Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Leidke oma õige tee, head Paikuse Põhikooli 22. lennu lõpetajad!
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9.a (klassijuhatajad Ulvi Laneman ja Anne Kalmus) Heiko Ailt, Anna-Liis Annus, Kristiine Hanni, Kairiin Ilves, Katariina Karu, Viktoria Kivilo, Meriliis Koitla, Gettry
Laanemäe, Mirko Must, Taimo-Sten Ojasalu, Wanda-Helene Ollep, Anu Pupp, Greete Marleen Pärn, Kevin Pärn, Jasper Raat, Gerly Rogatkin, Erik Rätsep, Karmen
Salundi, Li-Sandra Sass, Agnes Suvorov, Cabryela Säde, Simon Talv, Klayd Tamme, Eva Tammsalu, Agnes Tuuga, Markus Õismets.
9.b (klassijuhatajad Hulda Larin ja Sirje Tuulemäe) Jakob Bergmann, Kendra Eeskivi, Elina Jakubovitš, Mariann Hanna Johanson, Triinu Kasemets, Elizabeth Keersalu,
Karina Kimmel, Annaliisa Kohv, Andreas Kool, Agne Krjukova, Elisabeth Luik, Elisa Meos, Marcus Metsalu, Raul Mikker, Häli Palmiste, Robyn Paulberg, Karl Pedaja,
Laura-Marleen Pind, Carmen Liis Põder, Karit Resik, Kreete Suve, Anneli Škljar, Raimond Uibo, Älisandra Vainola, Pille-Riin Viin, Laura Voll.
Kevadega koos lõppes ka
esialgu igavikuna tunduv
kooliaasta. Laval istuvad
prožektorite valguses tundmatuseni muutunud 52 väga
kena noormeest ja neidu.
Õhus on veidike ärevaks tegevat pidulikkust. 22. lennu
lõpuaktus on kohe algamas.

Jagamise ootel tunnistused, kiitus- ja tänukirjad,
kingitused, lilled...
20 õppeaastat Paikuse
Põhikooli direktori ametit
pidanud Aare Külaots alustas lõpukõnet ebatraditsiooniliselt, kasutades lõpetajate
tehtud ja tutipäeval ette kan-

tud salmi kui kooli vannet:
Meie kool, kes Sa oled Paikusel,
pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu lõpetajad mingu,
Sinu õpilased tulgu
nagu algkooli, nõnda ka põhikooli.
Meie igapäevane viis anna meile
esimesel katsel...

Teie lend alustas 2010.
aastal esimesena uues algklasside majas ning lõpetab
nüüd hiljuti valminud uues
aulas. Tänaste lõpetajate
seas on palju tublisid õpilasi. Kool ei ole üksnes
teadmise omandamise paik,
vaid vaimsuse ärataja. Kõik

te olete erilised, igaühel on
oma tugev külg. Teil on ees
iseenda leidmise aeg, teie
edasine saatus on teie endi
kätes.
Direktor lõpetab oma
viimase, arvult 20. ja aegade
pikima lõpukõne luuletusega V. Ariva kogumikust

„Aja jäljed“
…vahel valikut teha on raske
tihti ahvatleb laiem tee
soov suuremast uksest on minna
sest nii kutsuvalt lahti on see
…vali enese südame järgi
leiad kindlasti õige tee
küll siis tuli su süüdatud lambis
sellel rajal sul valgustab teed…

Liilia Varik

Koolimajas on vaikseks jäänud ning aeg teha kokkuvõtteid
Paikuse Põhikooli nimekirjas oli kevadel 576 õpilast –
211 esimeses, 184 teises ja
181 kolmandas kooliastmes.
Meil on palju tublisid
ning õpihimulisi õpilasi.
Selle tõestuseks on see, et
74 õpilase tulemusi hinnati
kiituskirja vääriliseks ning
215 õpilasel olid tunnistusel
hinded „4“ ja“ 5“.
Maikuus toimus kooli
traditsiooniline tänuüritus
õpilastele, kes saavutasid
silmapaistvaid tulemusi
õppetöös, spordis ja huvitegevuses. Kutsutud olid ka
õpilaste vanemad, õpetajad
ja juhendajad. Jagati tänukirju ja meeneid ning linnavalitsus tunnustas õpilasi
„Noore teaduri“ märgiga,
mida antakse kõrgete tulemuste eest olümpiaadidel.

