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Kooli 25. lennu lõpuaktusel sai tunnistuse 52 neidu ja noormeest

Minu tänase kõne läbivaks 
teemaks on õnne mõiste, 
sest meie lõpetajad pidid 
oma eesti keele eksami 
essees just sellel teemal 
arutlema. 

Liisa kirjutas, et tema 
jaoks koosneb õnn paljudest 
osadest. Kindlasti aga teeb 
teda õnnelikuks edu. Millega-
gi hakkama saamine tekitabki 
õnnetunde. Inimene teab, et 
on andnud endast parima.

Täna on Paikuse Koolis 
üks õnnelik päev, sest siin 
saalis viibib 23 neidu ja 29 
noormeest, kes saavad end 
õnnelikena tunda, sest on 
hakkama saanud põhikooli 

lõpetamisega. 
Liisa Alliksoo, Meribel 

Kuusik, Marie Rebane ja 
Mariliis Vismann lõpetavad 
põhikooli ainult viitega. 
Neil on olnud viied kõik 
üheksa kooliaastat. See on 
uskumatu tahtejõud ja visa-
dus, mis on neid selle saa-
vutuseni viinud. Selle eest 
tunnustatakse neid kooli 
hõbemärgiga. 21 õpilasel on 
tunnistusel neljad ja viied, 
mis on igati tunnustamist 
väärt tulemus.

Meie president Alar Ka-
ris on öelnud, et kunagi ei 
ole hilja õppida – nutikus 
ja õppimisvõime aitavad 
meil hoida pilgu selge ja nii 
suudame leida parima tee, 
kuidas edasi liikuda, olla 
targem, tervem ja õnneli-
kum ühiskond. Õppimine 
on edu alus, sest tehnoloogia 
mängib ümber suhted ühis-
konnas ning uusi elukutseid 
tekib kiiremini kui koolid 
õppekavu sõnastada jõua-
vad. Õppimisega kaasneb 
mõtlemis- ja analüüsioskus, 
avardub maailmavaade ja 
paraneb suutlikkus tulla toi-
me keerukate olukordadega. 

Sellised oskused tekitavad 
eduelamuse, mis omakorda 
tekitab õnnetunde. 

Õnnetunde suurem ja 
sügavaim osa on aga toimiv 
ja hooliv perekond. Marie 
kirjutab oma lõpukirjandis, 
et ta võib elada kasvõi kõi-
ge jubedamas kliimas, kui 
temaga on koos armastav ja 
toetav perekond, kodu, kus 
naerda ja nutta.

Lugupeetud lapseva-
nemad, täna te tunnete, et 
olete paljugi õigesti teinud, 
kuid võib-olla tundub teile, 
et olete ka midagi tegemata 
jätnud. Need on kõik nor-
maalsed tunded. Kindlasti 
on aga teie poolt pakutud 
kodutunne ja edasi antud 
väärtused just need, mis on 
andnud nendele noortele 
julgust ja teotahet raskus-
tega toime tulla ja tegeleda 
asjadega, mis just neid õn-
nelikuks teevad. Kool tänab 
teid koostöö eest! 

Lugupeetud õpetajad, 
kuna meie lõpetajad mõ-
tisklesid õnne teemal, siis 
palusin ka teil kirjutada, mis 
teid õpetaja rollis õnneli-
kuks teeb. Siinkohal mõned 

vastused.
Mind teeb õnnelikuks 

laps, kes uuele avatud, rõõ-
mus, abivalmis, viisakas, 
peab kinni kokkulepetest ja 
on valmis panustama ühis-
tegevusse.

Olen õnnelik, kui õpila-
sed naeratavad positiivses 
ootusärevuses tunni alguses, 
nägudes küsimus: “Mida me 
täna teeme?”, kui õpilane 
jääb ka pärast tundi minuga 
tunni teemal arutlema või 
kui tunni lõpus keegi ütleb, 
et täna oli tore tund, siis 
süda lausa hüppab sees.

Õpetajateks saavad ja 
jäävad erilised inimesed. 
Kui õpetajal on oma sise-
mine sära, ta on sõbralik 
ja empaatiline, siis õpilaste 
süda ongi võidetud. Just 
need omadused iseoloomus-
tavad tänaste lõpuklasside 
juhatajaid. Täname teid, 
õpetajad Sirje Tuulemäe ja  
Maarja Tärk! 

