Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Paikuse Põhikooli viimane lend läks teele eriolukorras
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17. juuni koolilõpuaktusel oli külaliste arv
reglementeeritud ja lõpetajate lähedased ei
saanud osaleda, mistõttu avaldame siinkohal
direktori Anne Kalmuse
pidupäevakõne.
Austatud lõpetajad, õpetajad, lapsevanemad, külalised! Täna on väga erilise
kevade väga eriline päev.
Täna lõpetavad meie kooli
67 andekat noort inimest,
kellest igaüks on samuti
omamoodi eriline.
Tavaliselt hirmutavad
inimesi kõige rohkem olukorrad, mille muutmiseks
ei ole ise võimalik midagi
ära teha. Inimese kõige
efektiivsemaks tööriistaks
on aga kohanemisvõime.
Nii kohanesime meiegi.
Õppimine ja õpetamine viidi hoopis teisele tasandile.
Hakkasime senisest rohkem
väärtustama vahetut suhtlemist ja hubast koolikeskkonda. Saame rahul olla, kui
kõik andsid endast parima
vastavalt oma teadmistele
ning töövõimele.
Lugupeetud õpetajad!
Üks tunnustatud õpetaja
on öelnud, et tegelikult ei
ole üldse võimalik kedagi
õpetada. Õppida jah, see on
võimalik, õpetada aga mitte.
Saab üksnes pakkuda ja luua
võimalusi, aga see, kas seda
vastu võetakse ja sellest
midagi saadakse, on juba
õppija enda teha. Tänan teid,
õpetajad, selle eest, et loote
pidevalt uusi võimalusi.
Eriline roll noore inimese koolielus on tema
klassijuhatajal. Klassijuhataja on see, kes kuulab ära,
annab nõu, aitab, rõõmustab
koos klassiga, tunneb oma
õpilaste üle uhkust, hurjutab
kui vaja. Klassijuhataja rolli
ei ole võimalik üle hinnata.
Tänan kooli poolt tänaste lõpetajate kõiki klassijuhatajaid, keda kolme
klassi peale oli üheksa aasta
jooksul kokku üheksa: 9a
– Malle Malmre, Tarmo Tõnismann, Kadri Jõgi, Maire
Krinal, 9b – Jana Suve,
Külli Jürisoo, 9c – Svetlana
Volkmann, Kaisa Jaakson ja
Eve Tannebaum.
Head lapsevanemad!
Alguses me õpetame oma
lapsi. Seejärel me õpime

nendelt ise. Kes ei taha seda
teha, see jääb paratamatult
ajast maha. Täna tunnete, et
olete midagi õigesti teinud,
võib-olla tunnete, et olete
ka midagi tegemata jätnud.
Aga kindlasti olete oma lastelt juba nii mõndagi õppinud. Tänan teid teie panuse
eest, mille tunnistuseks on
teie laste saavutused.
Selle ehk 23. lennu 67
lõpetajast on lõputunnistusel „4“ ja “5” 20 õpilasel.
Kiituskirjaga lõpetajaid
on kümme: Triine Kose,
Kristin Laanemets, Remo
Raiesmaa, Marleen Paju,
Pille-Riin Reigo, Karoliine
Tarjus, Laura Teidearu, Riin
Annusvere, Sophie-Demi
Kulbok ja Kadri Anna Saare. Seitse õpilast on õppinud
kõik üheksa aastat ainult
viitele, mis kahtlemata näitab nende noorte inimeste
töökust ja visadust, mis saab
omakorda pärjatud kooli
hõbemärgiga.
Koolielu ei ole aga ainult
õppimine. Meie õpilased on
ühiskondlikult aktiivsed,
tunnevad huvi poliitika vastu, teevad rahvusvahelisel
tasemel sporti, laulavad,
tantsivad, osalevad mälumängudes – nad on julged
ning neil on oma arvamus.
Head noored!
Te ei pidanud küll tegema lõpueksameid, kuid
see ei kahanda teie lõputunnistuse väärtust, mis on
kahtlemata kindlaks tõendiks 9 aastat kestnud pingutust nõudvatest õpingutest.
Lõpueksamid oleksid küll
olnud hea kogemus, kuid
lähtudes elukestvast õppest,
saate te kindlasti oma elus
veel mitmeid kordi tunda,
mida tähendab eksamipalavik.
Kui te oma kooliteed
alustasite, siis oli esimest
korda meie koolis kolm
paralleelklassi. Kui te täna
lõpetate, siis te olete viimane Paikuse Põhikooli
lõpetanud lend, sest sügisest
muutub meie koolil nimi –
Paikuse Põhikoolist saab
Paikuse Kool. Detsembrikuus tähistame oma kooli
30. sünnipäeva.
Te olete alati siia oodatud – ükskõik kas vilistlaste
üritustele, külalisõpetajatena tunde andma või koguni
tööle. Võib-olla õpivad teie