Kokku saavutasid Paikuse
kooli õpilased erinevatel
olümpiaadidel ja viktoriinidel üle 30 auhinnalise
koha. Lisaks Koolinoorte
mälumängu piirkonnavooru
II koht, mälumängusarja
„Huvitav teadus“ II koht,
Sütevaka-Varrak mälumängusarja III koht.
Juba traditsiooniliselt
on Paikuse kooli õpilased
väga edukad õpioskuste
võistlusel. Sel õppeaastal
saavutati II koht. Pikk nimekiri on erinevatest saavutustest spordis. Meie kooli
rahvatantsurühm, lastekoor
ning mudilaskoor pääsesid
laulu-ja tantsupeole. Juba
teist aastat järjest pälvis 8.
klassi õpilane Triine Kose
Pärnu linnas Aasta aktiivse
noore preemia.

Järjest kasvab Tartu Ülikooli Teaduskoolis osalevate õpilaste hulk. Tänavu
läbisid matemaatika, keemia
või anatoomia kursused 19
meie õpilast.
Õppeaasta jooksul toimus palju toredaid üritusi, silmaringi avardavaid
loenguid ning kohtumisi
huvitavate inimestega. Eriti uhked oleme õnnestunud kevadballi üle, millele
eelnesid seltskonnatantsu
kursused 7.-9. klasside õpilastele. Maikuus toimus
tradistsiooniline 8. klasside
loovtööde kaitsmine.
Kogu põhikooli vältel
õppisid ainult viitele Kairiin
Ilves, Agne Krjukova, Häli
Palmiste ja Kreete Suve.
Lisaks kiitusega lõputunnistusele tunnustati neid

kooli hõbedast rinnamärgiga, mida anti sel õppeaastal
esimest korda. 9. klassi
lõpetasid kiitusega Kristiine Hanni ja Wanda-Helene
Ollep. Erinevate ainekiituskirjadega tunnustati veel
11 õpilast. Enamus õpilas-

test jätkab oma haridusteed
gümnaasiumites.
„Paikuse parim“ tütarlaps oli Wanda-Helene Ollep
ja noormees Robyn Paulberg, kes pälvis ka Paikuse
Lions Klubi tunnustuse.
Uus õppeaasta toob

muudatusi kooli õppekavasse, mis omakorda pakub
õpilastele veel rohkem erinevaid võimalusi.
Kõigest täpsemalt siis
juba septembris.
Anne Kalmus
Paikuse kooli õppejuht
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Surmatõendi annab nüüd
tervishoiuteenuse osutaja
Juulikuust pole lahkunu
lähedasel enam tarvidust
surma registreerimiseks
pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi
väljastab tervishoiuteenuse
osutaja.
„Kui seni pidi inimene
lähedase surma korral matuse-, pärimis- ja muude
vajalike tegevustega alustamiseks pöörduma esmalt
tervishoiuteenuse osutaja
poole ja siis kohalikku omavalitsusse, kus registreeriti
surm ja anti surmatõend,
siis juulikuust saab esmase
surmatõendi tervishoiuteenuse osutajalt ja kohalikku
omavalitsusse minema ei
pea,“ sõnas Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel
Pungas. „Niigi raskel ajal
on inimese jaoks oluline, et

asjaajamist ja käimisi oleks
võimalikult vähe.“
Elektroonilise andmevahetuse käivitamisega jõuavad surmaga seotud andmed
kiirelt rahvastikuregistrisse
ning surma põhjuste registrisse. Sellega väheneb
surnu lähedaste ajakulu,
lisaks välditakse olukordi,
kus lähedased peavad maksma riigile tagasi surnule
väljamakstud toetusi või
pensioni.
Arenduste tulemusel
muutub surma põhjuste
register elektroonseks ning
paraneb surma põhjuste
registri andmete kvaliteet.
“Kaovad paberil arstlikud
surmateatised ja arstid ei
pea enam andmeid paberil
surma põhjuste registrisse
edastama,” ütles Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja
innovatsiooni asekantsler

Kalle Killar.
Kui inimene on surnud
enne 1. juulit 2019, siis tuleb
matmiseks vajaliku surmatõendi saamiseks minna
kohalikku omavalitsusse,
pärast 1. juulit saavad surnu lähedased surmatõendi
tervishoiuasutusest.
Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma
registreerimise lihtsustamise ühisprojekt sisaldas
IT-arendusi ning muudatusi
perekonnaseisutoimingute seaduses. Tegemist on
esimese etapiga arendusprojektis, mille kaugem
eesmärk on muuta kogu
surmaga seotud asjaajamine
paberivabaks ning võimalikult mugavaks kõigile
osapooltele.
Pia Kuusik
Siseministeeriumi
kommunikatsiooninõunik

