
on juhtkonnapoolne toetus
ja kolleegide abivalmidus
varnast võtta.
Paikuse Koolis on tublil
õpetajal kõik võimalused
olla tubli.
Sirje Suurevälja
õpetaja

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Jõulukaunistuste konkursi võitjatest
on pooled Paikuse osavallast
Linnavalitsus kuulutas detsembris välja jõulukaunistuste konkursi, kus kuues
kategoorias hinnati nii elanike kui asutuste ja ettevõtete panust pühademeeleolu
loomisse.
Kõige magusamal jõuluaja jõudis linnaaednik
oma meeskonnaga teha ka
kokkuvõtted ja kuulutada
välja võitjad. Lausa kolmes kategoorias parimaks
tunnistatud majad on meie
osavallas, seega ka parimad
kaunistajad on meie omad.
Parim eramaja
osavallas
Selle tiitli võitis Teeveere tn 1 maja Paikuse

alevis. Pühadeks oli tuledega kaunistatud nii eramu
esikülg kui ka metsaäärne
hooviala. Valgustatud oravapoisid, tuledes kuusk
sisehoovis ning valgustatud majaesine koos tuledes
kassikujude, ukse kohal
asuva pärja- ja trepil oleva
päkapikukompositsiooniga
lõid mõnusa jõulumeeleolu.
Tulekompositsioonid olid
nähtavad Teeveere tänavalt,
teraselt vaadates ka Paide
maanteelt, andes nii panuse
osavalla pühademeeleollu.
Lisaks välistele kaunistustele oli köögis end sisse
seadnud päkapikupere: isaja emapäkapikk jälgimas

Kultuuriauhindu tuli
osavalda koguni kaks

pühadeaskeldusi tõmbekubul ning noored hullamas
seinakellal ja valgustil köögilaua kohal.
Parim kortermaja
Kui eramajade kaunistamine on suhteliselt laialt
levinud, siis kortermajades
sageli oma toast kaugemale
ei jõuta. Seda meeldivam oli
üllatus, kui selles kategoorias valiti parimaks Luige
tee 4 Tammuru külas. Selle
12 korteriga majas elab
palju vanemaealisi ja ka
lapsi, kes jõuluajal ilusaid
linnakaunistusi vaatama ei
pruugi pääsedagi.
Ühistu esinaise sõnul
just viimane andiski mõtte

Aasta 2020 oli raamatukogule
töine ja eriliste väljakutsetega

Vaatamata keerulisele aastale tänas ja tunnustas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kultuurikomisjon aasta
lõpus kultuurivaldkonnas
enim silmapaistnud tegijaid.
Komisjon valis kultuuriauhindade laureaadid kuues
erinevas kategoorias.
Paikuse osavalda tuli
koguni kaks laureaati: Sel-

jametsa rahvatantsuringi
juhendaja Rita Mändla kui
aasta rahvakultuuri tegija
ja möödunud aastal muuseumipedagoog-varahoidja
ametikohal töötanud Ants
Välimäe aasta üllatajana.
Õnnitleme ja soovime jaksu laureaatidele kultuuririndel
jätkamiseks, Antsule juba Tori
uues kultuurikeskuses.

Info lumelükkamisest
Lõpuks on lumi ka Paikusele jõudnud ja küllap juba ka
segadust tekitanud.
Erateedel lumetõrje tegemiseks tuli igal teevaldajal esitada osavalda avaldus,
mille alusel koostati lumelükkamise plaan, mis on
traktoristile tööde teostamise aluseks. Kes mingil põhjusel avaldust pole teinud,
peaks selle kiiremas korras

ära tegema, kui soovib, et ka
tema teelõik suurest lumest
puhas hoitakse.
Tuletame meelde, et
lumelükkamise ja libedusetõrje küsimustes tuleb võtta
ühendust projektijuhi Velmo
Narruskbergiga telefonil
444 8157, e-post velmo.narruskberg@parnu.ee, mitte
pöörduda otse traktoristi
poole.

2020 läks ja jääb meelde ja väljapanekuid, kunstioma eriliste väljakutsetega. konkursse ning teematunde
Eriolukorra ajal viisime läbi õpilastele, sh Wiklandi elust
inventuuri ja hakkasime ja tööst ning enne jõule põhpakkuma uue teenusena japõdra teemadel.
kontaktivaba laenutust, milAasta lõpuks oli Paikulega jõudis Pärnu Keskraa- se raamatukogus lugejaid
matukogu koos harukogu- 1222, neist lapsi 703. Küdega ka aasta uue teenuse lastusi toimus 36767, neist
pakkujana kolme parima laste külastusi 25752. Laenominendi hulka.
nutati 27023 teavikut, neist
Üks suuremaid ettevõt- laste poolt 5981.
misi raamatukogus oli sügiUusi raamatuid tellisime
sel toimunud veebiviktoriin raamatukokku juurde 1060
“Lugemisisu”, aga meil oli eksemplari.
ka mitmeid vahvaid näitusi
Ajakirjade Top-5 moo2020. aastal enimloetud raamatute TOP-5

dustavad Ottobre, Burda,
Oma maitse, Kodukiri ja
Naisteleht.