Head lõpetajad! 
Te olete olnud julged, 

vaimukad ja toredad. Teil 
on palju erinevaid huvi-
sid – laulate, tantsite, teete 
sporti, näitlete. Kui ma teie 

peale mõtlen, siis olengi 
koolijuhina õnnelik. Just 
sellised peavadki noored 
inimesed olema. Ainuüksi 
sellest õppeaastast mee-
nub teie hoogne esinemine 
Playbackil, teie vaimukas 
ajalootund, hea huumoriga 
õpetajate parodeerimine, 
laulmine ja tantsimine tuti-
peol. Meil kõigil on kahju, 
et teie viimased kooliaastad 
möödusid sellisel segasel 
ajal, kui eesti kõne ja kir-
jakeelde ilmus sõnapaar  
rangelt soovituslik, mille 
tegelik tähendus lõpuni 
selgeks ei saanudki.

Kindlasti ei saanud te 
koolielus nii palju tegutse-
da, kui oleksite väärinud ja 
suutnud. Soovime, et saak-
site endid teostada järgmisel 
haridustasemel, sest enese-
teostus teeb õnnelikuks. 

Gregori arvates väärtus-
tame me aga liiga vähe seda, 
kui õnnelikud me tegelikult 
oleme, kui samal ajal mitte 
meist väga kaugel on ini-
meste õnneks ellujäämine.

Ka pidupäeval tuleb kas-
või hetkeks nende inimeste 
peale mõelda, sest meiegi 

õnne mõiste võib ühel päeval 
muutuda. Mida targemad ja 
arukamad me aga rahvuse-
na oleme, seda väiksem on 
võimalus, et see nii ka läheb. 
Ja, kui ise ei oska, siis olgu 
meil tarkust mitte segada 
ja filtreerimata kritiseerida 
neid, kes oskavad meie jaoks 
vajalikke otsuseid teha.

Lõpetuseks tsiteerin Ma-
riet: „Vaadates maailma 
tervikuna, võib tunduda, et 
tõlgendused õnnest on sama 
värvikirevad kui kevadel 
õitsev loodus ...”.

Oleme õnnelikud, et saa-
me uhkusega saata Paikuse 
Kooli 25. lennu noored uusi 
ja veel kogemata õnne tahke 
otsima ja leidma. 

Sügisel aga alustavad 
esmakordselt kooliteed 68 
särasilmset tüdrukut ja pois-
si. Paikuse Koolis hakkab 
õppima ligikaudu 620 õpi-
last. Nii palju õpilasi ei ole 
varem meie koolis õppinud.  

Kaunist suve ja kohtu-
miseni 1. septembril! 

Lugesite mõtteid ja mee-
nutusi kooli direktori Anne 
Kalmuse 17. juuni lõpu- 
aktusel peetud kõnest.

9. a ja 9. b klasside lõpetajad ja klassijuhatajad Sirje Tuulemäe ja Maarja Tärk.
Ruta Agafonov, Helena Ailt, Rebecca Hadžinov, Gabriel Isand, Kerlin Eliise Kaldo, Ats-Kaarel Kaljuvee, Egert Kallaspoolik, Karoliina Karu, Rasmus Koel, Kertu Koel, 
Meribel Kuusik, Gregor Kuusk, Karl Leesment, Laura Lillemägi, Oskar Malva, Nikita Molokin, Steven Reimann, Simo Ristkok, Sten Sarapuu, Tomy Suur, Iti Talts, Ra-
mon Timofejev, Trevor Tornik, Kren Valgenberg, Oskar Viin, Katarina Übner, Liisa Alliksoo, Lisette Arak, Alina Bai, Indrek Eeskivi, Airis Liset Ervin, Ronaldo Havasaar, 
Nora Int, Ly-Sandra Kalbus, Aron Kaup, Mart Markus Klaas, Raian Kuusk, Hendrik Lasn, Lenne Laurit, Mathias Lensment, Kertu Loorents, Michelle Maass, Angelica 
Palmi, Loore Raat, Karel Ratnik, Marie Rebane, Sten-Eric Saue, Kristofer-Robin Soomets, Kaspar Timusk, Rasmus Toodu, Karl-Vahur Vahemets, Mariliis Vismann.

Anne Kalmus
Paikuse Kooli direktor ja 
9. a klassi esimene õpetaja 
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16. juunil 2022
* tunnistada Paikuse Vallavalitsuse korraldusega 2003. aastal kehtestatud Jõekalda tee 
53, 57 ja 61a detailplaneering osaliselt kehtetuks Jõekalda tee 61a kinnistul. Ettepaneku 
on teinud Jõekalda tee 61a kinnistu omanik, kelle soov on kinnistule kõrvalhooneid 
rajada, kuid kehtiv detailplaneering seda ei võimalda. 
* kehtestada Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu detailplaneering eesmärgiga Looga tee 
1 kinnistule pereelamu ja kõrvalhoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, ühtlasi 
tootmismaa muutmine elamumaaks.