Mis oleks, kui hakkaks
õige vabatahtlikuks?
Kolm aastat tagasi vajas
vabatahtlikuks päästjaks
olemine veel tutvustamist.
Täna näeb järjest enam
tänavapildis, sotsiaalmeedias, päästesündmustel ja
ennetusüritustel lisaks kutselistele päästjatele ka vabatahtlikke päästjaid ning
nende tegemisi.
Eestis on 2000 inimest
ennast vabatahtlike päästjatena ametlikult üles andnud.
Kui tõstaks selle arvu kahekordseks, miks mitte kolmekordseks? Enamik inimesi
hoolib ja teadvustab, et kodu
peab olema turvaline paik,
kus on tagatud tule-, elektri,
vee- ja üldine koduohutus.
Kõige olulisemad päästjad
kodus ongi eeskätt just ini-

mesed ise, sest nemad saavad õnnetuste vältimiseks
kõige rohkem ära teha.
Just vabatahtliku päästjana tegutsedes on võimalik väga palju ära teha ka
kogukonna heaks ja see
ei pea ilmtingimata olema
tulekahju kustutamine. Vabatahtliku pääste tegevuste
hulk on aastatega mitmekesistunud, laienedes tule- ja
veeohutuse, elanikkonnakaitse, hädaolukorraks valmisoleku, tuletõrjespordi ja
noorteringide vedamiseni.
Ka kutselise päästekomando
töös on võimalik vabatahtliku päästjana osaleda.
Kui sa ei taha panustada päästetöödel, panusta
ennetusse. Kui ennetus ka

väga ei istu, pole hullu,
arenda tervist ja spordielu.
Mõtle välja uusi IT-lahendusi turvalisuse tagamiseks
või keeda kasvõi teistele
sooja suppi, aga tule vaata,
mida see valdkond endast
kujutab. Osale vabatahtliku
päästja koolitustel, esita
dokumendid ning saadki
olla üks osa suurest päästeperest. Selles valdkonnas
ei kohta ainult enda kogukonna aktiivseid liikmeid,
vaid toredaid inimesi üle
kogu Eesti. Lisainfo: https://
www.rescue.ee/et/vabatahtlikuks-paeaestjaks-saamine
Lauri Lindoja
Lääne päästekeskus
Valmisoleku büroo
peaspetsialist
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Linnavalitsuses otsustati:
10. juunil 2019
* nõustuda Seljametsa külas asuva Tondi katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrata uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid järgmiselt:
Tondi (elamumaa 100%) ja Raba-Tondi (maatulundusmaa 100%).
17. juunil 2019
* planeerimisosakonnal anda välja ehitusluba Silla külas Puraviku tn 37 kinnistule elamu püstitamiseks koos selle teenindamiseks vajalike elektrimaakaabelliini, veetorustiku,
sademeteveetorustiku, drenaaži ja reoveekanalisatsioonitorustikuga.
25. juunil 2019
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 17.11.2003 otsusega nr 35 kehtestatud Seenemetsa
maaüksuse detailplaneeringu lisasid selliselt, et Sirmiku tn 2 hoone suurim lubatud
kõrgus on 7.70 m ning hoonestusala suurendatakse 10% ulatuses. Muus osas jääb
detailplaneering kehtima muutmata kujul.

Volikogu andis lisaraha tänavate
valgustamiseks ja korrastamiseks
Pärnu linnavolikogu võttis
vastu Pärnu selle aasta esimese lisaeelarve, millega
suurendatakse enam kui viie
miljoni euro võrra varade
soetamiseks ja renoveerimiseks ette nähtud summasid.
Pea 1,5 miljonit eurot
enam otsustati kulutada
tänavavalgustuse uuendamiseks. Põhieelarves oli
selleks ette nähtud miljon,
nüüd veidi alla 2,5 miljoni.

