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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Kool pälvis maineka eTwinningu märgi
Haridus- ja Noorteameti
koolituskeskuse teatel on
Paikuse Kool üks neist 18-st
Eesti koolidest ja lasteaedadest, kellele on omistatud
eTwinningu kooli märk.
Selle märgiga tunnustatakse Euroopas õppeasutusi,
kes on teistele eeskujuks
rahvusvahelises koostöös
eTwinningu programmis,
tegutsedes aktiivselt rahvusvahelisel areenil ja pakkudes oma õpilastele õppetöö
mitmekesistamiseks uudseid võimalusi.
Kooli õppejuhi Angela Taggo ja inglise keele
õpetaja Kersti Rohtmetsa
mõtteid
eTwinningu programmi
juurde jõudsime Erasmus+
projektide arendamise kaudu. See on suurepärane platvorm ühistöö tegemiseks
ja suhtlemiseks erinevate
partneritega. Oleme läbi
viinud kaheksa eTwinningu
projekti ja neis osalenud.
Raske on esile tuua ühte
projekti, sest nad kõik on
meile vajalikud olnud ja
aidanud kaasa projektide
eesmärkide saavutamisele.
Väga huvitav oli projekt „Go For Literacy to

Enlighten your Future, mille
käigus uuriti ja rakendati erinevaid strateegiaid
kirjanduse käsitlemisel ja
õpetamisel. Kõik partnerkoolid võrdlesid oma koolis
rakendatavaid metoodikaid,
koostati ühiseid juhendmaterjale, katsetati partnerite
kogemusi. eTwinningus
suhtlesid nii õpilased kui
ka õpetajad. Projekti tulemusena omandati oskusi ja
viise, kuidas õpilaste lugemisoskust parandada ja huvi
kirjanduse ning lugemise
vastu suurendada.
Projekti „The Power
of Art“ raames tehti silent
paintingut, valmisid projektilogo ja projektiolemust
kajastavad postrid. Tallinna
vanalinnas tehti fotonäitus,
kus püüti edastata projekti
põhiväärtusi toetavaid fotostseene. Paide ajakeskuses
rännati ajas, et väärtustada
kultuuri ja ajalugu ning
Türil püüti panna oma elamused telesaatesse.
Olenevalt projekti teemast oleme kaasanud projektidesse õpilasi erinevatest
klassidest ja see on liitnud
õpilasi ning tekitanud suurema meie-tunde. Huvitavad

Paide ajakeskuses rännati ajas, et väärtustada kultuuri
ja ajalugu.
on olnud ka need projektid, lide õpetajatele mõeldud
kus ühe teema piires on virtuaalne platvorm ning
koostööd teinud erinevate koostöövõrgustik. See võiainete õpetajad. Juhtkond maldab õppida nii Eesti
on alati projektitööd soosiv kui välismaa kolleegidelt,
jagada häid kogemusi ning
ja innustav olnud.
Rahvusvaheline koostöö osaleda koos õpilastega
on alati koolielu rikastav nii koolidevahelistes õpiproõpilastele kui õpetajatele: jektides.
eTwinningu programmi
suureneb teadmiste pagas,
arenevad koostööoskused ja kaasrahastab Euroopa Liidu
sõprussidemed ning lugupi- Erasmus+ programm. Seda
damine erinevate kultuuride viib Eestis ellu Haridus- ja
Noorteamet. etwinningu
suhtes.
eTwinning on lasteaia-, kodulehekülg: www.harno.
üldharidus- ja kutsekoo- ee/etwinning.