lapsed tulevikus just Paikuse koolis...
Lõpetuseks ütlen teile
ühe mõtte A. H. Tammsaare

raamatust „Tõde ja õigus“:
“Kui teil kunagi on elus
mõni suur unistus, siis teostage see ise ja kui te seda ise

ei suuda, siis loobuge, aga
ärge lootke teistele, ärge
süüdistage kedagi teist, et
teie unistused ei täitunud”.

Soovin teile õnne põhikooli lõpetamise puhul
ning palju tahtejõudu oma
unistuste teostamiseks!

9.a klass (õp Külli Jürisoo) Chris Aidulo, Henri Ilves, Karmo Kalnapenk, Kendra-Liis Keller, Triine Kose, Renata
Kumel, Kristin Laanemets, Marcus Landing, Liiz-Beth Leesment, Kadri Madisson, Airin Meos, Jüri Merimaa,
Loora Mogilenko, Keithlyn Murumaa, Grethel Mändla, Simone Marie Pärn, Remo Raiesmaa, Kerttu-Jeta Raud,
Roger-Andreas Sadilov, Gloria Smirnov, Ken Talpas-Taltsepp, Maria Tamm, Kaur Timusk, Ketri Uibomäe.

9. b klass (õp Maire Krinal) Maarja Hein, Kirke Kask, Roomet Kirikall, Maris Kuldsaar, Markos Leiste, Laura
Lind, Samantha Linnasmägi, Johanna Mihkelson, Gregor Naaber, Marleen Paju, Kaspar Pärnoja, Pille-Riin
Reigo, Anna-Kaisa Roots, Taniel Škljar, Sten Tagu, Sven Tagu, Deivi Tali, Karoliine Tarjus, Laura Teidearu,
Krisjan Tähepõld, Anni Veesalu, Klea Väljamäe.

9. c (klassijuhtaja Eve Tannebaum) Riin Annusvere, Kristlin Filippov, Karl Anders Holm, Sven-Erick Ivanov,
Jesper Jegorov, Amiran Knjazevitš, Romet Kosenkranius, Sophie-Demi Kulbok, Tanel Lehtla, Hanna-Helena
Lihtne, Oskar Luhar, Kristjan Peters, Kenet Pärn, Sten Reimann, Kadri Anna Saar, Laura Lizette Sander, Henri
Talts, Anni Kethrud Tammine, Johanna Tenno, Oliver Vahter, Karolin-Karmee Vohu.
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Pähkli kinnistu ehk endine valla Linnavalitsuses otsustati:
8. juunil 2020
sotsiaalmaja on müügis
* lähtudes lasteasutuste hoolekogude ettepanekutest otsustas linnavalitsus suurendada

Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel 2,88
ha suuruse Pähkli kinnistu
Põlendmaa külas Paikuse
osavallas (registriosa nr:
14097750; katastritunnus:
62401:001:0308; sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa
100%). Enampakkumise
alghind on 20 000 eurot,
tagatisraha 2000 eurot.
Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal
OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu. Oksjon

kestab 10. augustini 2020.
Müügiobjekti tutvustava
infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning
enampakkumise läbiviimise
ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel
kaasnevate kohustustega
saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa
16, kabinetis 215). Info
tööpäevadel: 524 8935,

linnavara@parnu.ee.
Kinnistu paikneb Pärnu
kesklinnast ca 22 km kaugusel Taali-Põlendmaa-Seljametsa tee (19276) ääres.
Kinnistul paiknev nelja
korteriga elamu (ehitisregistri kood 103043125) on
amortiseerunud ja kasutusest välja langenud.
Naaberkinnistul (Tanioja kinnistu) kasvatatakse
lihaveiseid. Kinnistule on
väljastatud ehitusluba lauda
rekonstrueerimiseks.