Tänavavalgustuse uuendamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK),
kes saab raha Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist. Riigihanke võitja Leonhard
Weiss OÜ vahetab järgmise
aasta kevadeks Riia maanteel, Mai, Metsa, Papiniidu
jt tänavatel välja ligi 650
tänavavalgustit. Milliste tänavate valgustust järgmisena
rekonstrueerima hakatakse,

pole veel otsustatud.
Lisaeelarves on 200 000
eurot esialgu kavandatust
rohkem tänavate remontimiseks ja 277 060 euro võrra
rohkem raha ülekäiguradade
ohutumaks muutmiseks.
Lisaraha said Pernova Loodusmaja, kunstlumekattega
Reiu-Raeküla suusarada,
Audru osavalla teed, Paikuse lasteaed, Värati jahisadama ehitus jpt.

Kaunitest kodudest saab
teada anda 15. augustini
Konkursi eesmärgiks on
väärtustada linnakodanike
tööd oma koduümbruse
kaunimaks muutmisel.
Konkursile esitatud kodude hulgast valitakse välja
neli väikeelamut igast linnaosast ja igast osavallast.
Lisaks valitakse üks parima

heakorrastusega korruselamu ja üks parima heakorrastusega teenindusettevõte.
Kaunitest kodudest saab
teada anda 15. augustini.
Teatada võib nii iseenda
kui ka naabri kaunist kodust
ja ilusast aiast. Kindlasti
märkida kauni kodu täpne

aadress ning võimalusel
ka pererahva nimi ja ühe
liikme telefoninumber. Ettepanek saata linnaaednikule
aadressil anu.nurmesalu@
parnu.ee.
Võitjad tehakse teatavaks septembri lõpus.

Laagris lustides tutvusid noored
Pärnumaa kultuuritegelastega
Vahetult peale suvevaheaja
algust korraldas Paikuse
noortekeskus kohalikele
noortele linnalaagri “Paikkonna kultuurikümblus”,
mille raames kasvatati osalejate kultuuriteadlikkust
kodukandi läbi aegade tuntumatest kultuuritegelastest
(L. Koidula, M. Lüdig, C. R.
Jakobson, K. Päts, J. Vares,
J. V. Jannsen jpt).
Lõbusate ja mänguliste
tegevuste abil aidati noortel
mõtestada ja luua seoseid,
mida üks või teine kultuuritegelane on andnud
Eesti kultuuripärandisse.
Omandati uut infot ning
arendati oma oskusi ühtlasi
nii IKT kui loomekunsti
valdkonnas, meisterdati,
korraldati erinevate Eesti
autorite teostest ettelugemisi ja rollimänge. Muuhulgas
toimus seikluslik linnamäng
ning külastati Endla teatrit,
Apollo kino, muuseume,
M. Lüdigi sünnipaika jpm.
Kuna ilmataat toetas meid
omalt poolt suurepäraste
suveilmadega, jagus igasse

laagripäeva aega ka kosutavaks piknikuks ning värskendavaks supluseks.
Laagri lõpetasime ühise
väljasõiduga C. R. Jakobsoni Talumuuseumi, Järvakandi Klaasistuudiosse ning
sealsesse Klaasimuuseumisse. Kurgjal saadi põhjalikumalt teada talulapse
tegemistest ja loomulikult
C. R. Jakobsoni mitmekülgsest elutööst. Rehetoas jõuti
nii meisterdada kui mekkida
kuulsat kohalikku karaskit.
Klaasistuudios tutvustas

klaasissepp Eero Vaikre
klaasipuhumise saladusi,
ajalugu ja tehnikat. Igal noorel avanes võimalus endale
ise klaasist elamuskingitus
puhuda. Klaasimuuseumis
imetleti kõikvõimalikke
klaasist esemeid, tutvuti
masinate ning muude seadmetega.
Juulikuus on noortekeskus puhkusteks suletud. Augusti alguses alustame aga
juba uute noori kaasavate
tegevustega.
Marika Valter

Tööhoos on Klaasistuudio klaasissepp Eero Vaikre ja
Paikuse noor Berit Kivila.
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Palume jälle abi
rüüstajate leidmisel

Palume teada anda osavallakeskusesse, kes nägid
või teavad midagigi kiviaja

õpperaja stendide ja pargipingi, samuti discolfiraja
infotahvli lõhkumisest.