luua neile oma kodu ümbruses väikest jõuluilu. Lisaks
kortermaja välistele jõulutuledele, olid ka mõned elanikud oma aknad ja uksed ära
kaunistanud.
Parim asutus
Sisehoovi sisse seatud
jõulumaa tõi asutuste kategoorias võitja tiitli meie
lasteia Paikuse majale.
Helkurite ja jõulutuledega
kaunistatud kuusepuu ja
õuealal pesitsevate päkapikkude juurde oli loodud
keskkond, kus rasket aastat
arvesse võttes oli rühmadel
paslik pidada jõulupidusid
või advendihommikuid.

Kohtume raamatukogus!
Gerli, Marika ja Sille
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Egiptuse-teemaliselt
konkursilt saadi eripreemia
Kumu kunstimuuseum kutsus 2020. aasta sügisel 1.–9.
klasse korraldama koolides
Egiptuse-teemalisi näitusi ja
osalema nendega konkursil
„Muumiad, püramiidid,
hieroglüüfid“.
Konkursile laekus 34
erinevat näituseprojekti 27
õppeasutuselt üle Eesti.
Eripreemia pälvis Paikuse Kooli Egiptuse-teemaline
näitus (Paikuse Kool, 1.‒9.
kl, 370 õpilast, juhendasid
õpetajad Monika Vaher,
Marju Rajasalu, Ene Tapfer
ja Jüri Looring). Tegemist
oli üldhariduse ja huvihariduse koostööprojektiga.
Kunstitundides käsitleti Vana-Egiptuse teemat
ja iga vanuseaste sai oma
ülesande. Esimese klassi
õpilased said teada, kes
on Tutanhamon ning joonistasid surimaske õpetaja
Jana Suvega. Neljandikud
katsetasid põnevat ja sobivat
tehnikat õpetaja Svetlana
Volkmanni juhendamisel.
Viiendikud said teada, mis
on kartušš ja kirjutasid

hieroglüüfides oma nime.
Kuuendikud kaunistasid
ja voltisid kirstu ja said
teada, mis on sarkofaag.
Seitsmendikud kujutasid
Egiptuse jumalaid ja kaheksandikel valmis autoportree
egiptuse poosis ja stiilis.
Ülesandeid ja selgitusi jagas
kunstiõpetaja Monika Vaher
(fotol). Õpilased maalisid,
joonistasid, meisterdasid
ja voolisid ka huvitundides
õpetajate Marju Rajasalu ja
Ene Tapferi juhendamisel.
Valmis ka film multimeediumi õpilaste ja nende

õpetaja Jüri Looringu abiga.
Žürii kommentaar:
õpetajad/juhendajad on
üles ehitanud suurepärase
koostöö, kaasates erinevate
valdkondade õpilasi, erinevaid spetsialiste kunstiringidest arvutihuvilisteni
välja, jagades igaühele tema
töölõigu. Kasutatud on väga
palju erinevaid tehnikaid, ka
Egiptusele iseloomulikke.
Üldmulje vägev ja suurejooneline, põnevad lahendused.
Hindame kõrgelt kooli tugevat kunstilist taset.
Sirje Suurevälja

vastuvõtule. Suund on, et
ägeda haigusega ei tuldaks
perearstikeskusesse. Kõik
ägedate haigustunnustega patsiendid suunatakse
Covid testile. Tervislikust
seisundist ja testi vastusest
oleneb edasine käsitlus:
isolatsioon ja koduse ravi
vajadus, kiirabi kutsumine
või haige kohene hospitaliseerimine jne.
Kuigi tegeleme tavatööga pidevalt, on kaugvastuvõttude ja telefonikonsultatsioonide maht suur, mistõttu
plaanilise töö ootejärjekorrad on pikenenud.
Püüame aidata kõiki.
Kui ei saa tervisekeskusega
kohe esimese helistamisega
ühendust, proovige korduvalt, sest abivajajaid on
tõepoolest palju. Palume
kannatlikkust!

Viimasel nädalal tegeleme oma patsientide
SARS-Cov-2 viirusevastase
vaktsineerimise ettevalmistamisega. Vaktsineeritavate nimekirjad saadab
meile haigekassa arvestades patsientide vanust ja
terviseseisundit. Kõrgeima
prioriteediga riskirühmas
on kõik 80aastased ja vanemad patsiendid. Edasi üle
70aastased, kellel esinevad
haigused ja seisundid, mille
tõttu nad on haiguse raske
kulu suhtes väga kõrge või
kõrge riskiga jne. Süstimisega saame alustada, kui
vaktsiinid saabuvad.
Tervisekeskuse töötajaid
vaktsineeriti jaanuarikuu
esimestel päevadel, teine
süst ootab ees kuu lõpus.