Pärnu linnavalitsus kutsub pärnakaid märkama
kodulinnas ilusaid hästi
hooldatud aedu, hooneid
ja hoove ning esitama neid
konkursile „Kaunis kodu“.
Iseenda või naabri kenast kodust ja aiast saab
anda linnale teada 1. augustini. Selleks palume saata
e-kiri Pärnu linnaaednikule
Anu Nurmesalule anu.nurmesalu@parnu.ee. Kirja
tuleks panna kauni kodu
täpne aadress ning võimalusel ka pererahva nimi ja ühe
pereliikme telefoninumber
ja/või meiliaadress.
Konkursikomisjon valib
igast Pärnu linnaosast tunnustamiseks välja neli kaunist väikeelamut (Raeküla,

kesklinn, Ülejõe, Vana-Pärnu) ning Paikuse osavallast
ühe ja Audru-Tõstamaa osavallast (need kaks osavalda
on konkursil ühe piirkonnana) ühe kauni väikeelamu.
Lisaks valitakse üks
parima heakorrastusega
korruselamu ja üks parima
heakorrastusega teenindusvõi tootmisettevõte.
Parimate valimisel lähtub komisjon haljastuse
tervikilmest, hinnates haljastuse kokkusobimist elamu, piirde ja tänavailmega.
„Igal aastal on meile
teada antud väga paljudest
kaunitest Pärnu kodudest
ja aedadest. Väga tore on
näha, et koduomanike hool
ja vaev oma koduümbruse

ilusana hoidmisel kannab
vilja ja pilkupüüdvaid aedu
ja hoove ühes kenade korras
majadega tuleb aina juurde.
„Kauni kodu“ tiitli andmisel
ongi väga suur roll just järjepideval hooldamisel – ainult
nii jõuab kestva tulemuseni.
Oma kodu eest hoolitsemine
nii, et tulemus pakub silmarõõmu ka teistele peale iseenda, väärib tunnustamist,“
ütleb Pärnu linnaaednik Anu
Nurmesalu.
Konkurss „Kaunis
kodu“ toimub igal suvel.
Võitjad tehakse teatavaks
septembris.
Anu Villmann
kommunikatsioonispetsialist

Päästeamet algatas kampaania, mille käigus toimub
üle-eestiline fotojaht „ Märka veeohtu!“
Fotojahi teema on veega
seonduvate ohtude märkamine ja seeläbi õnnetuste
ennetamine. Fotojahile on
oodatud fotod ohtlikest kohtadest, kus võivad juhtuda
veeõnnetused või uppumissurmad.
Näiteks on kodude läheduses tiigid, ujumiskohad,
veega täitunud kraavid,
katmata kaevud, katkised
purded jne. Samuti võiks
tähelepanu pöörata ka kõikidele teistele veekogudele
nagu karjäärid, järved, jõed,
meri, rabalaukad ja muud,
mis võivad saatuslikuks
osutuda.
Tööde esitamise tähtaeg
on 16. august 2020. Osalema on oodatud kõik huvilised. Igas päästepiirkonnas
antakse välja auhinnad kahes
vanusegrupis: kuni 18-aastased ja üle 18-aastased.
Fotosid koos sinna juurde kuuluvate selgitavate
tekstidega ootame e-posti
aadressile markaveeohtu@
rescue.ee, kirja teemareale
märgi „Fotojaht“ ja maakond, kus pilt tehtud on.
Fotojahi auhindade

saajaid teavitatakse personaalselt ning nende nimed
avaldatakse Päästeameti
Facebooki lehel. Foto edastamisega nõustub osaleja
kampaaniatingimuste ja
isikuandmete (nimi, e-posti aadress) töötlemisega
auhinnamängu läbiviimise
eesmärgil. Loosimine toimub 25. augustil. Pildile
püütud eriti ohtlike olu-

kordade puhul reageerib
piirkondlik ennetusbüroo
ja püüab leida koos koostööpartneritega võimaluse
ohuolukorra lahendamiseks.
Fotojahi tingimused ja
täiendav info Päästeameti
kodulehelt/veeohutus.ee/
markaveeohtu.
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Ootame 1. augustiks kandidaate
“Kauni kodu” konkursile

Osale üle-eestilises fotojahis
“Märka veeohtu!”

