Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Paikuse Kooli lõpuaktusel sai tunnistuse 61 neidu ja noormeest
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Tänasel imeilusal kevadpäeval lõpetab meie kooli
24. lend, kokku 61 neidu ja
noormeest, kes on omandanud põhihariduse ning
saavad kätte oma lõputunnistuse.
Üldise arusaama kohaselt on kool oma olemuselt konservatiivne ja jääb
tavaliselt ühiskondlikest
vajadustest põlvkonna või
paari võrra maha. See põhjustab alatist rahulolematust,
kuid teisalt tasakaalustab
hurraa-meetodil arenevat
maailma, seob põlvkondi,
sõelub uue ja vana segust
välja olulise.
Milliseid väärtusi me lastele ja noortele edasi anname,
sellise tuleviku me ka vastu
saame. Selles, et kestaks
järjepidevus, on oluline roll
lapsevanematel ja õpetajatel.
Haridusassessor Marko
Tiitus on öelnud, et tegelikult
on vist nii, et kõige rohkem
õpetame me siis, kui me
parasjagu ei õpeta, ja kõige
rohkem kasvatame siis, kui
me parasjagu ei kasvata.
Teisisõnu: kõige olulisemad,
mõjusamad ja meeldejäävamad õppetunnid anname
oma lastele ja õpilastele
väljaspool klassiruumi, ja
perenõukogu koosolekut –
siis, kui me ise ei aimagi,
et ütleme või teeme midagi
niisugust, mis laste ja õpilaste jaoks on tähendusrikas
ja jääb nendega kogu eluks.
Niipea, kui me liigselt
keskendume põhimõtetele,
eesmärkidele, metoodikale
ja väljunditele, kaob meie
elust empaatia ja loomulikkus – kaob inimeseks
kasvamise lugu.
Inimesest teevad inimese
imestamis- või imetlemisvõime ja tänulikkus. „Aitäh“ on esimesi sõnu, mida
me lastele õpetame. Samas
näeme, kui vähe on tänulikkust ja selle väljendamist
meie igapäevases elus. Kriis,
mida oleme koos kogenud
on muutnud inimesi veelgi
negatiivsemaks. Kordades
on juurde tekkinud inimesi,
kes teavad kõige paremini,
kuidas tuleb teha tööd, mida
nad ise päevagi teinud ei ole.
Meedia on umbes sõimust
ja halvustamisest. Loodan
siiralt, et meie tänastest lõpetajatest ei saa delfi jututubades aja surnuks lööjaid, vaid

hoopis ühiskonna aktiivsed
liikmed, kes päriselt midagi
ära teevad.
Kooli tänu kuulub lapsevanematele, kes koostöös
kooliga on motiveerinud
oma lapsi rohkem pingutama
ja teadmisi omandama. Samuti täname kõiki aineõpetajaid, kes on loonud õpilastele
võimalused nende teadmiste
omandamiseks.
Eriline tänu kuulub teie
klassijuhatajatele, kes on
olnud justkui teie mentorid.
9.a klassi on juhatanud Ulvi
Mihkeles ja Ingrid Lilles,
9.b-d Oksana Johannes, Tiiu
Timberg, Leaana Erm ja Sirje Suurevälja ning 9.c-d Nele
Tohv ja Mait Lind.
Head lõpetajad! Täna me
imetleme teid, kes te olete
noored ja ilusad ning teil on
palju valikuid.
Kahel viimasel õppeaastal on olnud liigagi tihti kool
teie kodus. Sellest hoolimata
tuli hakkama saada ja anda
endast parim. Te ise teate
kõige paremini, kui palju te
panustasite – mida tegite või
tegemata jätsite.
Kiituskirjaga lõpetavad: Kristel Lehiste, Karl
Erik Põldots, Kertu Reigo,
Astrid Suvorov ja Greete
Kalnapenk, neist Greete
Kalnapenk on 9 aastat õppinud ainult viitele, 4 ja 5-ga
lõpetab 21 õpilast. Väga
heade teadmiste eest antakse
ainekiituskiri 6-le õpilasele.
Põhikooli lõputunnistus
on tõendiks Sinu esimestest
saavutustest hariduse omandamisel – see on aga alles
algus. Soovin, et Sul oleks
tulevikus oma sotsiaalmeedia kontol hariduse kohta
märksa rohkem märkida kui
„eluülikool“.
Lase oma unistustel hirmudest suurem olla ja oma
tegudel sõnadest valjem
olla. Ela oma valikute, mitte
juhuste järgi. Tee muutusi,
mitte ära too vabandusi. Ole
motiveeritud, mitte manipuleeritav. Tööta alati õnnestumise nimel. Kui on valida,
siis kuula oma sisehäält,
mitte teiste segadusseajavaid arvamusi, aga samas
ära maha maga võimalust
õppida parimatelt!
Lugesite mõtteid ja meenutusi kooli direktori Anne
Kalmuse 17. juuni lõpuaktuse kõnest.