Linnavolikogus otsustati:

Kuidas sõlmida sobiv energialeping?
Energiahinnad on tõusnud 
harjumuspärasest kõrge-
maks ning sellega seoses on 
igal tarbijal tark läbi mõel-
da, kuidas saaks energiat 
säästa ning üle vaadata ka 
oma elektri- ja gaasileping. 
Turul on pakkumisel palju 
erinevaid pakette – kuidas 
valida endale nende seast 
see õige?

Elektripaketid jagune-
vad üldjoontes börsi- ja 
fikseeritud hinnaga paket-
tideks. Võib esineda ka 
osaliselt muutuva hinnaga 
pakette, mis koosnevad bör-
si- ja fikseeritud hinna kom-
binatsioonist. Elektrimüüjad 
pakuvad ka keskkonnasõb-
ralikke rohelise energia-
ga pakette, mille puhul on 
elekter toodetud taastuvatest 
energiaallikatest. 

Börsipakett sobib pi-
gem inimesele, kellel on 
aastaringselt stabiilne ja 
pigem väike tarbimine. Näi-
teks kui elad kaugküttega 
ühendatud korteris, kus on 
ka tsentraalne soe vesi, siis 
su talvine tarbimine võrrel-
des suvisega tõenäoliselt 
eriti ei muutu. Seejuures 
tasub tähele panna, kas pa-
ketis sõltub hind kaalutud 
keskmisest börsihinnast või 
igal tunnil tarbitud elekt-

rikogusest ja sellel tunnil 
kehtivast börsihinnast. Tun-
nipõhist elektri börsipaketti 
kasutades on tarbijal või-
malik ka tarbimist ajastada 
odavama hinnaga tundidele. 
Gaasi puhul tunnihinnale 
põhinevaid pakette ei pa-
kuta, seal arvestatakse kuu 
keskmist börsihinda.

Fikseeritud pakett 
sobib neile, kes soovivad 
kindlust, et iga kuu on ener-
giaarve sama suur. Seda on 
mõistlik kaaluda, kui oled 
suurem tarbija või näiteks 
kasvab külmade ilmade saa-
budes su energiatarbimine 
märgatavalt. Lisaks tasub 
fikseeritud paketti kaaluda, 
kui sa ei soovi või sul pole-
gi võimalust börsihindade 
järgi oma tarbimist ajasta-
da. Nüüd pakuvad energi-
amüüjad ka uusi pikaajalisi 
fikseeritud pakette, mille 
hind võib olla lühiajalistest 
teatud juhtudel odavam.

Kindlasti tasub endale 
elektri- või gaasimüüjaga 
leping sõlmida, sest selle 
puudumisel kasutatakse 
võrguettevõtja vahendatavat 
üldteenust. See ei ole kind-
lasti soodsaim variant.

Kas ja kuidas valida 
uus pakett?

• Vaata üle oma praegu-

ne leping. Info selle kohta 
leiad oma energiamüüja 
kodulehelt või müüjaga 
suheldes.

• Vaata üle ka oma ener-
giatarbimine ja mõtle läbi, 
kas praegune pakett vastab 
sinu vajaduste ja rahaliste 
võimalustega. Oma tarbi-
misandmed leiab Eleringi 
veebilehe www.elering.ee 
e-teenindusest.

•  Võrdle  er inevaid 
elektripakette veebiaadres-
sil www.elektrihind.ee ja 
gaasipakette aadressil www.
gaasihind.ee.

• Kui hakkab silma sulle 
sobivam pakkumine, võta 
energiamüüjaga ühendust 
ning uuri täpsemalt senise 
lepingu muutmise ja uue 
lepingu tingimuste kohta.

• Kui pakett on sulle 
soodsam ja tingimused so-
bivad, vaheta see välja.

Pea meeles! Kui soovid 
tähtajalise lepingu ennetäht-
aegselt lõpetada, võib osa 
lepingute puhul kaasneda 
leppetrahv. Info selle kohta 
leiad oma kehtiva lepingu 
tingimustest.

Rohkem infot leiab vee-
biaadressil www.mkm.ee/
energialepingud

Majandus- ja Kommu-
nikatsiooniministeerium

Pakkuge kandidaate „Kauni 
kodu“ konkursile
Pärnu linnavalitsus kutsub 
pärnakaid ja linnakülalisi 
märkama Pärnu keskuslin-
nas ja osavaldades ilusaid 
hästi hooldatud aedu, hoo-
neid ja hoove ning esitama 
neid konkursile „Kaunis 
kodu“.