laste arvu Paikuse Lasteaia rühmades 2020/2021 õppeaastal alljärgnevalt: Kelluke
sõimerühm 1.5 – 3aastased ja Päevalill sõimerühm 1.5 – 3aastased kuni 16 last ning
kuni 22 last Kullerkupp aiarühm 3 – 6 aastased, Meelespea aiarühm 3 – 7aastased,
Nurmenukk aiarühm 3 – 6 aastased, Võilill aiarühm 5 – 6aastased, Rukkilill aiarühm
3 – 6aastased, Karikakar aiarühm 5 – 6 aastased, Saialill aiarühm 5 – 8 aastased ja
Sinilill aiarühm 3 – 6aastased.
* muuta Seljametsa külas asuva Kirsi katastriüksuse senist sihtotstarvet (maatulundusmaa – 100%) ning määrata uueks sihtotstarbeks elamumaa – 100%.
29. juunil 2020
* anda ehitusluba Paikuse alevis Teeveere tn 6 asuvale kinnistule elamu püstitamiseks
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon, side ja elekter.
* nõustuda Paikuse alevis asuvate Paide mnt 30 ja Paide mnt 30y katastriüksuste liitmisega ning määrata uuele moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn,
Paikuse alev, Paide mnt 30 ja sihtotstarbeks elamumaa 100 %.
* eraldada korterelamute hoovide korrastamiseks toetust kahele Paikuse osavallas
paiknevale korteriühistule: KÜ Kastani väikekoht 11 kuni 1500 eurot ja KÜ Paimaja
kuni 1500 eurot.
15. juunil 2020
* rahuldada 2020. aasta hajaasustuse programmi raames Õnneli Lõhmuse ja Taivo
Partsi esitatud taotlused vastavalt Luha talu veepuhastussüsteemi rekonstrueerimiseks
ja Hundiaugu puurkaevu ning veesüsteemide ehituseks.

Eriplaneeringu koostamise kirja
saanud ei pea sellele vastama
Teatavasti algatas linnavolikogu Põlendmaale tuulepargi ja selle toimimiseks
vajaliku taristu kavandamiseks eriplaneeringu ning
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamiseks koos vajalike
uuringute läbiviimisega.
Nädalapäevad tagasi
hakkasid planeeringualal
või sellega piirnevatel aladel
kinnistute omanikud kui
planeeringu koostamisse
kaasatud isikud saama linnavalitsuselt teateid, kus
informeeritakse planeeringute algatamisest. Eriplaneeringu koostamisse kaasatakse ka asutused, keda
eriplaneeringu rakendami-

sega eeldatavalt kaasnev
keskkonnamõju tõenäoliselt
puudutab või kellel võib
olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise
keskkonnamõju vastu, sh
valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu.
113,7 km² suurune planeeringuala koosneb Põlendmaa külast ja Seljemetsa küla territooriumi osast.
Eriplaneeringu koostamise
eesmärgiks on selgitada
välja sobiv ala elektrituulikute pargi rajamiseks ning
määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv
paigutus. Hinnanguline
elektrituulikute pargi suu-

rus on 800 ha, millele kavandatakse kuni 7 tuulikut
kõrgusega kuni 290 m.
Linnavalitsuse saadetud kiri annab teada, et
linnavolikogu 18.06.2020
otsusega nr 51 „Kohaliku
omavalitsuse eriplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“
saab tutvuda linnavalitsuses Suur-Sepa tn 16 tööpäeviti kella 09.00-16.00
või Pärnu linna kodulehel:
https://parnu.ee/index.php/
linnakodanikule/planeerimine-ehitus/planeeringud/
kov-eriplaneering.
Sellele kirjale vastama
ei pea.

Sotsiaaltranspordi teenust
osutab nüüd päevakeskuse
asemel ühistranspordikeskus

1.juunist võttis sotsiaaltranspordi teenuse osutamise
üle Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK), mis
tähendab, et Paikuse päevakeskus ei või enam osavallarahvast sõidutada arstile
ega poodi. Kes varasemalt
kasutasid päevakeskuse
teenust, siis edaspidi tuleb
oma sõidusoovist aegsalt
teavitada Paikuse osavalla
sotsiaalkonsultanti (Sirli
Sabiin, 444 8155) ning seejärel tuleb ühendust võtta
ühistranspordikeskusega
(4425769 või 58800893).
Enam ei arvutata sõitu
Üks sõidusuund