Tulge osavalla au kaitsma!
10. augustil on Paikuse
osavallal au võõrustada
Rohelise Jõemaa spordimänge, kus osalevad antud
piirkonna omavalitsuste
esindused: Tori vald, Põhja-Pärnumaa vald, Kehtna
vald, Põhja-Sakala vald,
Saarde vald ja Pärnu linn.
Külalisvõistkonnana on
osalenud ka Türi vald.
Kavas on hulk erinevaid

alasid: pendelteatejooks, jalgrattakross, sulgpall naistele,
võrkpall meestele, petank,
disc-golf, juhtkonna võistlus,
kergejõustik ja korraldaja
poolt üks teatevõistlus.
Paikuse esindus ootab
kõiki, kes valmis oma osavalla au kaitsma, endast
märku andma ja soovi avaldama roland.simanis@paikuse.ee.

Spordikeskus otsib
administraatorit
Paikuse Spordikeskus otsib
oma kollektiivi 0,6 koormusega administraatorit. NB!
Tööaeg laupäeviti ja pühapäeviti kella 9.00-20.30.
Kasuks tulevad varasem
kogemus klienditeeninduse
valdkonnas, kokkupuude
spordiga ning tööle asumise

võimalus alates 31.08.2019
Täpsemad tööülesanded ja nõuded kandidaadile
leiate www.paikusespordikeskus.ee
Oma CV ja avaldus palume saata roland.simanis@paikuse.ee hiljemalt
18.augustiks 2019.

Autode ja lennukite näitus

Kuidas me Inglismaale jaane viisime
14.-17. juunil oli meie
väikesel kollektiivil rõõm
ja au viibida Inglismaal
Leicesteri linnas. Sealse
Eesti Maja poolt saime kutse jaaniõhtu sisustamiseks
muusika, laulude, tantsude
ja mängudega. Meie meelelahutusgruppi „Jamnese
jämmarid“ kuulusid Kadi
Sepp, Anne Kaar, JanikaTamm, Vivian Eggert, Astra
Jamnes ja lasteaia vilistlane
Kaisa Lotta Koger.
Vastuvõtt oli jahedale
ilmale vaatamata sõbralik ja
südamlik. Kuigi jaanituli ise
oli väike, toimus kõik meie
vana kombe kohaselt nagu

päris jaanipeol, isegi üle
lõkke hüppamised. Nii suured kui väikesed pidulised
haakusid hästi meie poolt
pakutavaga. Lemmiktantsuks sai laste liikumislugu
Sutsi satsi, mis tegelikult
on pärit hoopiski Soomest.
Aga sama hästi sobisid ka
Kaera Jaan ning perekonna valss, kus jalad sõlmes
olid. Eritellimusel laulsime
Saaremaa valssi, mida meil
algselt kavas ei olnud.
Oli huvitav teada saada,
kuidas on Eestimaast kaugel
elavad eestlased oma elu
võõrsil korraldanud. Enamus, kellega suhtlesime,

on seal elanud juba pikemat aega. On läbi ja lõhki
eestlastest peresid, on ka
segaabielusid.
Sellest külaskäigust jäi

meie südamesse hea ja soe
tunne, tundub et ka vastuvõtjatele. Ja meile kinnitati,
et oleme oodatud tagasi!
Anne Kaar

Kaunid kunstid kui tõhusad abimehed
Paikuse Huvikool koos
noortekeskuse ja põhikooliga taotles toetust õppevahendite soetamiseks Eesti
Noorsootöökeskuse poolt
läbiviidava projektikonkursi
Varaait 15 raames. Eelmisel
nädalal tuli rõõmustav uudis, et meie projekti rahastatakse 1605 euroga.
Projektiga „ Mina julgen
esineda“ pakume noortele
võimalusi eneseväljenduse
arendamiseks ning luua
rohkem valikuid oma loo-

me- ja arengupotensiaali
avamiseks. Samuti tagada
sobiv inspireerivate õppevahenditega keskkond
loominguga tegelemiseks
loovhuvialadel.
Asjatundjate sõnul kipub tänapäeval noorte eneseväljendusoskus jääma
digioskuste varju. Siinkohal
on kaunid kunstid nagu
muusika, tants ja teater väga
head ja tõhusad abimehed.
Projekti käigus soetatavaid
vahendeid plaanime kasuta-

da huvikooli Kunstide Keskuse draama, nutimuusika ja
tantsu huvialade õppetöös,
põhikooli huvitundides,
projektipartnerite ühistes
laagrites jne.
Kaasaegse tehnika kasutamine paelub noori ja
toetab annete kujunemist oskusteks, peletab lavahirmu.
Et muuta õpilaste esinemine professionaalsemaks,
hangime projekti toel muusikariistu, mis aitavad luua
digitaalselt ja akustiliselt

erinevaid meloodiaid ja rütme. Juhtmevaba mikrofoni
komplekt aitab draama- ja
loovusõppe noorte sõnumid
paremini kuuldavaks teha.