Süstimisega alustame kohe,
kui vaktsiinid saabuvad
Möödunud kevadest alates
on tervishoiu sektor olnud tavapärasest suurema pinge all
ja see on nõudnud senise töö
ümberkorraldamist vastavalt
terviseameti, nakkushaiguste
arstide, perearstide seltsi
ja haigekassa juhenditele.
Seda selleks, et vähendada
patsientide ja personali võimalust tervishoiuasutuses
viirushaigust saada.
Pandeemia tõttu soovime, et enne perearstikeskusesse tulekut võetaks ühendust telefonil 44455358.
Vastavalt kaebuste iseloomule ja probleemile nõustavad arstid ja pereõed ning
otsustavad, kas osutada
kontakt- või kaugvastuvõttu. Olenevalt probleemist suuname uuringutele,
analüüsidele, soovitame
ravi ja vajadusel kutsume

Anne Järvsaar

Jääkaart aitab jääolusid hinnata
Päästeamet on ellu kutsunud
jääkaardi, mis on loodud
selleks, et oleks võimalik
paremini edastada inimestele jääolusid meie siseveekogudel. Eesmärk on inimestele anda infot ükskõik
kuskohas nad parasjagu
viibivad. Minnes kalale,
uisutama või suusatama, on
võimalus avada veebis kaart
ning kontrollida veekogu jää
paksust. Mõõtmised tehakse
päästemeeskondade poolt
vastavalt ilmastikuoludele,
jää olemasolule ja seni, kuni
jääolud on muutunud stabiilseks. Jääkaart on leitav

siit: https://veeohutus.ee/
talv/jaaolud-eestis/
Jäine vesi võtab teadvuse
kümne minutiga
Olukord, kus inimene
vajub läbi jää, on äärmiselt
ohtlik ning vajab kiiret tegutsemist. Selline olukord
seab ohtu esmajärjekorras
jääst läbivajunu, kuid ka
teda abistavad inimesed.
Jääst läbi vajumisel saab
saatuslikuks eelkõige külm
vesi, mis mõne minutiga tegevusvõime halvab.
+4kraadises vees (jääalune
vesi Eesti oludes), kaotab
täiskasvanud inimene tead-

vuse kuni kümne minuti
jooksul, lapsed ja eakad
veelgi varem.
Rääkige lastele ning
ka lähedastele nõrga jääga
kaasnevatest ohtudest ning
võimalikest tagajärgedest.
Selgitage lisaks, mida ohus
olles ette võtta ja kuidas
käituda, kui nähakse kedagi
abi vajamas. Lisaks lastele vajavad tähelepanu ka
loomad. Lemmikud, nagu
lapsedki, ei taju hapra jääga
seotud ohtusid ja võivad läbi
õrna jää vette vajuda ning
iseseisvalt sealt enam välja
tulla ei suuda.
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Linnavolikogus otsustati:
17. detsembril 2020
* astuda välja Pärnumaa Omavalitsuste Liidust (POL), jätkates maakondlikku koostööd
2017. aastal asutatud sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA) kaudu.
Volikogu enamus nõustus linnavalitsuse arvamusega, et POL ja SAPA on omavahel
sisuliselt kattuvate rollidega. Kahe sarnaseid ülesandeid täitva koostööorgani säilitamine
on ebamõistlik, toob kaasa killustumise ja nende tegevus tuleks ühendada.
* kehtestada heakorraeeskiri ja koormis.
Koormis tiheasustusaladel ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualadel tähendab seda,
et kinnistu kasutaja on kohustatud tegema heakorratöid tema omandis või valduses
oleval tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal asuval kinnistul ja
sellega vahetult piirneval üldkasutatava territooriumil osas, mille korrashoiukohustus
ei ole seadusega antud teistele isikutele.
Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul, mis juhul
tuleb koormise täitmiseks kohustatud isikul esitada linnavalitsusele kirjalik põhjendatud
taotlus maksta koormise täitmise eest raha (madalaim turuhind), mida tuleb kasutada
selle koormise täitmiseks. Taotluse saamisel ja põhjendatud juhul tellib linnavalitsus
linnavalitsuse hallatavalt asutuselt koormise täitmiseks vajalikud tööd.

Linnavalitsuses otsustati:

14. detsembril 2020
* anda ehitusluba Paikuse alevis Teeveere tn 8 kinnistule elamu püstitamiseks koos
krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon, side ja elekter.
* kinnitada Pärnu spordikeskuse Paikuse spordikekeskuse töötajate koosseis 1. jaanuarist
2020 järgmiselt: täiskohaga juhataja ja 2,6 administraatori ametikohta.
4. jaanuaril 2021
* anda ehitusload Seljametsa külas Lõuna tn 4 ja Lõuna tn 6 kinnistutele elamute
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon,
maakütte kollektor ja elekter.