Soodushind tööpäeval

kilomeetrite järgi nagu varasemalt, vaid sõidutsoonide
järgi, mis on täpsemalt tabelis näha. Näited hindadest:
Paikuselt Paikusele arstile
maksab sõit 2 ja tagasi samuti 2 ehk kokku 4 eurot.
Kui minna Paikuselt Pärnu
keskusesse arsti juurde,
maksab üks ots 4 ehk siis
kokku 8 eurot (vt tabelit).
Toidu kojutoomise teenust osutab päevakeskus
edasi, kuid koduhooldusteenuse alt. Samuti on võimalus inimesi saata tervisehoiuasutustesse ehk hooldustöötaja tuleb kliendiga

kaasa koos sotsiaaltranspordiga. Kuidas koduteenusele
saada ning mida see täpsemalt sisaldab, saab teada helistadades ja uurides Paikuse
päevakeskusest (4455355).
Koduteenuse eesmärk
on isiku abistamine kodu ja
isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute
sooritamisel ja asjaajamisel,
et aidata kaasa elukvaliteedi
säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.
Tuuli-Mai Tomingas
Paikuse päevakeskuse
juht

Sõidutsoon nr 1: Sõidutsoon nr 2:
Sõidutsoon nr 3:
Pärnu keskuslinn Pärnu maakond,
iga muu maakond
v.a Pärnu keskuslinn eraldi
2 eurot

2 eurot

4 eurot

Soodushind puhkepäeval

3 eurot

3 eurot

6 eurot

Tavahind tööpäeval

10 eurot

10 eurot

10 eurot

Tavahind puhkepäeval

15 eurot

15 eurot

15 eurot

Hind ühele saatjale

0 eurot

0 eurot

0 eurot
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Seljametsa järv läks
riigi käest erakätesse

Jaan Sööt lõi õuekontserdi publikurekordi
Seljametsa Rahvamaja õuekontserdi magnetiks oli
tänavu Jaan Sööt, kes tõi
kohale rekordilised 136
inimest. Publik istus kaunite
laudade taga päikeselaigus
ning nautis Jaani uuemaid
ja vanemaid lugusid. Heategevuskohvikus müüdi
kohalike perenaiste hõrgutisi, mille eest teenitud

tuluga toetatakse Seljametsa
muuseumi harmooniumi
renoveerimist. Rahvamaja
korraldatud õuekontsertide
sari jätkub 6.augustil, kui
Seljametsa järve paremal
kaldal esinevad Ants ja
Haldi Välimäe. Soodushinnaga pääsmed on Piletilevis
saadaval juuli lõpuni.
Annika Põltsam

Foto Rene Lehiste

Kohaliku rahva seas supluskohana järjest populaarsemaks saanud Seljametsa
järv vahetas omanikku –
25. juunil müüs riik selle
eraomandisse.
Oksjoni kuulutus avaldati Ametlikes Teadaannetes 12. juunil. Riigimaa
oksjonikeskkonnas. 25 040
eurose alghinnga müüki
pandud endise karjääri müügihinnaks kujunes
61 050 eurot. Koos järve

ümbritseva metsaservaga
on territooriumi suuruseks
11.38 hektarit, millest 60%
on veekogude maa ja 40%
maatulundusmaa. Piirneb
Vaskjõe looduskaitsealaga.
Kes seitsmest pakkujast
kõrgeimat hinda pakkus,
meie täna veel ei tea.
Müügi põhjuseks on see,
et ei linn ega riik jaksa seda
kaunist ujumis- ja supluskohta hooldada.

Päevakeskuses on
Piret Nikolai maalinäitus
Paikuse päevakeskuses on
nüüd imetlemiseks üles
seatud Piret Nikolai maalid.
Tule vaata oma silmaga üle.
Autorist:
„Minu nimi on Piret Nikolai, Paikusel olen elanud
alates 70ndate lõpust. Olen
abielus ning mul on kaks
vahvat poega. Väikseks
kõrvalhobiks on ka aiandus.
Joonistamine on mind huvitanud juba lapse- east alates.
Mitmeid aastaid meeldis
mulle tegeleda klaasimaaliga. Umbes 10 aastat tagasi
alustasin maalimist Annela

Raud Selge juhendamisel
maalistuudios ARS.
Minu maalid on olnud
näitustel Pärnu Kolledžis,
Pärnu Haiglas, Pärnu Jahtklubis, Paikuse vallamajas
ja Seljametsa Muuseumis.
Lemmikteemadeks maalimisel on lillede, maastikuja mereteemad. Ehk meeldib
mulle maalida kõike, mis on
seotud loodusega.“
Silmailu pakkuv ja lõõgastav näitus on päevakeskuses avatud:
E, T, K ja R 8.30–16.00
N 8.30–18.30

Selle aasta kesksuvist bingot peetakse 6. augustil kell
17 Paikuse päevakeskuses.
Mängima on oodatud
kõik nii vilunud kui ka
uued mängijad. Külalistena
tulevad väikese etendusega
esinema noored Raeküla

Vanakooli keskusest.

