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Ootamatutel puhkudel on
tööriistad varnast võtta

Täname AS Sunly heatahtlikku meeskonda, kes
kinkis Paikuse kogukonna
ratturitele ja lapsevankriga
jalutajatele tööriistakasti
kõige vajalikuga ootamatuteks puhkudeks.
Võimaliku asukohana
kerkisid üles Coopi esine ja
Paikuse Kooli ning tervisekeskuse vaheline ala, kuhu
see nüüd ka üles pandud on.
Võimalikke vandaalitsejaid valvab terav kaamerasilm!

Kutse sõeluuringule tuleks
alati vastu võtta

Igal aastal oodatakse rinna,
emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringule teatud sünniaastatel sündinud
inimesi. Hetkel on käimas
rinnavähi sõeluuringute
kampaania, mida teostab
SA Viljandi Haigla koostöös
Eesti Vähiliiduga.
Teatud vanuses naistel
on rinnavähi sõeluuringul regulaarselt osalemine vajalik
– oluline, et ka ilma kaebuste
ja sümptomiteta naised uuringul käiksid. 2022. aastal
on oodatud rinnavähi sõeluuringule nii ravikindlustatud
kui ka -kindlustamata naised
sünniaastaga 1954, 1956,
1958, 1960, 1962, 1964,

1966, 1968, 1970, 1972.
Sõeluuringule saab minna
Pärnu haiglasse (registreerimine tel 447 3511 või 447
3300).
Paikusele tuleb mammograafiabuss 25. juulil.
Registreerimine E-R 8-16 tel
600 3155. Kõigil sõeluuringu sihtrühma naistel võimalus kohapeal end kiirtestida
C-hepatiidi viiruse suhtes.
Rinnauuringule saavad
minna naised ka sõeluuringu
väliselt. Selleks tuleb kõigepealt pöörduda oma pere- või
naistearsti poole, kes vajadusel suunab rinnauuringule.
Loe lisaks: https://www.
haigekassa.ee/soeluuring.

ettevõtlustoetust

Kuld- ja briljantpulmapaaride vastuvõtt 2022
Käesoleva aasta oktoobrikuus austab Pärnu linnavalitsus kuld- ja
briljantpulmapaare. Pidulikule vastuvõtule on oodatud paarid, kellel on
2022. aastal täitunud või täitumas 50 või 60 abieluaastat ehk abielu on
registreeritud 1972. või 1962. aastal ning kelle praegune registreeritud
elukoht on Pärnu linnas (sh osavallad).

Vastuvõtule saab registreeruda 4. septembrini 2022

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 osavallakeskuses (Sadama tee 2, 444 8161)
Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud E–N 8–17, R 8–16.