Iseenda või naabri ke-
nast kodust ja aiast saab 
anda linnale teada 31. juu-
lini (kaasa arvatud).

Selleks palume saata 
e-kiri Pärnu linnaaedniku-
le Anu Nurmesalule mei-
liaadressil anu.nurmesalu@
parnu.ee. Kirja tuleks panna 
kauni kodu täpne aadress 
ning võimalusel ka pererah-
va nimi ja ühe pereliikme 
telefoninumber ja/või mei-
liaadress.

Konkursikomisjon va-
lib igast Pärnu linnaosast 
välja neli kaunist väike- 
elamut (Raeküla, kesklinn, 

Ülejõe, Vana-Pärnu) ning 
Paikuse osavallast ühe ja 
Audru-Tõstamaa osavallast 
(need kaks osavalda on kon-
kursil ühe piirkonnana) ühe 
kauni väikeelamu.

Lisaks valitakse üks pari-
ma heakorrastusega korrus- 
elamu ja üks parima heakor-
rastusega teenindusettevõte. 
Parimate valimisel lähtub 
komisjon haljastuse tervik- 
ilmest, hinnates haljastuse 
kokkusobimist elamu, piirde 
ja tänavailmega.

Pärnu linnaaedniku Anu 
Nurmesalu sõnutsi näeb 
nii Pärnu keskuslinnas kui 
osavaldades aasta-aastalt 
aina enam maitsekalt ku-
jundatud ja eeskujulikult 
hooldatud õuealasid ühes 
heas korras majadega. Nüüd 
on aeg neist linnale teada.

„Öeldakse küll, et ilu on 
vaataja silmades, aga ma 

usun, et nägusate koduae-
dade ning kortermajade ja 
asutuste ümbruse ilu oskab 
igaüks märgata ja hinnata. 
Me kõik mõistame, et see 
silmailu ei sünni üleöö, 
vaid on kellegi pika ja jär-
jepideva töö tulemus. Oma 
kodu eest hoolitsemine nii, 
et tulemus pakub rõõmu ka 
teistele peale iseenda, vää-
rib tunnustamist. Seetõttu 
kutsungi kaunitest kodudest 
meile teada andma,“ ütles 
linnaaednik.

Konkursi komisjon hak-
kab kandidaate üle vaatama 
alates augusti esimesest 
nädalast. „Kauni kodu“ 
konkursi võitjate tänuüritus 
toimub septembris.

K o n k u r s s  „ K a u n i s 
kodu“ toimub igal suvel.

Anu Villmann
kommunikatsiooni-

spetsialist

Kastani elamurajooni tänava-
valgustus läheb uuendamisele
Linnavalitsus tunnistas 
Pärnu Ülejõe piirkonna ja 
Paikuse osavalla tänavaval-
gustuse taristu rekonstruee-
rimise riigihanke võitjaks 
osaühingu Kagu Elekter.

Ülejõel läheb uuendami-
sele 239 ja Paikusel Kastani 
väikekohas 226 tänavaval-
gustuspunkti. Tööde valmi-
misaeg on hiljemalt juuni 
2023 ehk 12 kuud lepingu 
allkirjastamisest.

Ülejõe ja Paikuse piirkon-
na tänavavalgustuse uuenda-
mine on osa suuremast täna-
vavalgustuse renoveerimise 
projektist, mille tulemusena 
nüüdisajastatakse valgustus-
süsteemi kõigis kolmes Pärnu 
osavallas ja keskuslinnas 
Ülejõe linnaosas.

Projekti käigus asen-
datakse neis piirkondades 
amortiseerunud paljasjuht-
me-õhuliinid maakaabliga 

ning betoon- ja puitpostid 
metallpostidega. Kohtades, 
kus on juba metallpostid ja 
maakaabel, vahetatakse naat-
riumpirniga valgustid kaas-
aegsemate ja energiasäästlike 
LED-valgustite vastu.

Tööde teostamist toetab 
SA Keskkonnainvestee-
ringute Keskus Euroopa 
Liidu Ühtekuuluvusfondi 
vahenditest ca 1,173 miljoni 
euroga.

20. juunil 2022
* eraldada reservfondist taristu- ja ehitusteenistusele 3330 eurot Paikuse Tervise pargi 
korvpalliplatsi ehitamiseks.