Vaheajal olid õpetajad ise koolipingis
Koolivaheaja üheks märksõnaks õpetajate jaoks oli
kahepäevane sisukas ning
töine koolitus, mis oli suunatud koolisisesele arendustegevusele.
Üheskoos kuulati arendustegevusele suunatud õpiringide loomise põhimõtteid ja õpikogukondade töö
praktikaid. Koolitajateks
olid PhD Mari Karm – Tartu

Kuused põletati trummi
ja tantsu saatel

Seljametsa Rahvamaja
korraldas Teeveere pargis kuuskede põletamise

talvise tantsupeoga. Üllar
Kallau meeskonna loodud
kuuseskulptuur süüdati
loodusnaine Reti Toriella
šamaanitrummi saatel. Rita
Mändla lavastatud tantsupeol lõid kaasa rahvatantsurühmad Kuu, Pastlapaar
ja Virtin. Kuuskedest laulis
lauluselts Sireli. Täname
abilisi ja üllatavalt rohkearvulist publikut!
Annika Põltsam

Ülikooli õppejõukoolituse
peaspetsialist ning Kristi
Mumm – Tartu Forseliuse
Gümnaasiumi õppejuht.
Edasi jätkus töö oma
kooli õpiringides, kus muuhulgas arutati arenguvestluste läbiviimise praktikaid,
edasise töö korraldust ja
muid vajaduspõhiseid probleeme.
Sirje Suurevälja

Noortekeskuse juhina töötab Angelika Sild

ANGELIKA SILD
PANOKE juht		

Detsembrist alates töötab
tänase osavallakeskuse juhi
Marika Valteri asemel Paikuse Avatud Noortekeskuses juhina Angelika Sild.
Noorsootöös on ta aktiivselt tegutsenud alates
aastatest 2009–2010, olles mentoriks ettevõtlikele
noortele projektis „SINA“
(Suured ideed noorte algatusel).
Kolme aastasse Pärnu
Noorte Vabaajakeskuse juhina jäi lisaks noortekeskuse

igapäevasele juhtimisele ja
arendamisele ka koostöö
Eesti Avatud Noortekeskuse
Ühendusega, kus sai algatatud ja käivitatud mitmedki
tänaseni toimivad projektid.
Angelika on ka kaasa
löönud mitmetes erinevates
noorsootööprojektides nii
kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, pikaajaliselt toimetanud nõustajana
hariduse ja psühholoogia
valdkonnas ning noorsootöö
koolitajana.

2005. aastal lõpetas ta
TÜ Pärnu Kolledži ärijuhtimise erialal, seega omab ka
teadmisi ja oskusi nii majanduse kui personalijuhtimise
valdkonnas.
Angelika on kauaaegne
Paikuse elanik. Ka Paikuse
noored ja nende probleemid,
mured ei ole talle võõrad,
kuna aastatel 2017–2018
teostas ta Noorte Tugilat
Paikuse piirkonnas ning
viimastel aastatel viis läbi
„Murdepunkti koolitust”.
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Osavallakogu valis omale juhid

Tagareas: Toomas Linnasmägi, Taimo-Sten Ojasalu, Heldur Paulson, Tõiv Tiits,
Aksel Sild, Marek Melnits, Kunnar Hunt. Esireas: Jaan Tamme, Eero Rändla,
Robert Käär, Raiko Hiis, Tarmo Vanamõisa, Ardo Aasa.
10. detsembril kogunes
Paikuse osavallakogu uus
koosseis oma esimesele
koosolekule. Päevakorras
oli esimehe ja aseesimehe
valimine. Kohal olid kõik
13 meest.
Isamaaliidu nimekirjas
kandideerinud Raiko Hiis
esitas osavallakogu esimehe
kandidaadiks Eero Rändla,
Aksel Sild EKRE nimekirjast Heldur Paulsoni. Meenutagem, et osavallakogusse
kuulub viis Isamaa, kuus
EKRE, üks Keskerakonna
ja üks VL Pärnu Ühendab
nimekirja liiget.
Peale kandideerimisnõusoleku andmist ja enda
tutvustamist toimunud valimiste tulemused olid osavalla valimiskomisjoni andme-

tel järgmised: Eero Rändla 7
häält ning Heldur Paulson 6
häält. Seega osutus valituks
Paikuse osavallakogu esimeheks Eero Rändla ja aseesimeheks Heldur Paulson.