Pärnu linnavalitsus

www.parnu.ee

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Lasteaia lõpetas kolme klassi jagu lapsi
Sel aastal lõpetas Paikuse
Lasteaia 36. lend. Meie neljast rühmast lähevad sügisel
kooli kokku 67 poissi ja tüdrukut ehk siis 23 lapse võrra
rohkem kui möödunud aastal.
Paikuse maja Sinilille
rühmast saatsid oma lapsed
kooliteele õpetaja Triinu
Niido, õpetaja assistent Nele
Valge ja õpetaja abi Vaike
Pärnpuu, Karikakra rühmast
õpetajad Anu Vill ja Katrin
Paimre ning õpetaja abi
Merike Kuusk ja Meelespea
rühmast õpetajad Janika
Tamm ja Anneli Heinmets
ning õpetaja abi Imbi Arumäe. Seljametsa maja Oravakeste rühma õpetajad
olid Kaidy Kohv ja Aveli
Kink ning õpetaja abi Erika
Plastunova.
Nagu ikka, täidavad uuel
õppeaastal vabaks jäänud
kohad uued lapsed. Augustikuus avame 60 lapsele kokku
neli sõimerühma: ühe Seljametsa majas ja kolm Paikusel. Kahe maja peale kokku
on Paikuse lasteaias ligi 260
kohta. Sõimerühmade kõrval
tegutsevad meil kaks aiarühma Seljametsa majas ja seitse
aiarühma Paikusel.
Vaatamata puhkuste ajale tuleb ka tänavu meil järjekordselt töine suvi. Uuendatud saavad Seljametsa
ja Paikuse maja mänguväljakud, kuhu saime uute
atraktsioonide paigaldamiseks riigihankega rahastuse.
Hanke võitis Tiptiptap OÜ.
Paikuse maja välisfassaad saab värskema ilme
– toimuvad fassaadi parandus- ja värvimistööd. Sellel
aastal tehakse pool majast ja
teise poole loodame korda
saada järgmisel aastal.
Paikuse osavallas on suviti nõudlus lasteaia järele
alati tagasihoidlik olnud – sel
aastal töötab Paikuse majas
üks valverühm, kus käib vahelduva eduga kümmekond
last. Kuna enamus lapsi meil
suvekuudel puhkab, annab
see võimaluse ka enamusele
lasteaia personalist puhata
ühe pika puhkuseperioodi suvel, et siis augusti lõpus taas
olla tagasi juba värskemana
ja valmis uue hooga hakkama
õppeaastat vedama.
Soovin kõigile kaunist
suve!
Ene Mihkelson
Paikuse Lasteaia direktor

Paikuse maja Sinilille rühma lõpetas 22 last.

Paikuse maja Karikakra rühma lõpetas 22 last.

Paikuse maja Meelespea rühma lõpetas 12 last. Fotode autor Eve Närep.

Seljametsa maja Oravakeste rühma lõpetas 11 last. Pildi autor Kädi Põllu.
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Üldplaneeringu arengupäevadel Linnavalitsuses otsustati:
mail 2022
arutleti osavaldade tuleviku üle 2.* eraldada
sel aastal toetust järgmiste kultuuri- ja haridusprojektide korralduskulude

Paikuse, Tõstamaa ja Audru
osavallas toimunud Pärnu
linna üldplaneering 2035+
arengupäevadel arutlesid
osavaldade elanikud oma
kodukandi tänase ja homse
ruumi üle.
Paikuse osavalla 4. mail
toimunud arengupäeval oli
rohkem osalejaid Seljametsa ja Silla küladest, vähem
Paikuse alevist ja Põlendmaa külast.
„Paikuse osavalla inimestele meeldib, et nad
elavad suure keskuse lähedal, et vajalikud teenused

on hästi kättesaadavad ja
et Paikuse kandis on ilus
looduskeskkond,“ räägib
Pärnu linnavalitsuse arhitekt-planeerija Alice Närep.
Arengupäevalt jäi kõlama, et kohalikud soovivad
paremat juurdepääsu piirkonnas asuvatele veekogudele ning kergliiklusteede
võrgustikku, mis ühendaks
ja annaks rohkem liikumisvõimalusi Paikuse alevi,
Silla ja Seljametsa külade
vahel.
Samuti soovitakse, et
suuremad tööstusettevõtted

paikneksid tööstuslinnakutena keskuste äärealadel
ning et Paikusel kujuneks
ühtsem alevisüda.
Koostatava üldplaneeringuga tuleb Paikuse osavalla puhul arvestada kahe
suure olulise ühenduse Rail
Balticu ja Via Balticaga. Samuti peab uus üldplaneering
looma võimaluse reserveerida rohkem ühiskondlikke
maa-alasid avalike objektide tarbeks.
Pärnu keskuslinna arengupäev toimub sügisel.
Anu Villmann

Hoia jaanilõke prügist puhas
Ilmselt ei kujuta keegi meist
ette jaaniõhtut ilma lõkketa.
Lisaks tuleohutusnõuete
täitmisele tuleb lõkke ettevalmistamisel järgida ka
seda, et lõke oleks ohutu
keskkonnale ja tervisele.
Jäta jaanilõkkest välja
materjal, mis sinna ei kuulu.
Lõkkes tohib põletada vaid
värvimata ja immutamata
puitu ning kiletamata pappi
ja paberit. Jäätmeid lõkkes
põletada ei tohi. Lõke ei ole
koht, kuhu panna majapidamises üle jäänud pakendeid,
mööblit, ehitusprahti, riideid või rehve.