4. juulil 2022
* lükata riigihanke „Seljametsa muuseum-rahvamaja katuse remont” hankemenetlusel 
tagasi kõik pakkumused, kuna kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu 
eeldatavat maksumust, mis on 228 000 eurot koos käibemaksuga.
* eraldada korterelamute hoovide korrastamiseks toetust kolmele Paikuse alevis asuvale 
korterelamule:
- KÜ Pärnade pst 14 tööde teostamiseks, kuid mitte enam kui 1200 eurot; 
- KÜ Paimaja 3 (Kastani vkt 3) tööde teostamiseks, kuid mitte enam kui 500 eurot;
- KÜ Priidu Kodu (Pärnade pst 8) tööde teostamiseks, kuid mitte enam kui 1200 eurot.
* võtta vastu Silla külas Jõekalda tn 63 hoonestatud kinnistu (7557 m2, elamumaa) 
detailplaneering, mille eesmärk on jagada kinnistu kaheks elamumaaks suurustega 
3284 m2 ja 4272 m2.

Linnavalitsuses otsustati:

Salvkaevud vajavad hooldust 
ja majapidamiste reovesi 
regulaarset puhastamist
Kodudes kasutatakse tar-
bevee saamiseks laialdaselt 
salvkaeve. Nende abil saab 
tarbida maapinnalähedase 
põhjaveekihi vett.

Maa pinnast 71% katab 
vesi. Sellest vaid 1% kõlbab 
joomiseks, toidu valmista-
miseks, pesemiseks või põl-
lumajanduses kasutamiseks. 
Selleks, et meie tarbevee 
kvaliteet püsiks hea, tasub 
salvkaevuomanikel oma 
kaeve regulaarselt hooldada 
ning majapidamises tekkiv 
reovesi puhastada.

Eestis ei ole joogivee 
kvaliteedi probleem seni 
veel väga palju muret teki-
tanud. Muidugi on ka meil 
piirkondi, kus tuleb põhja- 
või pinnavett enne tarbimist 
töödelda, et selle kvaliteet 
paraneks. Majaomanik, kelle 
kodu ei ole ühise veevärgiga 
ühendatud, saab oma joogi-
vee kvaliteedi tagamiseks ka 
ise palju ära teha.

Ülevaatustel selguvad 
tüüpilisemad probleemid: 
kaevurakked on murenenud, 
vuukidest lekib pinnaseosa-
kesi, raketel on kahjustused 
külmakergetest. Vee kvali-

teedi halvenemise põhjus 
võib olla ka selles, et vee-
kindel pinnasekiht ülemise 
kaevurakke ümber puudub 
või pole piisav, kaevu satub 
sadevesi veetrassi kaevise 
kaudu või pinnavesi voolab 
otse kaevu suudme ja kaane 
ebatiheduste tõttu. Lisaks 
selgub sageli, et kaevu pu-
hastamisega pole tegeletud 
või kaev on liiga madal 
ja jääb aeg-ajalt hoopis 
kuivaks.

Ise saab ära teha nii 
mõnedki tööd: tihendada 
tsementmördi või tihendus-
seguga salvkaevu vuugid ja 
praod; hoida kaevu ümbrus 

võsast ja umbrohust puhas; 
pinnavee voolu takistami-
seks kaevu suunas taastada 
maapinna kalle; korrastada 

kaevu kaas ja luuk jne.
Piirkondades, kus pole 

ühiskanalisatsiooni, tuleb 
igal majapidamisel leida 
sobiv lahendus reovee pu-
hastamiseks enne selle loo-
dusesse juhtimist.

Majapidamistest pärit 
saasteained võivad reostada 
põhjavee ning põhjustada 
veekogude seisundi hal-
venemist. Kuna soovime 
elada võimalikult puhtas 
keskkonnas, siis selleks 
saab igaüks üht-teist oma-
endagi majapidamises ära 
teha. Nõuetekohasel reovee-
käitlusel on seejuures väga 
oluline roll.

Reovett saab koguda 
näiteks lekkekindlasse ko-
gumismahutisse, mida tuleb 
regulaarselt tühjendada. Tei-
ne võimalus on rajada oma-
puhasti (tuleb kooskõlastada 
kohalikus omavalitsuses). 

Täpsemad keelud-kä-
sud ja juhised leiate kesk-
konnaameti ja terivseameti 
kodulehet ning Maa-ameti 
geoportaali geoloogia kaar-
dirakendusest ja kitsenduste 
kaardilt.

Kokkuvõtvalt  Kesk-
konnaameti veeosakonna 
peaspetsialistide Toomas 
Padjuse ja Kätlin Juurami 
kirjutisest.