9.a klass, õpetaja Ingrid Lilles
Rasmus Adler, Joel Ehrstein, Martin Järmut, Aleksander Krapp, Kristel Lehiste, Dagne Merimets, Isabel Nee,
Johan Kaspar Orav, Ketriin Orav, Marie-Sandra Pappa, Karl Erik Põldots, Lisandra Põllu, Kertu Reigo,
Hanna-Liisa Schmidt, Helena Sinimäe, Astrid Suvorov, Mario Tael, Cetlyn Talts, Henri Talts, Eliise Tammearu,
Laur Veeväli.

9.b klass, õpetaja Sirje Suurevälja
Getter Akkaja, Andrias Assin, Sander Filippov, Kerli Grant, Meribel Harjus, Kristin Kallau, Märt Kikkas, Katariina Krüger, Ketlin Kurrik, Germo Liidemaa, Mattias Linder, Agnes Luntsi, Ott-Joosep Ollep, Oskar-Joosep
Otto, Lorette Parts, Silver Tagu, Lissandra Talumaa, Liisa Tammsalu, Kristo Tõnissaar, Grete Uffert, Mariel Uibu.

9.c klass, õpetaja Mait Lind
Angeelika Algpeus, Indra Aruväli, Annika Bachmann, Nora-Liis Esken, Hanna-Maria Hanson, Krislin Ignatjev,
Greete Kalnapenk, Karmen Kase, Kätlin Koitla, Andre Kõiv, Andreo Lehis, Hanna Liise Loite, Heiki Maddison,
Norman Nikolai, Randy Ots, Dolores Rabbi, Romi Tammet, Fredi-Markus Vainola.
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Ootame kandidaate Kauni
kodu konkursile
Pärnu Linnavalitsus kutsub
pärnakaid ja linnakülalisi
märkama nii keskuslinnas
kui osavaldades 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 linnaaednikule Anu
Nurmesalule meiliaadressil
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
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 teenindusettevõte.
Parimate valimisel lähtub komisjon haljastuse
tervikilmest, hinnates haljastuse kokkusobimist elamu, piirde ja tänavailmega.
Võitjad tehakse teatavaks
septembris.
Pärnu linnaaedniku Anu
Nurmesalu hinnangul on
koroonaaeg pannud inimesi oma kodu ümbrusega
rohkem tegelema, sest nii
Pärnu keskuslinnas kui ka
osavaldades püüab pilku
tõeliselt palju ilusaid aedu ja

hoove ühes hästikorrastatud
majadega.
„Sel aastal on vaatepilt
kohe eriti rõõmustav, on
näha, et inimesed on oma
energia ja aja suunanud
aia- ja haljastustegevustesse
ning korda on saanud ka
hulgaliselt hooneid – nii
eramuid, kortermaju kui
asutusi,“ tõdeb Nurmesalu.
Osavõtt Pärnu „Kauni
kodu“ konkursist on alati
olnud aktiivne, aga tänavu
on linnaaedniku sõnutsi
põhjust konkursile oodata
väga palju kandidaate.
„Oma kodu eest hoolitsemine nii, et tulemus pakub
silmarõõmu ka teistele peale
iseenda, väärib tunnustamist,“ märgib linnaaednik.
Konkurss „Kaunis
kodu“ toimub igal suvel.