Eero Rändla on väga
pika volikogus töötamise
kogemusega. Alates 2005.
aastast kuulus ta Paikuse
vallavolikogusse, sh kahes

viimases koosseisus juhtis
eelarve- ja arengukomisjoni.
Volikogu valis Eero Rändla
oma esindajaks ühinemisläbirääkimistel, milles ta
osales protsessi algusest
kuni ühinemislepingu allkirjastamiseni.
18. oktoobril 2018 valiti
ta Paikuse osavallakogu
esimeheks, seega jätkab ta
nüüd samas ametis.
Eero elab Paikusel 2000.
aastast. Pidades lugu tervisespordist on ta esindanud
Paikust erinevatel spordivõistlustel. Üks tema hobidest on ka aiandusega tegelemine. Perekond Rändla
kodule on omistatud nii heakorra- kui jõulukaunistuste
konkursside võitja tiitlid.

17. jaanuar 2022

Linnavalitsuses otsustati:
6. detsembril 2021
* kinnitada Paikuse Lasteaia hoolekogu järgmises koosseisus: linnavalitsuse esindajana
Angelika Sild; lapsevanemad Anni Pallas, Airi Thalen-Peet, Annika Proos, Annika
Jaanoja, Helen Kask, Kardo Ojasalu, Eva Teiva, Helen Hõbesaar, Helen Põld, Arko
Suppi, Kädy Sonne, Kunnar Hunt ja Katre Veski; õpetajad Merle Esken (Paikuse) ja
Kaidy Kohv (Seljametsa).
* moodustada ja kinnitada Paikuse Kooli hoolekogu koosseis järgmiselt: kooli pidaja
esindajana Marek Sild; vanemate esindajad Cattri Libert, Gerda Nõurus, Gerli Kauge,
Marek Varkentin, Annela Õismets, Kaspar Laanemets ja Marika Kuusik; õppenõukogu
esindajad Mait Lind ja Jekaterina Maasikas; huvihariduskeskuse õpetajate esindaja Ingrid Lilles ja vanemate esindaja Maarika Urm; õpilasesinduse esindaja Elsbeth Heinaste
ning kooli toetava organisatsiooni esindaja Marika Valter.
13. detsembril 20121
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Kuigu põik 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
* nõustuda Tammuru külas asuva Uue-Kabli katastriüksuse jagamisega kaheks ning
määrata uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Pärnu linn, Tammuru küla, Uue-Kabli (maatulundusmaa – 65%, tootmismaa
– 35%) ja Pärnu linn, Tammuru küla, Kabli-Oja (tootmismaa – 100%).
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Teeveere tn 2 kinnistule üksikelamu ja abihoone
püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni
ja elektrivarustuse rajamisega.
20. detsembril 2021
* nõustuda Silla külas asuvate Jõekalda tee 99, Jõekalda tee 103 ja Jõekalda tee 103a
katastriüksuste liitmisega üheks katastriüksuseks ning määrata uuele moodustatavale
katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 103 (tootmismaa).
3. jaanuaril 2022
* määrata Seljametsa külas asuvate liikluspindade nimeks Kuldvitsa tänav ja Raudrohu
tänav.
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Kuigu tee 58 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
* mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa andmisega Reiu-Liiva III uuringuruumis.

Paide mnt 19a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek
12.–26. jaanuarini toimub
Paikuse alevis Paide mnt
19a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.
Avaliku väljapaneku
jooksul saab detailplaneeringute lahendustega tutvuda
Pärnu linna veebilehel www.

parnu.ee ja tööpäeviti kella
08.00 – 16.00 Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16)
ja eelneval registreerimusel
telefonil 444 8352 Paikuse
osavallakeskuses (Pärnade
pst 11). Avaliku väljapaneku jooksul võib avaldada

arvamusi detailplaneeringu
lahenduse kohta kohapeal,
posti teel aadressile Suur-Sepa tn 16 Pärnu 80098 või
saata e-posti aadressile linnavalitsus@parnu.ee.
Alice Närep
Planeeringute spetsialist