Õppimisvõimalusi
huvikoolis tutvustame
teile 2. septembril kell
18.00 meediaklassis.
Täpsem info augustis.
Monika Vaher
Huvikooli direktor

Selgusid parimad mälumängurid
30. mail tähistasid päevakeskuse traditsioonilised
bingo- ja mälumängijad
pidulikult hooaja lõpetamist. Esines naisansambel
Lustilik (fotol) Kristi Rulli-Schvede juhendamisel
ning koos külalistega peeti
maha ka viimane bingoõhtu.
Erandiks siiski kesksuve bingoõhtu 25. juulil kell
17. Edaspidi kohtuvad aga
bingo- ja mälumängusõbrad
juba taas septembris, ikka
päevakeskuses ja traditsioonilisel ajal neljapäeva

õhtuti.
Maikuu viimasel neljapäevali kuulutati välja ka

selle hooaja parimad mälumängurid: I koht - Vaike
Mihkels, II koht - Urve Ott,

III koht - Vello Heinsoo.
Palju õnne!
Katti Aumeister

Raamatukogu tunnustas tublisid lugejaid

Raamatukogus on näitus paljudele väikestele poistele tuttavatest raamatutest “Autod” ja “Lennukid”.

On saanud traditsiooniks,
et iga suve hakul tunnustab

raamatukogu tublimatest
tublimaid õpilasi märgiga

“Nina raamatus”.
Lõppenud õppeaasta
tublimateks lugejateks olid
Kärol Allika, Meribel Malviste, Anna-Loore Ots, Targo Allika, ja Olev Lillepõld
(fotol vasakul).
Õppeaasta jooksul kõige
rohkem raamatuid laenutanud õpetaja on Mait Lind.
Kogu õppeaasta jooksul
toimunud mõtteralli sarja
võitis kokkuvõttes meeskond Jumbo, kuhu kuulusid
Jesper Jegorov, Liisa Al-

liksoo ja Kerli Grant (fotol
paremal).
Gerli Lehemets
Raamatukogu juhataja

Harmooniumi fond kasvab jõudsalt
Seljametsa külalaadal korraldati harmooniumi hüvanguks heategevusloterii
ja laada oksjon, mis kogusid
kahepeale kokku ligi 500
eurot. Lisaks on kogunenud mõned annetused meie
osavalla hoolivatelt inimestelt ning heategevusliku
naistepäevapeo tulu 685

eurot ja 50 senti. Seega on
harmooniumi fondis praegu
1200 eurot ja 50 senti.
Hetkel otsime nii lisarahastust kui võrreldavaid
hinnapakkumisi pillide renoveerijatelt. Olemasoleva
hinnapakkumise järgi meie
kogutud rahast veel ei piisa.
31.augusti muinastulede

öö Silver Sepa kontserdil
Paikuse Kiviaja külas plaanime korraldada harmooniumi toetuseks heategevuskohviku kohalike perenaiste
hõrgutistega.
Kellele muuseumi harmooniumi saatus korda
läheb, on oodatud annetama
Pärnu Linnavalitsuse kontole

-EE631010902001628003,
selgituseks palume kindlasti kirjutada Seljametsa
muuseumi harmoonium.
Täname kõiki aitajaid ja
anname pilli saatusest edaspidigi Paikuse Postipauna
kaudu teada.
Annika Põltsam
Rahvamaja direktor
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
LEMBIT HAAVASALU
OLEG KRUGLOV
EERO OLAVI KESKINEN
VELLO PUUR
ANTS KUKK
KUIDO ROSENBERG
ANTS TILK
AARNE UDUSAAR
KALJU LEEMET
AIN JUURIKAS

TOIVO KELDER
URMAS HALLIK
VÄINO SINDONEN
IRENE-LIISE LAND
MAIMU KRAUSE
EVI TAMME
HELGI NOVIKOVA
GALINA DEMTŠAN
LIIDA SAAR
MAILI PEA