Kunsti teha ja nautida
saab edukalt ka distantsilt
Paikuse Kooli Erasmus+
projektimeeskond ootas
pikisilmi koroonapiirangute
leevenemist, aga nagu karta
võis, jäid kaks viimast kohtumist Itaalias ja Ungaris
siiski virtuaalseteks.
Projekt nimega Kunsti
jõud täitis oma eesmärgi. Kunsti teha ja nautida
saab ka distantsilt. Seda
enam, et osalejad olid ju
juba eelnevatel kohtumistel
Portugalis, Eestis ja Kreekas
tuttavaks saanud ning projekti eesmärk ja sisu selge.
Esimesel kohtumisel Kreekas jagati osalevate maade
vahel ära muusad, mis oligi
projekti läbiv idee. Muusad
olid Kreeka mütoloogias
kunstide, hiljem ka teaduste
ja üldse vaimse tegevuse
kaitsjad. Nad olid Zeusi ja
mälujumalanna Mnemosyne tütred. Esialgu arvati
neid olevat kolm, üheksast
muusast rääkis esimesena
umbes 700 eKr Hesiodos.
Projekti lõppakordiks valmis näidend, mis kirjeldas
muusade kohtumisi projektis osalevates riikides.
Näidendi teksti kirjutasid
vaatuste kaupa kogu projekti vältel kõikide osalevate
riikide koolid. Muusad: Eratio - armastusluule muusa,
Euterpe - muusika ja lüürilise luule muusa, Kalliope
- eepilise luule ja eleegia
muusa, Kleio - ajaloo muusa, Melpomene - tragöödia
muusa, Polyhymnia - koorilaulu ja harmoonia muusa,
Terpsichore - tantsu muusa,
Thaleia - komöödia muusa,
Urania - astronoomia muusa. Eestile ehk meie koolile
valiti välja Thaleia.
Kohtumine Itaalias kätkes endas huvitavat virtuaaltuuri ja loenguid Rooma
ja Vatikani vaatamisväär-

sustest ja kunstišedöövritest, moodsat skratchimist,
millega just Paikuse Kooli
esindaja 7. klassist silmapaistvalt hakkama sai, kunstitundi, loenguid (näiteks
Montessori pedagoogikast)
ja projekti lõppeesmärgi, st
näidendi harjutamist. Igaks
kohtumiseks on osalevate
riikide õpilased selgeks
õppinud ka ühe külastatava riigi laulu. Itaalia valis
lauluks populaarse Volare.
Oli huvitav vaadata ja kuulata, kuidas erinevate riikide
noored seda laulu esitasid.
Ka Ungari kohtumisel said
õpilased oma lauluoskust
näidata. Sellel presentatsioonil tekitas just Paikuse
noorte esitus elevust, sest
meie õpilased saatsid oma
laulu ukulelel, mis teiste
maade esindajatele üsna
võõras pill.
Virtuaalkohtumine Ungaris oli projekti lõppakordiks. Nendepoolne projektis
osalev kool oli väga palju
vaeva näinud. Ka nemad
olid ju pikalt isolatsioonis,
aga vaatamata sellele oli
näidend, milles osalesid ka
kooli sümfooniaorkester ja
koorid, ideaalselt selgeks
õpitud ja väga nauditav.
Ja loomulikult tegeleti ka

kunstiga. Kõikidele osalevatele koolidele olid eelnevalt
saadetud šabloonid lindude
näol, mis sümboliseerisid
osalevaid riike. Nüüd tuli
oma fantaasiat kasutades
need linnukesed kompositsiooniks maalida. Omapärane oli, et vastavalt juhendile
tuli kasutada maalimisel ka
söögisoola. Oli tore näha
arvutiekraani vahendusel,
kuidas erinevate maade
lapsed ja ka õpetajad samaaegselt tööd tegid. Pildid
said kaunid ja omanäolised.
Paikuse Koolist osales
kohtumistel aktiivselt 15
noort ja 6 õpetajat ning
lisaks veel lauluansamblid
muusikaõpetaja juhendamisel.
Kunstiteemaline projekt
oli väga arendav ja silmaringi laiendav. Seda enam,
et osalevate riikide kunstiajalugu on ju nii omanäoline ja rikas. Kohtumised
pakkusid vaimset naudingut
ning mõnusat sotsiaalset
suhtlemisvõimalust. Kunsti
jõud on tõesti suur ja seda
läbi aastatuhandete. Just
tänasesse päeva sobis see
igavesi väärtusi esiletoov
projekt väga hästi.
Sirje Suurevälja
Paikuse Kooli õpetaja
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Linnavalitsuses otsustati:

07. juunil 2021
* eraldada reservfondist 870 eurot Paikuse Avatud Noortekeskuse projekti Tiigrihüpe
Panokes omaosaluseks ning 550 eurot MTÜ Edela Eesti Arenduskeskuse projekti
Paikuse noorte SUP lauad veespordi harrastustegevuseks omaosaluse tasumiseks.
14. juunil 2021
* kiita heaks ja suunata avalikustamisele Pärnu linna arengukava tegevuskava aastateks
2022-2026 ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2026;
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Keraamika tn 11 kinnistule elamu püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter.
05. juulil 2021
* otsustati moodustada Pärnu linnas 14 valimisjaoskonda ning kinnitada valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad nii eelhääletamise päevadel kui
valimispäeval, sh valimisjaoskond nr 10 – Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn,
Pärnu maakond (Paikuse osavallakeskus);
* kinnitada Paikuse Kooli õppekavavälise tegevuse hinnakiri alates 01. septembrist
2021 (puudutavad huvikeskuse tegevuses pakutavaid teenuseid, nt savi pressimine,
keraamikaahju kasutamine ja keraamika siirdepildi printimine, täiskasvanute õpet,
kogupäevakooli jaa linnalaagri tasusid jne);
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Kuigu tee 30 kinnistule elamu püstitamiseks
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon, side ja elekter;
* algatada Silla külas Jõekalda tee 63 detailplaneeringu koostamine, mille ülesandeks
on ehitada planeeringualale uus elamu ja jagada kinnistu kaheks elamumaaks. Planeeringu eesmärk on Jõekalda tee 63 kruntide jagamine ja kruntidele ehitusõiguse seadmine üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Kinnistu suurus on 7557 m². Juurdepääs
planeeritavale alale on Jõekalda teelt.

Ülevaade Paikuse
osavallakogu koosolekust

Paikuse osavallakogu viimane istung enne suvepuhkusele jäämist toimus
15. juunil osavallakeskuse
suures saalis. Osavallakogu kuulas ära Lemma
OÜ keskkonnakonsultandi Piret Toonpere esitatud
tuulepargi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
väljatöötamise kavatsuse tutvustuse, Green AS
tuuleenergia arendusjuhi
Oliver Zereeni ülevaate
arendajatest ja SW Metsatuul OÜ kui kaasarendaja
esindaja Klaus Pilari info
tuulepargi arendusprojektist
ja aladest, kuhu tuulikud on
planeeritud.
Pärnu linn ja Tori vald
on algatanud eriplaneeringu tuulepargi rajamiseks,
millest osa jääb ka Paikuse
osavalda. Tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis.
Koosneb kahest etapist:
asukohavalik + detailne
lahendus, kus määratakse

juba täpselt ära kohad, kuhu
tuulikud tulevad. Mõlemas
etapis viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine.
Eriplaneering on avalik
protsess, kuhu oodatakse
kõigi arvamusi ja ettepanekuid. Planeeringu avaliku
väljapaneku kestel toimuv
tutvustav avalik arutelu
saab toimuma 4. augustil
ja laekunud ettepanekute
avalik arutelu 12. oktoobril.
Lähtedokumendid pannakse
lukku detsembris. Tuulikute
asukoha valikuni loodetakse
jõuda 2022. aasta lõpuks.
Võimalik asukoht on
Põlendmaa küla ja Kõrsa
raba vaheline ala. Lähtutakse põhimõttest, et lähemale
kui 1 km eluhoonetele tuulikuid ei paiguta, 12+ elektrituulikut ning tipukõrgus
250-290 m, liitumine Kabli
alajaama, kasutatakse olemasolevad trasse ja pargisisene elektrivõrk lahendatakse maakaablitega. Tuuliku
vundamendi ja ehitusplatsi
alalt peab raadama umbes

1-2 ha metsa tuuliku kohta.
Otsustati võtta kuuldud
info teadmiseks.
Paikuse Kooli direktor
Anne Kalmus tutvustas
Paikuse Kooli õppekavaväliste teenuste hindasid.
See puudutab huvihariduskeskust. Uus tegevus on kogupäevakool 1-3.
klassidele, mida tahetakse
käivitada uuest õppeaastast.
See annab lapsevanemale
võimaluse kasutada sellist
võimalust, et tema laps saab
peale koolipäeva lõppu minna huvihariduskeskusesse,
kus pakutakse huvitegevust,
õpitundi, liikumistundi ning
saab ka teist korda süüa. Selline kogupäevakool kestab
kella neljani. Hind oleks
mõistlik, 2.50 eurot päevas,
sest osa kulusid kannab
kooli pidaja ehk siis linn ja
osa raha tuleb riigi toetusfondist.
Osavallakogu otustas
ühehäälselt toetada teenuste
hindasid esitatud kujul.