Ülevaade osavallakogu 30. detsembri koosolekust
Aasta eelviimasel päeval
toimunud osavallakogu esimene töine koosolek oli
muljetavaldavalt pika ja
tõsise päevakorraga – arvamus tuli anda tosinale
linnavolikogu ja -valitsuse
õigusakti eelnõule.
Toetati volikogu määruse „Pärnu linna 2022
eelarve“ eelnõu, mille kohaselt on põhitegevuse tulude kogumahuks kavandatud
88 517,21 tuh eurot, mis on
võrreldes 2021. aasta põhieelarvega suurem 12,7%
ja kulude mahuks 82 326,64
(kasv võrreldes aastataguse
eelarvega 14,12%).
Heaks kiideti volikogu
määruse „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse
võetavate alalise eluruumi
alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine“ muutmine.
Riik on jätnud piirmäärade
kehtestamise iga omavalitsuse otsustada, sest teenuste
pakkujaid on palju ja hinnad
piirkonniti väga erinevad.
Pärnu linn võtab piirmäärade väljatöötamise aluseks
erinevaid seire komponente,
sh turuhinnad, tagasiside
sotsiaalkonsultantidelt ja

kinnisvarafirmadelt.
Toetava arvamuse sai
volikogu otsuse „Staadioni
tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“
eelnõu. Detailplaneeringu
ülesanne oli selgitada välja
krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus,
määrata arhitektuursed ja
linnaehituslikud tingimused
ning haljastus-, parkimis-,
juurdepääsu- ja kommunikatsioonidega liitumise
lahendus. Kinnistul tegutseval metallitööstuse ettevõttel on kavas ettevõtluse
laiendamiseks suurendada
juurdeehituse pinda.
Heakskiitev arvamus anti
volikogu otsuse „Looga tee
1 kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine“ eelnõule, mis
näeb ette muuta Paikuse alevis Looga tee 1 maakasutuse
sihtotstarvet tootmismaast
elamumaaks eesmärgiga
rajada kinnistule pereelamu
ja kõrvalhooned.
Toetati volikogu otsuse
„Reiu Vabaõhulava ümbruse maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“ eelnõu. Planeeringu muutmine Jõekalda

tee 13 ja 17 kinnistute osas
võimaldab muuta nende
kinnistute piire.
Otsustati toetada Pärnu Linnavolikogu otsuse
„Tammuru endise pardifarmi maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine Tammmuru
tehnoküla 21 kinnistul“
eelnõu. 1997. aastal endise
pardifarmi piiride kindlaks
määramiseks kehtestatud
detailplaneering ei võimalda
omanikul Tammuru tehnoküla 21 kinnistu jagamist
kaheks tootmismaa sihtotstarbega katastriüksuseks.
Osavallakogu toetas
volikogu otsuse „Pärnu
Keraamika tn 7b elamute
detailplaneeringute osaline
kehtetuks tunnistamine Keraamika põik 2 kinnistul“
eelnõu, vastavalt millele
tekib Keraamika põik 2
omanikul õigus sellel kinnistul hoonestusala asukoha
muutmiseks.
Toetati volikogu otsuse
„Jõekalda tee 14 ja 14 a
detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise al-

gatamata jätmine“ eelnõu,
mille kohaselt Jõekalda
tee 14 kinnistu jagatakse
ja ümberkrunditakse ning
Jõekalda tee poolsesse külge
ehitatakse täiendavalt üks
elamu. Arendustegevuse
elluviimiseks tehakse detailplaneeringuga ettepanek
muuta Paikuse valla üldplaneeringut, kuna planeeritavad krundid jäävad veidi
alla 2000 m2.
Kiideti heaks volikogu kahe otsuse „Ülesande
andmine Pärnu Linnavalitsusele“ eelnõudele. Esimene
näeb ette vajaduse töötada välja üheselt mõistetav
kord, mis kehtestaks Pärnu
linnas koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate
poolt kaetava osa vähenemise määras, mis tagaks
alates 2022. aasta teisest
kvartalist igale Pärnu linna
lapsele tasuta või 56,4 eurot
soodsama lasteaia koha.
Teine ülesanne puudutab
lume ja libeduse tõrjumise
korraldamist tiheasustusalal või tihedalt asustatud
hoonestatud elamualadel.
Ettepanek on vabastada koduomanikud lumerookimise