Ülevaade Paikuse
osavallakogu koosolekust
Paikuse osavallakogu 30.
detsembri 2020. aasta
koosolek toimus Microsoft
Teamsi vahendusel. Osalesid kõik 13 liiget.
Osavallakogu otsustas
mitte toetada Pärnu Linnavolikogu otsuse „Volikogu
liikmete arvu määramine,
valimisringkondade moodustamine ja mandaatide
jaotamine“ eelnõu. Eelnõu
poolt hääletas 4 ja vastu 9
osavallakogu liiget.
Linnavolikogu esimees
Andrei Korobeinik tutvustas eelnõu, millega tehti
ettepanek määrata linnavolikogu järgmise koosseisu

liikmete arvuks 39 ning
moodustada linnavolikogu
2021. aasta oktoobris toimuvateks valimisteks üks
valimisringkond, mille piirid kattuvad Pärnu linna haldusterritooriumi piiridega.
Osavallakogu esimees
Eero Rändla nentis, et kuivõrd linna ja maapiirkonna
vahel on suured erinevused,
siis väga mitmete eelnõude
arutluste käigus on saanud
selgeks, et sellist kokkukasvamist, nagu me eeldasime
ülemineku perioodil, ei ole
siiski veel toimunud. Ta
toob välja peamised põhjused, miks ei tohiks minna

üle ühele valimisringkonnale: osavaldade esindatus väheneb ja osavaldade
arengute erisusi ja prioriteete ei suudeta tagada; võib
tekkida olukord, kus meie
maapiirkonna probleemid
otsuste vastuvõtmisel jäävad piisava tähelepanuta
ning kaob võimalus otsuste
tasandil rääkida kaasa linna
kui terviku tasakaalustatud
arengus; linna piirides tekib
ääremaastumise oht.
Kinnitati Paikuse osavallakogu 2021. aasta tööplaan.
Liilia Varik

Seljataha jäi keerukas aasta
Heites pilgu tagasi kogu
eelmise aasta osavallkogu
tegevusele, peab märkima,
et see oli tervikuna erakorraline aasta. Kuid vaatamata
2020. a märtsis väljakuulutatud koroonapandeemiale
ja sellega kaasnevatele piirangutele tegutses osavallakogu, järgides Pärnu linna
kriisikomisjoni otsuseid,
vastavalt plaanitule. Eelmisel aastal toimus kokku
üheksa korralist koosolekut.
Koosolekutes
osalemine
Üldiseks osavallakogu
koosolekute osalusprotsendiks kujunes 83, mis on eelneva aastaga võrreldes 10%
kõrgem. Vaid detsembrikuu
koosolekul oli kohalolek
sajaprotsendiline.
Osavallakogu liikmetest
osales kõikidel koosolekutel
kolm: Raiko Hiis, Jaan Tamme ja Margus Saare. Paraku
eelmisse aastasse jäi ka üks
väga kurb sündmus, nimelt

lahkus meie seast aktiivne
ja tubli osavallakogu liige
Valter Landing. Rohkete
puudumiste tõttu tuli lõpetada ennetähtaegselt volitused
osavallakogu liikme Aivar
Ildiga. Uuteks osavallakogu
liikmeteks said vastavalt
valimistulemustele asendusliikmed Urmas Teeäär
ja Tiina Ojaste.
Osavallakogu andis
eelnõudele oma
arvamuse
2020. aastal arutati osavallakogus otsesemalt või
kaudsemalt 44 kohalikku
kogukonda puudutavat teemat, millest 25 esitati Pärnu
linnavalitsuse poolt. Kõigile
neile anti ka osavallakogupoolne seisukoht ja arvamus.
Osavallakogu poolt oli
jälgimise all 19 tööplaanis ja kohaliku kogukonna
liikmete poolt tõstatatud
teemat. Arutluse all oli ka
ühinemislepingu täitmise
käik, mille osas andis oma-

poolse ülevaate Pärnu linnapea Romek Kosenkranius,
kes vastas ka osavallakogu
liikmete küsimustele. Samas
avaldati arvamust ja tehti
ettepanekuid ka paljudele
linnavalitsuse poolt esitatud otsuste ja määruste
projektidele, mis puudutasid
osavalla territooriumil linna
toimimist või otseselt kohalikku elukorraldust.
Tänan osavallakogu liikmeid ja osavallakeskuse
töötajaid hea koostöö eest.
Suur aitäh meie kohaliku
ajalehe Paikuse Postipaun
toimetajatele nii koosolekute kui kogu kogukonna elu
järjepideva ning ülevaatliku
kajastamise eest.
Alanud aastaks soovin
kõigile tugevat tervist, järjekindlust oma eesmärkide
poole liikumisel ja suuremat
hoolivust kõige suhtes, kes
või mis on meie ümber.
Eero Rändla
osavallakogu esimees
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Päevakeskus annab teada
Hetkel on päevakeskus ise
kui talveunes, sest huviringe, mänguõhtuid ega muid
tegevusi ei toimu.
Tavapärasest rohkem
tegeleme praegu väljaspool
maja elavate klientidega,
kes vajavd abi igapäevateenuste kättesaamisel.
Riietevahetus kestis meil
praktiliselt terve suvi. Hetkel
suuri vahetuspäevi me ei
korralda, kuid kui maski
kannate, saate nii riideid tuua