Ka kassid peavad olema kiibistatud
Pärnu linna haldusterritooriumil kehtiva koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi
peavad nii keskuslinnas kui
ka osavaldades peetavad
kassid olema kolme kuu
jooksul looma sündimisest
või ühe kuu jooksul vanema
looma omandamisest märgistatud mikrokiibiga, millel
on unikaalne kood ja kaelarihmale kinnitatud märgistus
omaniku telefoninumbriga.
„Koerte kiipimine on juba
harjumuspärane tegevus ega
vaja enam selgitamist, aga
kasside puhul see veel nii ei
ole. Korrakaitseteenistusele
on tulnud viimastel nädalatel
kaebusi, et siin-seal hulgub
kasse, kellel puudub kiip ja
kelle omanikku pole võimalik

tuvastada. Kuni maikuu lõpuni võisidki kassid kiipimata
olla, aga uue eeskirja järgi
peavad Pärnu linna haldusterritooriumil elavad kassid
olema nõuetekohaselt märgistatud,“ selgitab linnavalitsuse korrakaitseteenistuse
juhataja Reet Salmu. Nõuded
kasside ja koerte märgistamisele on samad.
Kas omanik või veterinaararst peab lisama
looma peale kiibistamist
lemmikloomade registrisse
www.llr.ee, kuhu kantakse
omaniku nimi, elukoht,
telefoninumber ja e-posti
aadress; mikrokiibi kood,
kui on, siis muud looma
märgistamisel kasutatud
tunnused (nt tätoveering);

looma tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või
välimuse kirjeldus. Ainult
kiipimisest pole kasu, kuna
mikrokiibi number ei anna
infot loomaomaniku kohta.
Kasse ja koeri saab kiibistada ka Pärnu loomade
varjupaigas Raba tn 32, selleks tuleb aeg eelnevalt kokku
leppida tel 524 6705. Varjupaigast looma võttes saate
juba kiibitud, vaktsineeritud,
parasiiditõrje läbinud ja võimalusel steriliseeritud või
kastreeritud kiisu.
2020. aastal jõudis Pärnu
loomade varjupaika 260 kassi. Omanik suudeti tuvastada
vaid 33 kiisul ehk varjupaigast sai tagasi oma koju vaid
väike osa kassidest.
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Elanike arv ületas
esmakordselt 4000 piiri
Esmakordselt ületas Paikuse
osavalla elanike arv selle
maagilise nelja tuhande piiri, mida oleme püüdnud juba
mitmeid aastaid. Ikka nii, et
kui puudu jäid vaid mõned
„pead”, siis järgmisel aastal
toimus pööre tagasi.
1. juuli 2021. aasta seisuga elab rahvastikuregistri
andmetel Paikuse osavallas
4012 inimest, keda on 17
võrra rohkem kui oli 1. jaa-

nuaril. Piiri aitasid ületada
Silla küla ja Paikuse alev,
kus elanike arv suurenes
vastavalt 10 ja 17 inimese
võrra. Seljametsa jäi väiksemaks 8, Põlendmaa 1 ja
Tammuru 2 inimese võrra.
Vaskrääma lisandus üks
inimene ja kokku on neid
seal nüüd täpselt 80.
Esimesel poolaastal sündis meil 29 last ja suri 20
inimest.

Meenutusi Paikuse
Lasteaia lõpupidudest
Sellel aastal lõpetas Paikuse
Lasteaia 35. lend. Kokku
läheb sügisel kooli 46 last
neljast erinevast rühmast.
Võilille ja Saialille rühmas
oli lõpetajaid vastavalt 21

ja 12 last. Nende lõpupildid
olid juba juunikuu lehes.
Paikuse maja Meelespea
rühma (ülemisel fotol) lõpetas 10 ja Seljametsa maja
Oravakeste rühma 3 last.