HELLE VEIKSALU
HELLE-MAI TALI
VAIKE KODU
LIIDIA SPIEGELBERG
AILI AASA
ALLI VOHU
AIME SALBEN
TIIU JANSON
LIIVIA KILLING

Seeneriigi jalkaväljakul
17. AUGUSTIL KELL 18.00

15. juuli 2019

Õnnitleme!
LAUREN KAKKO
ema Getlin Kakko
isa Andreas Kakko

31.05.2019

RAHNU AASLAID
ema Merilin Aaslaid
isa Rasmus Aaslaid

04.06.2019

RON-GREGOR ARUVÄLI
ema Kristi Saar
isa Rein Aruväli

13.06.2019

GENNETH GETKO
ema Annika Jaanoja
isa Edvin Getko

17.06.2019

KÜLLA TULEB SINDI TULETÕRJE SELTS JA
PRITSUAUTO,

kes paneb põlema ja aitab ka kustutada

Meie kallile, kaunile ning vaprale
emale Ene Lillepuule, kes läbi
rõõmu ja pisarate on rajanud meile
tee, millel kõndida ning süstinud
julgust ja kirge, et lennata!

KAVAS:

Viktoriin
Lustakad teatevõistlused
Seltskonnamängud ja -tantsud suurtele ja väikestele
Pimeoksjon (pane pisut või
natuke rohkem raha taskusse,
tulu järgmiste aastate eelarvesse)
Avatud ka vaba mikrofon

Palju õnne 60. aasta juubeliks!
Sinu suurim varandus –
Anniki, Lenne, Kaisa ja Anti-Aleksander

TANTSUKS MÄNGIB ANSAMBEL
TOONIUUR

Paikuse laste

Toitlustus formaadis:
Lauake kata end!

SUVELAAGER

ehk toome ise maitsvat ühislauale

Paikuse huvikoolis ja noortekeskuses

5.-16. august tööpäeviti kell 10-14

Kohapeal korjanduskast,
kuhu saab poetada osalustasu
vastavalt võimalusele.

Pakume lõunasööki. Kavas erinevad kunsti- ja
käsitöötehnikad, linnapäev, loodusretked,
nutitegevused.
Ööbimisega väljasõit. Laagri maksumus 90 eurot.

Korraldaja: Silla külaselts

Juhendajad huvikoolist ja noortekeskusest.
Registreerimislingi leiate Paikuse Huvikooli kodulehelt.
Lisainfo telefonilt 520 0488.

Põlendmaa koolimajas
16. augustil kell 21.30
Öökino „Seltsimees laps“
Kogunemine kell 20
Seljametsa Rahvamaja juures või
20.30 kohapeal.
Katame ühiselt laua.
Karmoškal loob meeleolu Heini Soobik
Pääse 5-/4-

Paikuse Põhikool otsib direktorit
Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ja tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine

Paikuse Päevakeskuses
8.-10.august 2019

RIIETEVAHETUSPUNKT
Väikeseks jäänud lasteriided ja -jalanõud seisavad kodus kasutult?
Too need vahetuspunkti ja mine tea, ehk leiad endale midagi sobilikku
vastugi! Tule riideid valima ka siis, kui sul endal midagi ära anda pole.

Ootame kõiki bingosõpru
PÄEVAKESKUSE
KESKSUVE
BINGOÕHTULE
25. juulil
kell 17

Ootame Sind:
N, 8.august kell 9-19
R, 9.august kell 9-16
L, 10.august kell 11-15
NB! Palume tuua vaid puhtaid ja terveid esemeid!

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

Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@online.ee

Leo Killing
Heljo Kaljuste

Visioon Paikuse Põhikooli juhtimisest, elulookirjeldus ning
nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume
saata hiljemalt 23. juulil 2019. Märgusõna ”Kooli direktor”.
Dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- personal@parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Info telefonil 444 8252.

Viljapuude ja
marjapõõsaste
suvine lõikus,
hekkide pügamine

Mälestame
lahkunuid

Kuulutuste vastuvõtt (Pärnade pst 11, tuba 2)
tööpäevadel 9-16, lõuna 12-13.

Nõudmised kandidaadile:
» magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
» varasem tulemuslik juhtimiskogemus
» väga hea analüüsivõime ning süsteemne mõtlemine
» teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest ning eelarvelise asutuse majandamise alustest
» väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus ning pingetaluvus
» eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel

21.03.1949 - 14.06.2019
22.10.1944 - 27.06.2019

56981275
Taevastes OÜ