kui ka omale meelepäraseid
valida igal tööpäeval. Kuid
paneme südamele, et võtame
vastu ainult puhtaid ja terveid riideid ning jalanõusid.
Suurt mööblit päevakeskus
vastu ei võta.
Uueks aastaks uued
mõtted ja plaanid juba virguvad. Kuidas ja millal need
täituvad, näitab aeg. Seniks
teile kõigile aga ikka tervist!
Tuuli-Mai Tomingas
päevakeskuse juht

Oleme nüüd vastloodud
Pärnu Spordikeskuse üks osa
Möödunud aasta viimasel
päeval lõpetas Paikuse Spordikeskus kui eraldiseisev
allasutus oma tegevuse ja
alates 1. jaanuarist 2021 on
meie spordikeskus üks osa
uuest Pärnu Spordikeskusest.
Uute allasutuste tekkimisel toimusid ka kõikide
spordiobjektide hinnakirjade ühtlustumised, mis
tähendab seda, et enam pole
erisusi Paikuse osavalla
elanikele. Lisaks on uue
allasutuse tööle rakendumisel mitmeid tegevusi,
mis võivad alguses tekitada

pahameelt. Üheks näiteks
võib tuua SportID keskkonnas soetatavad piletid. Kõigi
tekkivate probleemidega
tegeletakse, kuid võib juhtuda, et see võtab natuke aega.
Üldiselt jätkub aga
teenuste osutamine meie
spordikeskuses hetkel muutusteta, st et hoiame uksed
lahti seni, kuni ei ole keelatud. Lubatud on individuaaltreeningud, aga eelneva broneermisega info@
paikusespordikeskus või tel
445 3392.
Roland Šimanis

E-rahvastikuregistris on
uuenenud teenused

Eelmisel aastal laiendati
rahvastikuregistri portaali
teenuseid. Iseteenindusportaalis rahvastikuregister.ee
saab registreerida elukohta
ja lisa-aadressi. Omanik
saab algatada elukoha aadressi lõpetamise isikute kohta, kes enam ei viibi temale
kuuluvas eluruumis.
Lapse sündi saavad registreerida ka abielus mitteolevad vanemad ning üksikvanemad. On võimalik
tellida korduva perekonnasündmuse tõendit (sünni,

abielu, surma, abielulahutuse ja nimemuutmise kohta).
See vajadus võib tekkida
näiteks olukordades kui
esmane tõend on kadunud
ning seda on vaja kuhugi
asutusse esitada või kui soovitakse võõrkeelset tõendit
kasutamiseks välisriigis.
Põhjendatud juhul saab
küsida teise isiku andmeid.
Rohkem infot siseministeeriumi lehel https://
www.siseministeerium.ee/
et/korduvad-toendid-ja-valjavotted.

Marek Sadam lummas
publiku esimese hetkega

Rahvamaja kultuuriaasta lõpetas Tõnu Laikre ja Marek
Sadama kontsert „Jõuluks
koju“.
Koroonapiirangute tõttu
elasime päev korraga ja
kuulutasime plaanivälise
kontserdi välja vaid veidi
enam kui nädal enne selle
toimumist. Saalis tohtisime
publikuga täita vaid pooled
kohad ning need said täis
mõne päevaga. Õhtu oli
meeleolukas, Sadam haaras
publiku kaasa kohe saali

astudes ning inimesed lahkusid lummatuna. Oleme
rõõmsad, et meie maja on
üles leidnud nii Paikuse,
Sindi kui Pärnu inimesed.
Viimased üritused on näidanud, et just keerulistel
aegadel vajab publik erilist
hingekosutust. Kui kontserdid ja etendused on lubatud,
püüame neid pakkuda ka
aasta esimestel kuudel.
Annika Põltsam,
Seljametsa rahvamaja
direktor