Kunsti põhiõppe praktikalaagris
tegelesime kunstiga laiemas mõistes
Huvihariduskeskuse kunsti
põhiõppe praktikalaager
toimus 14.-16. juunil. Tavapäraselt ei keskendunud
me vaid joonistamisele ja
maalimisele, vaid tegelesime kunstiga laiemalt.
Külastasime meie oma
osavalla maalikunstniku
Tiina Ojaste ateljeed. Tiina
tutvustas oma loomingut ja
kirjeldas maalide valmimise
protsessi – ideest teostuseni.
Mõte õlivärvidega maalimisest tundus nii mõnelegi
noorele huvipakkuv. Jäädvustasime paberile kauneid
vaateid kunstniku kodu
ümbrusest.
Praktika viimasel päeval
võtsime ette reisi Tallinnasse

KUMU kunstimuuseumisse
(fotol). Meemimatkal Eesti
kunsti püsinäitusel saime
tuttavaks lugudega kunstnike
elust, teada teoste taustast,
luua meeme kunstiteoste

Roheline kool ja Roheline lipp

Paikuse lasteaia Seljametsa
maja võib taaskord rõõmu
tunda oma Rohelise lipu üle,
mis lehvib uhkelt Seljametsa lipuväljakul. See on meie
maja teine Roheline lipp,
esimese saime kaks aastat
tagasi. Ka Paikuse maja
kaitses oma lippu edukalt.
Kolm aastat on Paikuse
lasteaed osalenud ülemaailmses keskkonnaharidusprogrammis Roheline kool,
mille suurim tunnustus on
Roheline lipp. Lipp antakse

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et Pärnu linnavalitsuse
05.07.2021 korraldusega nr 459 algatati Pärnu linnas Silla külas
Jõekalda tee 63 (katastritunnus 56801:001:0393) detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on planeeringualale ehitada uus elamu ja
jagada kinnistu kaheks elamumaaks. Kinnistu suurus on 7557 m². Juurdepääs
planeeritavale alale on Jõekalda teelt. Kinnistu maakasutuse juhtotstarve (juhtfunktsioon) määratud elamumaa (E1), mille ehitusõiguse annab kinnistu suurusega
minimaalselt 3000 m².
Planeeringu eesmärk on Jõekalda tee 63 kruntide jagamine ja kruntidele ehitusõiguse
seadmine üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneering koostatakse
kehtiva Paikuse valla üldplaneeringu, Silla küla osaüldplaneeringu ja teemaplaneeringu „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“
kohasena. Pärnu linnavalitsuse korraldustega saab tutvuda Pärnu linna veebilehel
www.parnu.ee.
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õppeasutusele kaheks aastaks, mida tuleb teisel aastal
kaitsta ning see on mõlemal
majal ka õnnestunud. Järjepidev tegutsemine, et hoida
oma keskkonda, kasutada
säästlikult vett, taaskasutada
erinevaid materjale, toota
vähem prahti ning toetada
laste armastust looduse vastu. See on toonud lasteaiale
tunnustuse, mida ihkab iga
programmis osaleja.
Rohelises koolis osalemine on meile andnud väga
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Kuld- ja briljantpulmapaaride vastuvõtt 2021
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Käesoleva aasta oktoobrikuus austab Pärnu linnavalitsus kuld- ja
briljantpulmapaare. Pidulikule vastuvõtule on oodatud paarid, kellel on
2021. aastal täitunud või täitumas 50 või 60 abieluaastat ehk abielu on
registreeritud 1971. või 1961. aastal ning kelle praegune registreeritud
elukoht on Pärnu linnas (sh osavallad).

3
9

Vastuvõtule saab registreeruda 5. septembrini 2021

Avalduse vorm on kättesaadav linna veebilehel www.parnu.ee, osavallakeskustes ning linnavalitsuse infolauas. Kirjutada võib ka vabas
vormis, kindlasti on vaja märkida abielupaari ees- ja perekonnanimed,
abielu registreerimise kuupäev, postiaadress ja kontakttelefon.
Avaldus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
linn, Pärnu linn või linnavalitsus@parnu.ee.
Registreeruda võib ka kohapeal või helistades:
- Pärnu linnavalitsuse infolauas (Suur-Sepa 16, 444 8200)
- Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, 444 8171)
- Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11, 444 8151)
- Tõstamaa osavallakeskus (Sadama tee 2, 444 8161)
Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