Asjatundlike kaevumeistrite hooleks tasub jätta:
· kaevu sügavamaks tegemine;
· kaevu põhjas oleva tihenenud filterliivakihi 
  väljavahetamine;
· rakete vuukide tihendamine;
· kogu kaevu seestpoolt harjamine ja 
  puhastamine;
· vajadusel kaevu desinfitseerimine.
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Muutus maakonnaliini  
83-1 sõidugraafik

Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
21.07 Karjäärikontsert Seljametsas. Esinevad Marko Matvere ja sõbrad
23.07 Paikuse osavalla kodukohvikute päev ja jalgrattaretk
19.08 EV taasiseseisvuspäeva tähistamine
21.08 Kell 12 Eakate klubi „Kuldne Iga“ peohommik osavallakeskuse saalis. 
Esinevad rahvatantsuansambel Kajakas, segaansambel „Helin“ ja naisansambel „Lustilik“.
27.08 Öökino Põlendmaa kooli juures
24.09 Mihklipäeva pärimuspäev Seljametsa Muuseumis
24.09 Leo Kreinini mälestusvõistlus kreeka-roomamaadluses

Paikuse osavalla kodulehel on Sündmuste all kogu eelinfo Paikusel toimuvate ürituste kohta

Jälle kooliaasta läbi... 
Mitmetel maakonnaliinidel 
väheneb õpilaste suveva-
heaja algusega sõitjate arv 
minimaalseks. Üks neist lii-
nidest on nr 83-1 Pärnu-Pai-
kuse-Tammuru-Postikooli. 
Pühapäevadel langeb sõit-
jate arv peaaegu olematuks 
ja tööpäevadel piirdub Sel-
jametsa ning Tammuruga. 

Olles jälginud sõitjate 
olemasolu sel liinil ka eel-
mistel suvedel ning läbi 
rääkinud potentsiaalsete 
sõitjatega ja kohaliku oma-
valitsuse esindajaga, tegi 
Pärnumaa Ühistranspor-
dikeskus maakonnaliini 
nr 83-1 tellimuses muu-

datuse,  mille kohaselt 
alates 17.07.2022 hakkab 
buss sõitma suvevaheajal  
15. juunist kuni 31. augus-
tini kindla graafiku alusel 
Pärnust Tammuruni, sealt 
edasi kuni Postikoolini vaid 
sõitja olemasolul bussis või 
tellimisel, helistades veda-
jale ette hiljemalt eelmisel 
päeval kella 7.00-19.00 
telefonil 554 9236.

Nimetatud buss väljub 
Pärnust tööpäevadel kell 
6.50 ja pühapäeval ning 
riiklikel pühadel 8.30.

Pärnu Ühistranspordi-
keskus

Osavallakeskuses on noore 
kunstniku personaalnäitus

Paikuse osavallakeskuses 
on avatud sel kevadel Pai-
kuse kooli huvihariduskes-
kuse Pai kunsti eriala kii-
tuskirjaga lõpetanud noore 
kunstniku Ketlin Kurriku 
personaalnäitus.

Noorkunstniku sõnul 
leidub näitusel erinevates 
žanrites töid, mis võtavad 
kokku tema viimase paari 
aasta loomingu.

Ketlin Kurrik on saa-

vutanud kõrgeid kohti nii 
Pärnu maakondlikel kui 
riiklikel kunstiolümpiaadi-
del. Tema pikaaegseteks ju-
hendajateks on olnud Paiku-
se kooli huvihariduskeskuse 
PAI kunstiringi juhendajad 
eesotsas Monika Vaheriga.

Näitus on kõigile hu-
vilistele tasuta ning see on 
avatud suve lõpuni tööpäe-
vadel kell 8-17.

Sellel õppeaastal õppis Pai-
kuse Koolis koos Ukraina 
õpilastega kokku 602 õpi-
last. Vaatamata koroonavii-
ruse kimbutamisele, saime 
siiski enamuse aja koolis 
käia, kuigi ette tuli ka veebi-
tunde ja distantsilt õppimist.

Kevadel toimusid tra-
ditsiooniliselt klasside väl-
jasõidud, õppekäigud ja 
ekskursioonid, loomulikult 
ka spordipäevad. Meie õpi-
lased osalesid ka TV10 
olümpistardis ja meeldiva 
üllatusena naaseti hooaja 
kokkuvõttes suurepärase 2. 
kohaga. 

10. juunil toimus üle 
aastate 3. klasside ühine 
pidulik aktus, mis oli sü-
damlik ja armas, lapsed laul-

sid imeliselt. Muusikalised 
etteasted olid seotud vahe-
tekstidega, mida esitasid 3. 
klassi õpilased. Väga vahva 
oli meie õpetajate ühine  
etteaste lauluga, mille sõna-
de kohaselt leidub igas töös 
alati üks suhkrutükk, mis 
teeb pipratera magusaks. 
See õhtu oligi suhkrutükki-
de jagamiseks.