Statistiline ülevaade osavalla elanikest

1. jaanuari seisuga on Pärnu
linna elanike arv võrreldes
aastatagusega pisut langenud – kui aasta tagasi oli
51504 elanikku, siis praegu 51334 (23533 meest ja
27801 naist).
Elanike arv langes keskuslinnas 247 inimese võrra
ja on 40067. Kasvas aga
kõigis kolmes osavallas:
Audrus 5998 (+28), Paikusel 3995 (+41) ja Tõstamaal
1274 (+8). Iive oli terve
aasta lõikes negatiivne, vaid
juunis oli sündide ja surmade arv võrdne (52).
Paikuse osavallas elas
21. sajandi 21. aasta 1. päeval rahvastikuregistri andmetel 3995 inimest: mehi
1460 ehk 48,7% ja naisi
1568 ehk 51,3%. Elanikkond kasvas nii positiivse
iibe kui siserände arvel 41
inimese võrra. Mitmendat
korda oleme seisus, kus
neljast tuhandest jääb vaid
mõni puudu. Külade elaTabel 1

Paikuse alev

nike arv on küll tõusuteel,
kuid alev moodustab kogu
rahvastikust siiski 75,8%
ehk veidi enam kui kolmveerandi. Kui vahepealsetel
aastatel elanikke kaotanud
Seljametsa hakkab jälle
lähenema tavapärasele 300le, siis Tammuru jätkab
kahanemist ja on jõudnud
oma 80.ndate hiilgeaegade
170st pea 100-ni (vt tabel 1).
Sündivus taas
tõusuteel
Erinevalt paljudest kohtadest Eestis kujunes Paikuse osavallas loomulik
iive ka 2020. aastal märkimisväärselt positiivseks
(+20). Eelmisel aastal sündis 50 last (2019.a 38), sh
21 tüdrukut ja 29 poissi
(tabel 2). Peaaegu pooled
(48%) sündinutest on oma
pere 3. või 4. lapsed. Kogu
aastal sündinud lastest nägid
ilmavalgust aasta esimesel
poolel 68%. Veelgi on suurenenud kolmandate laste
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Ema
19-25 a
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8
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22
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sünd – neid on 36%, mullu
32%. Ainukesed kaksikud
on Kirsi ja Mari.
Eelmisel aastal sündinud
laste vanematest on abielus
18 ehk 36%. Sünnitaja keskmine vanus oli 31,6 ja see
on pisitasa viimastel aastatel kasvanud (2019.a 30).
Noorim ema oli 20 ja vanim
40-aastane (vt tabel 2).
Elanike koosseis
Osavalla 3995 elanikust 1053 ehk 26% on 18
aastased ja nooremad ning
631 ehk 16% vanuses 64 ja
rohkem. Noortest on “mehi”
52 % ja pensioniealistest
40%. Protsentuaalselt elab
kõige rohkem noori Silla
külas – 31%, järgnevad
Paikuse alev – 27%, Vaskrääma – 25% Sejametsa
21%, Põlendmaa – 19% ja
Tammuru – 16%. Pensio-

niealisi elab kõige rohkem
Põlendmaal – 22%, siis
tulevad Paikuse alev – 17%,
Seljametsa – 15%, Vaskrääma – 14%, Tammuru – 13%
ja Silla küla – 12% oma
elanike arvust.
Sünniaastaid uurides
ilmnes, et arvuliselt elab
meil kõige rohkem 10-aastaseid (76), 5 ja 36-aastaseid
on 69 ning 39 ja 48-aastaseid 68.
Meie seast lahkunuid
registreeriti 2020. aastal 30
(2019.a 33). 14 surnud mehe
keskmine vanus oli 66 ja 16
naisel 83 eluaastat (tabel 3).
50% meestest ja 6% naistest
ei elanudki 70. aastaseks.
Noorimad lahkujad olid 25aastane mees ja 52-aastane
naine, vanimad 82-aastane
Hillar ja 99-aastane Elsa.
Liilia Varik

Põlendmaa

23

14

37

+2

Seljametsa

147

149

296

+23

Silla

230

221

451

+13

Tabel 3

...59

60-69

70-79

80-89

90 ja
vanemad

Kokku

Tammuru

51

53

104

-7

Mehed

3

4

3

4

0

14

Vaskrääma

35

44

79

0

Naised

1

0

4

6

5

16

1946

2049

3995

+41

Kokku

4

4

7

10

5

30

Kokku

Lugu ühe toimeka mehe pikast elust

Kõrgesse ikka jõudnud mehed olevat naistega võrreldes üksjagu abitumad ega
tulevat sageli üksielamisega
enam toime. Küllap see on
õige, kuid ega naisedki selles osas meestest suurt erine.
Paikuse osavallas elab
üle 90 aasta vanuseid inimesi 19: neli meest ja 15 naist.
Neljast mehest kolm elavad
koos lähedastega. Neljas
mees elab üksi oma majas,
sõidab vajadusel ka autoga
ringi ja tundub olevat igati
hea tervise juures, vähemalt
tänasel päeval. See mees on
kodanikunimega Stanislovas Verbitskas, keda kohalikud kutsuvad Stasyseks,
lapsed ja lapselapsed aga
lihtsalt papaks.
Paikuse valla kauaaegne
elanik Stanislovas Verbitskas
sündis 1930. aastal Leedus
Vilniuse lähedal külakeses,