www.parnu.ee

põhjal. Praktilise tegevusena valmisid atsetoonitrükis postkaardid. Kõndisime
vanalinnas ja Toompeal.
Julgemad astusid sisse õigeusu kirikusse, Aleksander
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palju ideid, millega rikastada lasteaia õueala ning
laiendada lastele mõeldud
tegevusi. Sellel õppeaastal
valmis meil vanemate abiga
lastele vahva mängupaik –
euroalustest mudaköök koos
kaablirullidest toolide-laudadega, mis leiab kasutust
igal aastaajal.
Nende aastate jooksul
oleme loonud ka oma kompostri, peenrakastid ning
uus ja ilus kasvuhoonegi
sai kevadel aianurka püstitatud. Eesrindlikud oleme
ka prügisorteerimisel – nii
õuealal kui ka rühmaruumides on selleks vajalik
olemas. Kõik need asjad on
loonud lastele keskkonna,
kus viibime palju õues ning
praktiseerimine väga palju
õuesõpet. Lai silmaring ning
huvi looduse vastu on kindlasti märksõnad, mis meie
lasteaia lapsed lasteaiast

Nevski katedraali.
Täname kõiki laagri õnnestumisele panustajaid,
neid polnudki nii vähe.
Monika Vaher
huvihariduse õppejuht

kaasa saavad.
Igal õppeaastal on Rohelise kooli programmis
osalejatel suuremad eesmärgid, millele keskendutakse.
Sellel õppeaastal pööramise
tähelepanu vee säästlikule
kasutusele ja toidujäätmete
vähendamisele. Kevadised
kokkuvõtted ja auditid on
näidanud, et oleme olnud
tublid ning jäätmete kogused on vähenenud.
Me oleme õnnelikud,
et on loodud selline tore
programm, mis toetab laste
kujunemist keskkonnasäästlikeks inimesteks. Püüame
ikka sama teadlikult edasi
toimetada. Meie tegemistest saad lugeda ka blogist:
http://rohelineseljametsa.
blogspot.com/.
Kaire Holm ja
Liis Osipov
Seljametsa maja
õpetajad