kohustusest linna tänavatel
alates 2022. aastast.
Otsustati toetada pöördumist „Erakond Isamaa
ettepanek volikogu üleseks
kokkuleppe sõlmimiseks“.
Pöördumine on tehtud tulenevalt ühinemislepingute
kehtivuse lõppemisest ja
seoses koalitsioonileppes
kavandatavate muudatustega
osavaldade töös. Ettepanek oli allkirjastada kõigi volikogu liikmete poolt
ühisdeklaratsioon, millega
kinnitatakse osavallakogude
moodustamine ja säilitamine
eelseisvaks volikogu valitsemise perioodiks ehk neljaks
aastaks eesmärgiga kinnitada
osavallakogude vajalikkust
ja olulisust Pärnu linna valitsemisstruktuuris.
Toetada linnavalitsuse korralduse „Arvamus
Reiu-Liiva III uuringuruumi geoloogilise uuringu
loa taotluse kohta“ eelnõu,
kus tehakse ettepanek mitte
nõustuda geoloogilise uuringu loa andmisega Reiu-Liiva
III uuringuruumis.
Eesti Killustik OÜ taotleb luba liiva uuringuks
Reiu-Liiva III uuringuruumi

teenindusalal (23,22 ha),
mis paikneb Seljametsa
külas Surju metskond 35
katastriüksusel (75% maatulundusmaa ja 25% kaitsealune maa). Eesmärk on
leida Rail Baltica raudteetrassi muldetööde ehituseks
vajaminevat täitematerjali,
sobivusel see arvele võtta
maavara aktiivse tarbevaruna ja tulevikus ka kaevandada.
Lähimad elamud jäävad
ligikaudu 200 m kaugusele
Silla külas Puraviku tee
äärde. Reiu küla keskus jääb
ligikaudu 1,4 km kaugusele.
Taotletav uuringuruum asub
Paikuse valla üldplaneeringu kohaselt kompensatsioonialal, mis on reserveeritud
intensiivse kasutusega alade
vahele, et mahendada eelkõige inimmõjust tulenevaid negatiivseid mõjusid ja
mitmekesistada maastikku.
Nimetada Paikuse osavalla esindajateks Pärnu
linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu Tõiv Tiits
ning spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjoni
koosseisu Roland Šimanis.
Liilia Varik
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Beebidele oma “Pisike puu”

Aastavahetuse pidu toimus nagu muiste

Eesti Lastekirjanduse Keskus on koostanud imeilusa kinkeraamatu, mis on
mõeldud kingituseks 2021.
aastal sündinud ja edaspidi
sündivatele lastele. Kinkeraamat, mille eesmärk on
toetada laste lugemishuvi ja
väärtustada eesti lastekirjandust, jõuab omanikeni läbi
raamatukogu.
Eesti jaoks on tähtis, et
lapsed loeksid ja vanemad
loeksid oma lastele ette.
Et meil oleksid toredad
lasteraamatud, mis on meie
oma maa suurepäraste kirjanike sulest ilmunud ja oma
silmapaistvate kunstnike
illustreeritud. Olgu see ilus
raamat sümboliks sellest