13. juunil toimusid 1.-
8. klasside õppeaasta lõ-
puaktused, kus tunnustati 
parimaid – jagati kiituskirju, 
ainekiituskirju, karikaid ja 
diplomeid. Kiituskirjaga 
lõpetas klassi 94 õpilast. 
Direktori käskkirjaga kiideti 
hea õppeedukuse eest 209 
õpilast. Ainekiituskiri anti 
44-le õpilasele, kes on saa-

vutanud väga häid tulemusi 
ühes või mitmes õppeaines 
ja on osalenud erinevatel 
olümpiaadidel, võistlustel 
ja konkurssidel.

9. klasside lõpuaktus 
toimus 17. juunil. Lisaks 
21 direktori käskkirjale hea 
õppeedukuse eest anti 18 ai-
nekiituskirja. Lions preemia 
sai Liisa Alliksoo. 

Tiitel Paikuse parim tüd-
ruk omistati sel aastal 7.b 
klassi õpilasele Meribel 
Malvistele, Paikuse pari-
maks poisiks valiti 9.b klassi 
õpilane Rasmus Toodu. 
Aasta edeneja tiitli pälvisid 
1.a klassi õpilane Karmen 
Hinnosaar, 1.c klassi õpi-
lased Kren-Robin Kirikall 
ja Revo Tepper, 6.a klassi 

õpilane Amanda Roost, 
7.a klassi õpilane Marten 
Murumaa, 8.c klassi õpila-
ne Birgit Sepa ja 9.a klassi 
õpilased Sten Sarapuu ja 
Tomy Suur. 

Ilusat suvepuhkuse jätku 
soovides

Angela Taggo
Paikuse Kooli õppejuht

Kaitseliitu vajatakse 
valvureid
Kaitseliit võtab tööle täis- 
või osalise tööajaga Äma-
risse ja Paldiskisse valvu-
reid, kelle tööülesandeks 
on kaitsta ja valvata objekte 
ning sellel asuvat vara.

Kandidaat peab olema 
vähemalt 19-aastane EV 
kodanik, oskama kesktase-
mel eesti keelt ning vastama 
Kaitseliidu tegevliikmeks 
vastuvõtmise tingimustele, 
sooritama üldfüüsilise testi  

min 160 punktile, läbima 
töötervishoiu arstikontrolli 
ning valvuri 2-nädalase 
tasustatud erialakursuse, 
omama COVID vaktsinee-
rimise tõendit või olema 
valmis vaktsineerimiseks. 
Töötamine graafiku alusel 
vahetustega (24 tundi vahe-
tus), töötasu 5.40 eurot tund.

Soovijatel helistada  
tel 5309 7249.

Kelle poole pöörduda?
Linnavalitsuses toimunud 
muudatuste tõttu on mõnin-
gad asjad muutunud ka meil.

Senine projektijuht Vel-
mo Narruskberg Paikusel 
enam ei tööta. Osavalda-
de teede-tänavate ehituse, 
projekteerimise, hoolduse, 
remondi ja korrastamisega 
ning kraavide, truupide ja 
niitmiste küsimustega tege-
leb nüüd Mati Anspal (tel 
444 8317).

Kõigi kolme osavalla 
hajaasustusprojektide taot-
lustega tegeleb Anu Peter-
son (tel 444 8164).

Osavallakeskuses on ta-

gasi Väino Kaur, kelle tööks 
on küll Paikuse osavalla ja 
keskuslinna ehitusprojektid, 
kuid Paikuse hajaasustuse 
küsimuses oskab ta ka nõu 
anda (tel 444 8157).

Detailplaneeringute 
korraldmine, dp-ga seotud 
küsimused: ajutiselt palume 
pöörduda kirja teel planeeri-
mine@parnu.ee.

Maatoiminguid teeb 
Merje Luik (tel 444 8367).

Arhitektuursed küsimu-
sed, projekteerimistingimu-
sed, ehitusprojektide koos-
kõlastused: Kadri Karjus 
(tel 444 8350).

Leader on Euroopa Liidu 
algatusprogramm, mille 
eesmärk on edendada koha-
likku elu maapiirkonnas läbi 
kohaliku tasandi koostöö, 
aidates luua kohalikel part-
nerlustel põhinevaid maaelu 
arengu strateegiaid.