Pärnu linnavalitsus austab
kuld- ja briljantpulmapaare
2020. aasta oktoobrikuus.
Pidulikule vastuvõtule
on oodatud paarid, kellel on
2020. aastal täitunud või täitumas 50 või 60 abieluaastat
(st abielu on registreeritud
1970. või 1960. aastal) ning
kelle praegune registreeritud elukoht on Pärnu linnas,
sh osavaldades.
Vastuvõtule saab registreeruda 6. septembrini. Registreerimisvorm
on kättesaadav ka Paikuse
osavallakeskuses (tel 444
8151) ning linnavalitsuse

infolauas (Suur-Sepa 16, tel
444 8200). Avalduse võib
kirjutada ka vabas vormis.
Kindlasti tuleb kirja panna
abielupaari ees- ja perekonnanimed, abielu registreerimise kuupäev, postiaadress
ning kontakttelefon. Kutse
saadetakse taotluses märgitud aadressile.
Avaldus saata Pärnu
linnavalitsusele aadressil
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
linn, Pärnu linn või linnavalitsus@parnu.ee. Linnavalitsus ja osavallakeskus on
avatud E-N kell 8.00-17.00,
R 8.00-16.00.

Kesksuvine bingo

Pärnu linnavalitsus austab
kuld- ja briljantpulmapaare

Lõvide noore talendi toetuse sai seekord
noor andekas sõudja Grete Alttoa

LC Paikuse kuulutas kevadel välja konkursi “Noore
talendi toetuseks”, mis on
suunatud sihtotstarbeliselt
kuni 20-aastase Paikuse ja/
või Sindi piirkonna noore
enesetäienduseks ja arenguks kaunite kunstide, spordi
või muu huviala valdkonnas.
LC Paikuse juhatus tegi
klubi üldkoosolekule ettepaneku anda käesoleval aastal
noore talendi toetus summas
500 eurot Paikuse osavallas
elavale 19 aastasele Grete
Alttoale. Üldkoosolek ka
selle ettepaneku kinnitas.
Grete lõpetas 2017.
aastal Paikuse Põhikooli
ja tänavu Pärnu Koidula
Gümnaasiumi matemaatika-füüsika õppesuuna. Ta

tegeleb sõudmisega Pärnu
Sõudekeskuses Kalev ja
tema sportlikke saavutusi
ei jõuagi siinkohal ära märkida. Ta on 13-kordne Eesti
meister ja ka Balti meister.
Käesoleval aastal saavutas
ta esikoha rahvusvahelisel
sisesõudevõistlusel “Alfa”
kui Eesti meistrivõistlustel
sisesõudmises. Peale stipendiumi saamist õnnestus tal
veel võita Emajõe karikavõistlused ühepaadil.
Kuna praeguste piirangute tõttu tuleb jääda vähemalt selleks sügissemestriks
Eestisse, kavatseb Grete
panna põhirõhu ettevalmistustele U23 Euroopa
meistrivõistlusteks, mis
toimuvad septembri algu-

11. juunil võttis Grete Alttoa Rannahotellis pidulikult
vastu LC Paikuselt noore talendi preemia.
ses Saksamaal. Grete enda timise veel reisimist, mida
sõnul on stipendium suureks tal tänu välisvõistlustele on
abiks nii vajalike vahendite õnnestunud ka ohtralt teha,
olemasolu kui ka suurvõist- ja küpsetamist.
Õnnitleme veekord!
lustega kaasnevate kulutuste
Kuno Erkmann
tasumisel. Oma hobidena
LC
Paikuse
president
nimetab Grete peale spor-

Õpilasmaleva Paikuse rühm paistis
silma kiire ja korraliku töö poolest

Pärnumaa õpilasmaleva Paikuse rühm oma 20 malevlasega oli suurim maakonnas.
Kuuldavasti paistsime silma
ka oma kiire ja korraliku töö
poolest, mille üle ka malevlased ise uhkust tundsid.
Kuigi meie kõige noorim liige oli 13 ja vanim 17
aastane, moodustus väga
töökas ja sõbralik kollektiiv.