Möödunud aasta viimasel
päeval saime jätkata viis
aastat tagasi taas ellu kutsutud ja vahepeal piirangute
tõttu väikesel pausil olnud
üritusega “Head uut aastat
naabrimees”.
Kuna lõppenud aasta oli
endiselt pisut erandlik, tuli
teade aastavahetuse koos
tähistamise kellaaegade leevenduse kohta suure kergendusena nii korraldajatele kui
ka osalejatele.
Kuulutusel oli kirjas,
et kaasa tuleks võtta meelepärane söök, jook ja hea
tuju. Ja just täpselt nii läkski
– ühtäkki oli Seljametsa
Rahvamaja täis rõõmsaid
pidulisi ja lauad said kaetud
kui võluväel. Peo meeleolulooja Valvo Valguri laulud haarasid külalised juba

sügavast kummardusest,
millega riik väärtustab igat
Eestisse sündinud last.
Paikuse Raamatukogu
kingib kõigile 2021. aastal
sündinud lastele raamatu
„Pisike puu“. Raamatu saab
kätte raamatukogust. Lugemisrõõmu kõigile!
Gerli Lehemets
Raamatukogu juhataja

Väikesed üllatused
ilmestavad igapäevast elu

esimeste nootidega tantsu
keerutama ja nii kestis see
kuni lisalugude lõpuni.
Tervitame küll linnavalitsuse otsust harjumuspärasest tulevärgist loobuda, kuid ööl, mil maailm

ei maga, ei jäänud taevas
siiski päris ilma värvilise
saluudita.
Aastavahetuse peo korraldamist toetas Pärnu linn.
Paikuse Naisteühing Martad
tänab kõiki, kes tulid meiega

koos vana-aastat ära saatma
ja uut vastu võtma – hulgakesi on ikka lõbusam.
Soovime Teile alanud aastal
edu ettevõtmistes ja tugevat
tervist!
Kristiina Kask

Talvelaagris jagus tegevust nii sees kui õues

Läinud aasta viimastel kuudel kulges Paikuse päevakeskuse elanike elu vaikselt
ja igavavaõitugi, sest kuri
viirus oli jälle pead tõstmas.
Just seetõttu oskasid
meie eakad asukad tunda
erilist rõõmu kadripäeval
keskust külastanud Paikuse
lasteaia mudilastest. Kui
kogu päevakeskuse pere
nautis väikeste kadride esinemist soojas saalis, siis kad-

rid laulsid ja küsisid vahvaid
mõistatusi akna taga.
Enne jõule käis meil aga
lasteaiast külas nähtamatu
päkapikk, kelle kaudu jõudsid meie elanikeni pühadetervitused omameisterdatud
kaartidel. Täname Paikuse
lasteaeda südamliku koostöö eest, mis meie elanike
meele nii rõõmsaks teeb.
Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Raudteeaasta Fondi
konkursilt tuli esikoht
Raudteeaasta Fond viis
ajavahemikus 05.0910.12.2021 läbi Euroopa
raudteeaasta raames loomekonkursi, kuhu oodati
raudtee kultuuri, ohutust
ning keskkonnasõbralikkust toetavaid või käsitlevad loovlahendusi. Kokku
laekus 33 tööd. Kümmet
loovlahendust tunnustati
stipendiumiga.
Žürii favoriidiks kujunes
töö, mille esitasid konkursi-

le Kadi Sepp ja Eve Närep
Paikuse lasteaiast, kes koos
Karikakra rühma lastega
ehitasid raudtee, viisid läbi
näitliku raudteeohutusloengu ning laulsid raudteeteemalise laulu „Raudtee
on rongi oma“, mille Kadi
Sepp spetsiaalselt konkursi
jaoks kirjutas.
Raudteeaasta Fond
tänab loomekonkursist osavõtjaid ja õnnitleb kõiki
stipendiaate.

Paikuse laste talvelaager
toimus 29. detsembril Jõulumäel.
Buss väljus kell 9.30
kooli esisest parklast. Kohapeal oldud nelja tundi mahtusid tegevused osavusmängude majas ja õues. Igale
tegevusele oli arvestatud 30
minutit, siis rühmad vahetusid. Lõpus oli superfinaal,
kus võistlesid omavahel
parima tulemuse saanud.
Mõõtu võeti gurlingus, püramiidigolfis, täpsusvisetes,

laevagolfis. Loovmängud
kunstipraktikandi Triinu juhendamisel olid väga lustlikud. Lõunasöök – soe supp,
tee ja kringel – maitses väga
hästi! Laagripäeva lõpetasime kelgumäel.
Noori juhendasid ja suunasid huvihariduskeskuse
õpetajad ja Tea PaNoKest.
Talvelaager sai teoks Pärnu
LV linnaprojektide rahastuse toel.
Monika Vaher
Huvihariduse õppejuht