kust ka koos perega Siberisse
küüditati. Just Siberis kohtas
ta oma elu armastust Ainot,
kellega koos ka 1959. aastal
Eestisse tuli. Nende üksmeelne kooselu kestis 63 aastat ja
lõppes abikaasa lahkumisega
meie seast veidi enam kui
aasta tagasi.
Sellest ajast saadik elabki Stasys üksi 1982. aastal
valmis saanud majas Sinioja
tänaval. Kes teda vähegi
tunneb, teab et tööd on see
mees teinud ja ka armastanud alati. Oma sõnul on
tal pika elu jooksul tulnud
juhtida nii suuri kui väikesi
autosid, kuid kõige enam
meeldib nokitseda mootorsaagide kallal või teritada
saekette, aidates kohalikke
metsamehi. Seda viimast
teeb ta tänaseni ja tööpuudust ei paistvat.
Ise on ta öelnud, et just

Karmoškat mängida ta oskab ning kodus on tal ka üks
Siberist ostetud natuke suurem pill.

Kette teritab Stasys metsameestele tänase päevani ja
tööpuudust ei paistvat.
pidev tegutsemine võibki sed elavad küll eemal, kuid
olla tema pika ea saladus. on siiski tema pere: kaks
Aga kindlasti ka rõõmsa- last, viis lapselast ja arvukalt
meelsus ja positiivsus. Isegi lapselapselapsi.
Abikaasa mälestuseks
Siberi-aastaid meenutas
talle omase positiivsusega: paneb ta kevadel tema ar„Elu oli küll raske ja tööd mastatud jorjenid mulda ja
oli palju, kuid olulised olid võtab sügisel üles, purki
inimesed, kes olid kokku- saavad moosid, pudelitesse
hoidvad ja hoidsid head tuju mahlad, riita puud ja kasüleval, korraldades tantsu- vuhoonesse tomatid. Ikka
õhtuid ja koosviibimisi“. selleks, et olla tegus ja akOskab ta ju isegi karmoškast tiivne. Et pass kehtib 2030.
tantsu- ja laululood välja aastani, arvab ta, et seniajani
meelitada ja Siberist ostetud peab ka elama.
Soovime rõõmsameelseüks natuke suurem pill on ka
le vanahärrale, kes armastab
praegu kodus olemas.
Stasyse ja Aino elus olid Eestit samapalju kui oma
kõige tähtsamal kohal lap- sünnimaad, tervist ja jätkused, keda alati külla oodati vat teotahet!
Stasyse pika elu keerdja toetati kõikvõimalikul
moel. Ja on tänaseni, nüüd käike aitas lahti rääkida
juba üksikuks jäänud Stasy- tema ehitusinsenerist pojase jaoks. Elus oma koha poeg Rauno.
Liilia Varik
leidnud lapsed ja lapselap-
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
HELDOR KÄÄRATS
TÕNU ENDE
IVARS EIŽENS KARKLINŠ
MÄRT NIKOLAI
HEINO OKAS
JÜRI MERITS
JOHANNES TOOMSALU
TOOMAS RÄPPO
RAIVO JAAMANN
GENNADI HOHLOV

TIIT HANSSON
ELLEN KAARLÕP
ILME-ROSALINDE LILL
AIME KÄÄRATS
HELLE LUIK
ELGA-EVI AAVA
MALLE KAARKLINJA
RIIMA SUIK
MOONIKA PUUR
TIIU MERITS

Noortekeskus on avatud ja
tegevus käib nii sees kui väljas

HELMI REIMANN
LAINE TRUU
EEVI-LII VEIKESAAR
LIA HÜÜP
LINDA MIHKELSOO
REET PASIEKO
HELBE TALTS
HELLE MITT
ZHANNA KHOKHLOVA
SVETLANA CLARK

Õppekorraldus huvihariduskeskuses

Huvihariduskeskus alustas
kontakttundidega 11. jaanuarist vastavalt tunniplaanile. Arvestame kehtivate
piirangutega:
- sisetingimustes tohib
tegevustest osa võtta kuni
11 inimest (sh juhendaja);

18. jaanuar 2021

- tegevusi läbi viies arvestame, et üks grupp ei
puutuks kokku teiste gruppidega;
- tagame desinfitseerimisvahendite olemasolu ja
maskid neile, kes vanemad
kui 12 aastat.

KETELY REA 		
ema Kita-Ly Rea
isa Hanno Rea

01.01.2021

NINETTA PIIK			08.01.2021
ema Ly Püvi
isa Elar Piik

KUULUTUSED
Soov osta maja (kuni 160000 € ) või 2-3 toalist keskküttega korterit (kuni 65000 €) Paikusele. Tel 56205166.
***
Ostan maja Paikusele või lähiümbrussse. Tel 5023393.