1. PITSAMAJA kohvik, Loometsa talu Vaskrääma – Pitsamajas valmivad päris pitsad. Bool
(alkoholiga ja ilma), suupisted, kohv, taimeteed.
2. ÖED, Kalda tee 36 – makroonid (erinevad maitsed, täiustatud retsept), pulgakoogid,
ekleerid, kihilised brownie-küpsised, beseed, minikoogid. Kõik maiustused on eraldi pakitud.
Ainult kaasamüük.
3. NULLPUNKT, Jõekalda tee 40 – pannkoogid, magusad koogikesed, kohv, tee ja palju muud.
4. PUSTUSKI kohvik, Pustuski tee 5 maja nurgas – kodune šašlõkk, grillmaks, käsitööpitsa,
vahvel erinevate lisanditega ja palju muid üllatavaid maitseelamusi.
5. MAGUSARÕÕM, Kuigu tee 33, Silla küla – koogid (nii eelmise aasta lemmikud kui ka uued
maitsed), pirukad, supp. Kohapeal saab mängida erinevaid mänge.
6. LÕVI kohvik, Tiigi 2 – pakume mõistliku hinnaga erinevaid hõrke roogasid suupistetest
kopsakate praadideni, soolasest magusani, lisaks erinevaid maitsvaid keelekasteid. Kogu tulu
läheb heategevuseks.
7. VAHVLIKOHVIK AMPSUKE, Västriku 33 – vahvlid ja jäätisekokteil, ja kõik see ikka retro,
nagu vanasti. Lisaks ka käsitöölimpsi ja kohvi (ka taimse piimaga, ning vahvlid sobivad ka
piimatalumatutule!)
8. VÄIKESTE TÜDRUKUTE kohvik, Sõnni talu, Seljametsa – hiigelsuured pannkoogid
erinevate lisanditega, klassikalised vahvlid, Belgia vahvel erinevate lisanditega, jäätisekokteil,
smuuti.
9. RIISIKA, Riisika 2, Silla küla – kohv-tee, kook, pirukad, lisaks hoovimüük ja reisifotode näitus
(müük).
10. TEEME NII, ET ON TORE! Käärasoo tee 5 – koogid, saiakesed, burgerid.
11. NAABRI JUURES, Põllu 7 ja 7a – suitsukala, erinevad toidud.
12. KIVIAJAST KAASAEGA, Sindi-Lodja kiviaja küla – ürgsed ampsud (ribi, värske salat).
13. SoSu ehk SOOLAAMPS&SUHKRULAKS, Hundiaugu maja, Silla küla – tordid, koogid ja
soolased suupisted ning värskendavad ja suvised kokteilid (nii väikestele kui suurtele).
14. SÕPRUSE, VEINI JA MUUSIKA kohvik, Alttoa kinnistu, Seljametsa – erinevad valikud
soolaseid ja magusaid kooke ja suupisteid ning kohvi, teed ja veini, mulliga ja mullita.
15. STAABIKOHVIK, Seljametsa rahvamaja – värske kartul, heeringas ja kodujuustukaste,
jäätis, jäätisekokteil, kodune marjakissell. Tuluga toetame Seljametsa muuseumi harmooniumi
renoveerimist.
16. KUNINGA kohvik, Kuninga maaüksus, Vaskrääma – pakume kohapeal valmivat sušit
(MAKID, TEMPURA), friikad lisanditega, muud erinevad soolased ampsud. Suu saab magusaks
mõnusa koduse koogiga. Joogiks pakume oakohvi, morssi ja maitsevett.
17. VASKRÄÄMA PESTORAN, Peetri talu, Vaskrääma – erinevad koduaia pestod,
pestosuupisted, värske pasta.
18. UUE-TONDI KODUKOHVIK, Uue-Tondi, Seljametsa – vürtsikas kookose-kalasupp,
veiselihaburger, vegeburger, bataadifriikad vegemajoga.
19. MÕNUSAD MAITSED, Käärasoo tee 6, Silla küla – särtsakas mereannipada, grill-liha,
šašlõkk, pannil praetud pirukad, Pavlova koogid, hea kohv ja jahutavad joogid.
20. LÕO TALU KÜÜNIKOHVIK, Seljametsa – seenepirukas, kodujuustupirukas, lihapirukad,
küpsisetort
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
LEMBIT HAAVASALU
OLEG KRUGLOV
VELLO PUUR
KUIDO ROSENBERG
ANTS TILK
AARNE UDUSAAR
KALJU LEEMET
AIN JUURIKAS
TOIVO KELDER
URMAS HALLIK
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
GALINA GORELOVA
SIRJE KALLAS
ALLI MITT

RIVER-MIKE LUHT		
ema Änni-Liis Luht
isa Artur Luht

09.06.2021

AMELIA HANSON		
ema Merelle Kuuskor
isa Taavi Hanson

12.06.2021

KARL AUGUST ROOS		
ema Margaret Roos
isa Martin Roos

14.06.2021

TOBIAS PEIKER		
ema Epp Ustav
isa Meelis Peiker

17.06.2021

JANETTE VAHEMETS		
ema Ingi Vahemets
isa Janar Vahemets

25.06.2021

PAIKUSE KOHVIKUTEPÄEVA
BUSSIRING

11.00 Paikuse Konsumi esine plats-Seljametsa
12.20 Seljametsa-Vaskrääma
14.40 Vaskrääma-Silla küla
15.20 Silla küla-Paikuse Konsumi esine plats
Teele jääb 11 külade
kodukohvikut
NB! Bussi päevapilet
hinnaga 2 eurot saadaval ainult eelmüügis
kuni 21.07. Seljametsa rahvamajas, tel 526 3300 ja
Paikuse raamatukogus (avatud tööpäevadel 8-15).

KORSTNAPÜHKIJA
Ahjud, pliidid, kaminad jne
tõmbeprobleemide lahendamine
Töödele garantii ja akt
				OÜ Tamu
				Telefon 5645 0529
				Kars7@hot.ee

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

v
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v
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SUVELILLED
AMPLID
ISTIKUD
PÜSIKUD

Nurga 2a, Paikuse

TEL: +372 513 7985

SUVEHOOAJAL
AVATUD:
E - R: 10:00 - 19:00
L: 10:00 - 17:00
P: 10:00 - 15:00

13. juuli 2021