Rohelise Jõemaa Koos-
töökogu on alustanud piir-
konna LEADER strateegia 
2023 – 2029 ettevalmista-

misega. Selleks on moo-
dustatud viis töörühma ja 
määratud nende juhid:

- Innovaaatilised ideed 
ja lahendused – Lauri 
Luur (lauri.luur@tori-
vald.ee, tel 523 7966);

- Noorte võimestami-
ne/parem kaasamine – 
Jaanus Rahula (jaanus.
rahula@pparnumaa.ee, 
tel 5662 8811);

- Kogukondade võima-
lused sotsiaalse kaasatuse/
inimväärikuse tagamise 
suurendamisel piirkonnas 
– töörühma juht Kalev 
Kaljuste (kalevkaljuste@
gmail.com, tel 513 7439);

- Keskkonna- ja klii-
masõbralikud lahendused 
– Signe Rõngas (signe.
rongas@torivald.ee, tel 
520 3412);

- Ettevõtjate koostöö 
– Kadri-Aija Viik (kad-
ri_aija@hotmail.com, tel 
516 7650).

Töörühmade töös osaleda 
soovijatel palutakse endast 
teada anda vastava töörühma 
juhile, aruteludeks kogune-
takse augustis. Rohkem infot 
https://joemaa.ee/category/
strateegia2023-2029etteval-
mistamine/.

Algab meie piirkonna Leader toetus- 
programmi strateegia paika panek



                 Nr. 7 (330)    18. juuli 20224

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

Õnnitleme eakamaid Õnnitleme eakamaid 
sünnipäevalapsisünnipäevalapsi

 

Mälestame 
lahkunuid

Heldi Grossmann 01.04.1931 - 05.07.2022
Martin Tuisk  10.09.1926 - 10.07.2022

Õnnitleme!
MARGARET MEI BUSCH 24.06.2022
ema Monika Busch
isa   Andro Kasesalu

AREN VELTMANN  26.06.2022
ema Ester Kitsel
isa   Allan Veltmann

SVERRE VOLL   08.07.2022
Ema Regina Karlep
Isa   Ardo Voll

LEMBIT HAAVASALULEMBIT HAAVASALU
OLEG KRUGLOVOLEG KRUGLOV
VELLO PUURVELLO PUUR
KUIDO ROSENBERGKUIDO ROSENBERG
ANTS TILKANTS TILK
AARNE UDUSAARAARNE UDUSAAR
AIN JUURIKASAIN JUURIKAS
TOIVO KELDERTOIVO KELDER
URMAS HALLIKURMAS HALLIK
PEETER SAIPEETER SAI
BORIS KAŠULINBORIS KAŠULIN
MAIMU KRAUSEMAIMU KRAUSE
ALLI MITTALLI MITT
HELGI NOVIKOVAHELGI NOVIKOVA
LIIDA SAARLIIDA SAAR

HELLE VEIKSALUHELLE VEIKSALU
HELLE-MAI TALIHELLE-MAI TALI
VAIKE KODUVAIKE KODU
LIIDIA SPIEGELBERGLIIDIA SPIEGELBERG
AILI AASAAILI AASA
ALLI VOHUALLI VOHU
AIME SALBENAIME SALBEN
TIIU JANSONTIIU JANSON
LIIVIA KILLINGLIIVIA KILLING
HELVE HANSSONHELVE HANSSON
GALINA GORELOVAGALINA GORELOVA
SIRJE KALLASSIRJE KALLAS
PAVLO UDOVIKOVPAVLO UDOVIKOV
AIVO MÜLLERSTEINAIVO MÜLLERSTEIN
KALJU LEEMETKALJU LEEMET

19. august 2022

27.08. kell 20 ÖÖKINO
Põlendmaa koolimajas
Kell 19.20 karmoškat ja 
Eesti lõõtsa mängib 
John Silver Mitt
Piletimüük kohapeal sularahas

Palume registreeruda 
rahvamaja@paikuse.ee 

või 5263300 
Katame ühise laua

Hekkide pügamine ja korstnapühkimine eramajades. 
Taevastes OÜ 5698 1275.

* * *
Kaubiku rent: Mersedes-Benz Vito 50.-, Merse-
des-Benz Sprinter 95.- ja Respo kaanega haagis 15.- 
eurot päev. Ametiauto OÜ, tel 5884 6777.

KUULUTUSED

Eakate klubi „Kuldne Iga“ peohommik 
toimub 21.08.2022 kell 12 

osavallakeskuse saalis. 
Esinevad rahvatantsuansambel Kajakas, sega- 
ansambel „Helin“ ja naisansambel „Lustilik“.