TÄNU
Täname Marinox OÜ-d Paikuse piirkonna lastega peredele tehtud annetuse eest!
Sotsiaaltöötajad
Seljametsa Rahvamajas

20. jaanuaril kell 18.30
Eesti mängufilm
Hüvasti, NSVL
Pääse 5-/4Kohtade broneerimine 526 3300;
rahvamaja@paikuse.ee

Seljametsa Rahvamaja
võtab tööle

muuseumipedagoog-varahoidja
Jaanuari alguses alustas
Paikuse Noortekeskus taas
oma tavapäraste tegevusega.
Oleme avatud esmaspäevast
reedeni kella 12–20.
Kui ilm vähegi lubab,
korraldame lisaks tubastele
tegevustele ka erinevaid
ettevõtmisi väljas – käime
matkamas, uisutamas, discgolfi mängimas, orientee-

rumas jne.
Fotol on jäädvustatud
talvine matkapäev, mis
päädis lõkkel küpsetatud
tuhakartuli ühissöömisega.
Üllataval kombel maitses
matkalistele tuhakartul kordades rohkem kui lõkkel
küpsetatud vahukomm.
Marika Valter

ROHELISE JÕEMAA
KOOSTÖÖKOGU
TAOTLUSVOOR 18.01.–02.02.2021
Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Põhja-Pärnumaa vallas ning haldusreformile
eelnenud piirides Põhja-Sakala valla endiste Kõpu ja Suure-Jaani valla osas, Tori
valla endiste Tori, Are valla ning Sindi linna osas, Saarde valla endise Surju valla
osas, Pärnu linna Paikuse osavallas ja Kehtna valla Järvakandi osavallas
tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt
omavalitsustelt järgmistes meetmetes:
Meede 1 Nutikad asjad, ettevõtluse mitmekesistamine, konkurentsivõime tõstmine tootmises ja teeninduses. Toetatakse toodete ja teenuste arendamist,
majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid. Toetuse
miinimumsumma 5000 eurot, maksimumsumma 25 000 eurot.
Meede 4.1 Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond. Toetatakse kogukonna
(sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist. Toetuse miinimumsumma
3000 eurot ja maksimumsumma 10 000 eurot.
Igasse meetmesse võib taotleja esitada ühe projekti samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning
esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja kohaliku tegevusgrupi
nõuetele.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 09.04.2021. Täpsem
informatsioon strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta koduleheküljel www.joemaa.ee. Seoses viiruse levikuga infopäevi
ei korraldata. Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel 528 1275
või 5306 4810 või info@joemaa.ee. Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 18.01.–02.02.2021. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.

See töö sobib Sulle, kui
* Sind inspireerib ajalugu ja pärandkultuur
* oskad juhendada nii laste kui täiskasvanute gruppe
* soovid arendada väikest muuseumi ja viia ellu uusi
algatusi
Pakume
* huvitavat tööd hubases ajaloolises meiereihoones
* täistööaega
* toetavat meeskonda
* 35 kalendripäeva puhkust
Nõuded kandidaadile
* kõrgharidus (võib olla omandamisel)
* hea suhtlemisoskus
* aktiivsus, iseseisva tegutsemise oskus
* arvutioskus
* isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
Kasuks tuleb
* erialane haridus ja/või töökogemus
* pedagoogilise töö kogemus
Kandideerimiseks palun saata CV, motivatsioonikiri ja
kuni ühele a4 leheküljele mahtuv essee teemal „Minu
nägemus Seljametsa Muuseumi arengust aastatel 20212026“ aadressile annika.poltsam@paikuse.ee hiljemalt
1.veebruariks 2021. Lisainfo: Seljametsa Rahvamaja
direktor Annika Põltsam, tel 51960017.

KÜTTEPUUDE MÜÜK
Kvaliteetsed toored halupuud
(must lepp) veoga.
50 cm – al. 40 eur/rm
40 cm – al. 45 eur/rm
30 cm – al. 49 eur/rm

Kuiv halupuu al. 55 eur/rm
Kase ja lepa kütteklotsid

40 L võrk – 2 eur

Kaminapuud
Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus
Toimetus: Liilia Varik, Riita Lillemets,
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.

Kuulutuste vastuvõtt (Pärnade pst 11, tuba 2)
tööpäevadel 9-16, lõuna 12-13.
Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@online.ee

Mälestame lahkunuid
Alma Lubi 		
Toivo Vare		
Otu Ennis		
Peeter Ruul		
Ants Elbing		

19.03.1933 - 11.12.2020
03.02.1941 - 11.12.2020
07.01.1939 - 23.12.2020
26.04.1985 - 02.01.2021
09.12.1943 - 09.01.2021

lepp
kask

40 L võrk – 2,80 eur
40 L võrk – 3,00 eur

Kandiline puitbrikett

10 kg pakk – 1,80 eur

Info ja tellimine tel: 564 4507
info@estonianfirewood.ee
OÜ Stykel, Videviku 7 Pärnu