Meie lugejate lemmikud möödunud aastal
Nii lugejate (1243), külastuste kui ka laenutuste arv
(23763) Paikuse Raamatukogus aastataguse ajaga
võrreldes on pisut suurenenud. Märgatav on see, et koroonast tingitud piirangute
tõttu võtsid inimesed ehk
rohkem raamatuid korraga
ja need olid neil ka veidi
kauem käes.
Lemmikraamatutest paEesti autorite TOP 5

rema ülevaate saamiseks
toome ära meie raamatukogu 2021. aasta laenutuste
edetabelid.
Teabekirjanduse TOP
5 moodustavad Roland Tokko „12 asja, mida koolis ei
õpetatud”, Mihkel Raua
„Võtku homme mind või
saatan”, Lia Virkuse „Minu
parimad”, Olav Osolini
„Minu esimene elu” ja Dale

Carnegie „Lõpeta muretsemine ja hakka elama”.
Laste Eesti kirjanduse
TOP 5: Ants Saare „Pärt
Plindris”, Reeli Reinausi „Maarius, maagia ja libahunt”, Mika Keräneni
„Vanemuise väits”, Ilmar
Tomuski „Kõik isad teevad
pannkooke” ja Jaanus Vaiksoo „King nr 39”.
Laste väliskirjanduse

edetabel: Bobbie Peers`i
„Lüriidiumivaras”, Jeff
Kenney „Ühe äpardi päevik”, Frauke Scheunemanni
„Winston salamissiooniga
kõuts”, Cressida Cowelli
„Olid kord võlurid” ja Kristina Ohlssoni „Hester Hilli
mõistatus”.
Head alanud raamatukogude aastat!
Gerli Lehemets

Edukad noored maadlejad
Pille Simon
“Murakamoos”

Mudlum
“Mitte ainult minu
tädi Ellen”

Susan Luitsalu
“Ka naabrid nutavad”

Vahur Afanasjev
“Õitsengu äärel”

Leelo Kassikäpp
“Kui vanad naised
armuvad. Katre”

Michelle Major
“Magnooliaõed”

Nicola May
“Väike Nurgapood.
Taaskohtumine”

Barbara Longley
“Mida sa minuga
teed”

Sheila Roberts
“Talv
rannakuurordis”

Välisautorite TOP 5

42. Vooremaa auhinnavõistlustel Jõgeval saavutasid
Maadlusklubi Leo noormaadlejad Georg Heinmets
teise koha (-23kg), Kaspar Milvek (-35kg) ja Karl
Gustav Vill (+65kg) kolmandad kohad.

Delia Owens
“Kus laulavad
langustid”
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
TÕNU ENDE
IVARS EIŽENS KARKLINŠ
HEINO OKAS
JÜRI MERITS
JOHANNES TOOMSALU
TOOMAS RÄPPO
RAIVO JAAMANN
GENNADI HOHLOV
TIIT HANSSON
AHTO METSALU

ELLEN KAARLÕP
ILME-ROSALINDE LILL
HELLE LUIK
ELGA-EVI AAVA
MALLE KAARKLINJA
RIIMA SUIK
MOONIKA PUUR
TIIU MERITS
HELMI REIMANN
LAINE TRUU

17. jaanuar 2022

EEVI-LII VEIKESAAR
LIA HÜÜP
LINDA MIHKELSOO
REET PASIEKO
HELBE TALTS
HELLE MITT
ZHANNA KHOKHLOVA
SVETLANA CLARK
URVE ALTMART

ERMO LONDON		
ema Carolina London
isa Marko Eha

16.12.2021

SUSANNA SAAR		
ema Triin Kirt
isa Mart Saar

17.12.2021

JETE ARJAKAS		
ema Katrin Vanker
isa Villu Arjakas

04.01.2022

TEADAANDED
Uus kalmistuvaht, kes väljastab ka Paikuse kalmistule hauaplatse, on Diana Välba.
Temaga saab ühendust telefonil 5388 5777 või
e-posti aadressil alevikalmistu@haldusteenused.ee.