Kõik töötasid oma võimete
kohaselt ja sageli kuuldud
arvamus nagu noored ei
viitsikski tööd teha, selle
rühma kohta kuidagi ei
käi. Ei olnud viilimist ega
nurisemist.
Kaks nädalat kestnud
maleva viimane tööpäev oli
30. juuni. Selle ajaga jõudsime Paikuse osavalla hea-

korratöödest üsnagi palju
ära teha: rohida kooli juures
olevat võrkpalli väljakut ja
skatepargi teed, koristada
prügi koolile lähedal asuvas
metsas ja selle ümbruses
ning Seljametsa karjääri
juures, värvida pinke, rohida Sindi poole viivat nn
põõsaste alleed ja värvida
Kastani väikekoha mängu-

Paikuse rühm maakondlikul kokkutulekul Valgerannas 2. juulil.

väljaku atraktsioone.
Ööbimine oli korraldatud noortekeskuse 3. korrusel, toitlustati kolm korda
päevas. Hommikune äratus
kell 7.40 toimus Suukooli
“Hambapesulauluga”. Tööpäev algas kell 9 ja kestis
13.30ni. Peale lõunasööki
oli vaba aeg ja ühistegevused nagu ühele õigele laagrielule kohane. Kõik päevad
tööl käinud malevlane läks
koju ligikaudu 150 krooni
võrra rikkamana.
Oleme väga rahul ka
oma rühmajuhtide Karoliine
Ausi ja Hanna-Liisa Ottiga,
kes olid igati hoolivad ja
lõbusad – mis võiks 30 kraadises kuumuses töötades
väsimuse leevendamiseks
veel parem olla kui hea
huumorimeel!
Damir Gajanov
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
LEMBIT HAAVASALU
OLEG KRUGLOV
VELLO PUUR
ANTS KUKK
KUIDO ROSENBERG
ANTS TILK
AARNE UDUSAAR
KALJU LEEMET
AIN JUURIKAS
TOIVO KELDER

URMAS HALLIK
VÄINO SINDONEN
PEETER SAI
IRENE-LIISE LAND
MAIMU KRAUSE
HELGI NOVIKOVA
LIIDA SAAR
MAILI PEA
HELLE VEIKSALU
HELLE-MAI TALI

VAIKE KODU
LIIDIA SPIEGELBERG
AILI AASA
ALLI VOHU
AIME SALBEN
TIIU JANSON
LIIVIA KILLING
HELVE HANSSON

27. juuli 2020

Õnnitleme!
HARVEY ORASMÄE		
ema Grete Tähiste
isa Avery Orasmäe

20.05.2020

Aleksander Raudmäe
ema Evelyn Tammik
isa Andres Raudmäe

24.05.2020

Tormi Nõmm 		
ema Triin Lääne
isa Silver Nõmm

02.06.2020

OSKAR LINDER		
ema Eilike Maarand
isa Ivo Linder

07.06.2020

Lili Tammiksaare		
ema Grete Veltmann
isa Tarmo Tammiksaare

08.06.2020

RIKO MIIL			11.06.2020
ema Janeli Miil
isa Maarek Miil
Nikolas Kährik		
ema Riin Kippa
isa Johannes Kährik

16.06.2020

KUULUTUSED

Korstnapühkimine. Kütteseadmete hooldus ja
remont. Töödele garantii ja akt. 56450529, OÜ Tamu.
***
Õunapuude suvine lõikus, hekkide pügamine, muruniitmine. Korstnapühkimine eramajades.
56981275, Taevastes OÜ.

Põlendmaa
koolimajas
07.08.2020
kell 20.30

ÖÖKINO
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

“Salmonid 25 aastat hiljem”
Pääse 5-/4-

Elav muusika OLAVI KÕRRE
Katame ühiselt peolaua
Filmi algus 21.30
Palun teatada oma tulekust
rahvamaja@paikuse.ee, tel 526 3300
Korraldaja Seljametsa Rahvamaja

Mälestame
lahkunuid
Raivo Tammel		
Juhan Leesment

22.12.1967 - 19.06.2020
15.11.1939 - 10.07.2020