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

Seljametsa Rahvamaja võtab tööle
muuseumipedagoog-varahoidja
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
• paindlikku tööaega koormusega 1,0 kohta
• toetavat meeskonda
• 35 kalendripäeva puhkust

Seljametsa Rahvamajas

Neljapäeval, 20.01. kell 18.30

Nõuded kandidaadile
• kõrgharidus (võib olla omandamisel)
• hea suhtlemisoskus
• aktiivsus, iseseisva tegutsemise oskus
• arvutioskus
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Viigi Viil-Kanguri loeng

Kuhu kaob motivatsioon?

Pääse 8.Kohtade broneerimine
rahvamaja@paikuse.ee, tel 5196 0017

Üritusel järgitakse kehtivaid Covid19 nõudeid.

Võimas medalisadu: 9 esimest, 8 teist ja
9 kolmandat kohta – pole paha!
27. oktoobril toimus Lihulas
väga hea klubide ja spordiliitude koostööna Pärnumaa ja
Läänemaa Meistrivõistlus.
Suured tänud korraldajatele.
Maadlusklubi Leo tulemused Pärnumaa arvestuses:
kreeka-rooma maadluses
noorte vanuseklassis saavutasid esikohad Egert Jürivete (-28kg), Kaspar Milvek
(-35kg), Rinat Mihhailov
(-60kg) ja täiskasvanutes
Argo Mitt (-100kg); teised
kohad noorte vanuseklassis
Georg Heinmets (-27kg),
Christofer Meigo (-28kg),
Koit Tõnismäe (-35kg), Karl
Gustav Vill (-80kg); kolmandad kohad Albert Mitt
(-27kg), Artjom Smirnov
(-35kg), Timofei Ossipov
(-57kg), Andres Antropov
(-76kg) ja Kaspar Kruusa
(-80kg); naistemaadluses

Kasuks tuleb
• erialane haridus ja/või töökogemus
• pedagoogilise töö kogemus
• eelnev tutvumine Seljametsa Muuseumiga
(info 5196 0017)
Kandideerimiseks palun saata
hiljemalt 31. jaanuaril 2022
CV, motivatsioonikiri ja kuni ühele A4 leheküljele mahtuv essee teemal „Minu nägemus Seljametsa Muuseumi
arengust aastatel 2022–2027“ e-posti aadressile annika.
poltsam@paikuse.ee.
Lisainfo: Seljametsa Rahvamaja
direktor Annika Põltsam, 5196 0017.

Pärnumaa ja Läänemaa Meistrivõistlustel Maadlusklubi Leo esindanud maadlejad.
noorte vanuseklassis esikoht Rinat Mihhailov (-58kg); Aleksander Siimann (-50kg),
Merili Simson (-50kg); vaba- teised kohad Egert Jürivete Timofei Ossipov (-63kg) ja
maadluses noorte vanusek- (-26kg), Artjom Smirnov Kaspar Kruusa (-63kg).
Suured tänud Gristen
lassis saavutasid esikohad (-36kg), Karl Gustav Vill
Georg Heinmets (-26kg), (-63kg), Andres Antropov Heinmetsale ja Arne MaaKoit Tõnismäe (-35kg), (-86kg); kolmandad kohad linnale.
Raiko Hiis
Kaspar Milvek (-36kg), Christofer Meigo (-26kg),

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
Helvi Männiaru		
Vahur Rannamägi
Aivar Pahk		
Stanislav Mürk		

12.03.1929 - 29.12.2021
21.06.1959 - 29.12.2021
10.11.1964 - 30.12.2021
01.01.1962 - 30.12.2021