Hoia jaanilõke prügist
puhas ja põletamise asemel
kogu jäätmed liigiti: paberija papijäätmed ning plastpakendid saab viia avalikesse
kogumiskonteineritesse,
pandimärgiga pudelid taaraautomaati. Vanad mööbliesemed, ehitus- ja lammutusjäätmed ning rehvid
saab üle anda jäätmejaama.
Lähima jäätmejaama, avaliku pakendikonteineri või
vastuse küsimusele, kuhu
millised jäätmed viia, leiad
lehelt kuhuviia.ee.
Kui märkad jäätmete
põletamist või muud kesk-

konnarikkumist, anna sellest
teada riigiinfo telefonil 1247.
Mari Kala
Keskkonnaameti
keskkonnateadlikkuse
peaspetsialist

katteks:
- Paikuse Naisteühing Marta MTÜ – „Head uut aastat, naabrimees!” 600 eurot ja „Vanavanemate väärtused” 400 eurot;
- Paikuse Korvpall MTÜ – Paikuse Korvpall/Pärnumaa meistrivõistlused korvpallis
4000 eurot;
- Maadlusklubi Leo MTÜ – maadluslaager Jõulumäel 900 eurot.
* anda ehitusload Paikuse alevis Orupõllu tn 5 kinnistule elamu püstitamiseks koos
krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon, side, elekter ja maakütte kollektor ning samale kinnistule abihoone püstitamiseks.
16. mail 2022
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Käärasoo tee 19 kinnistule elamu püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter.
23. mail 2022
* eraldada huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlustel, laagrites ja konkurssidel
osalemiseks 3050 eurot toetust MTÜ-le HC Pärnu/Paikuse osalemiseks 14 käsipalli
siseriiklikul võistlusel.
* kehtestada Silla külas asuvate Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kinnistute detailplaneering. Kuigu tee 21 ja Viidiku tee 1 kruntidele on lubatud ehitada kaks pereelamut ja
kaks kõrvalhoonet.
* tunnistada kehtetuks Paikuse alevis asuvale Ringi tn 8 kinnistule elamu püstitamiseks
2018. aastal väljastatud ehitusluba, kuna ehitamise käigus on teise korruse osas tehtud
ehitisele olulisi muudatusi. Anti uus ehitusluba kinnistule elamu püstitamiseks koos
krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter.
* sõlmida leping iluaianduslike tööde tegemiseks Paikuse osavalla parkides ja haljasaladel riigihankel edukaks tunnistatud osaühinguga Rohenurk.
* kehtestada veesõidukitega liiklemise piirangud ja veesõidukite kasutamise tingimused Pärnu linnas Reiu jõel alates jõesuudmest kuni Raudtee tänava sillani selle aasta
1. juunist ja edaspidi igal aastal alates 1. aprillist kuni 31. oktoobrini. Nimetatud alal on
keelatud liigelda veesõidukiga kiiremini kui 10 kilomeetrit tunnis ja tekitada lainetust.
30. mail 2022
* sulgeda seoses laste ja töötajate puhkusega ning asutuse remonttöödega Paikuse
Lasteaia Seljametsa maja 4. juulist kuni 29. juulini 2022.
6. juunil 2022
* anda tee-ehitusluba Paikuse alevis asuva Orupõllu tänava väljaehitamiseks.
13. juunil 2022
* muuta Paikuse alevis asuva Männiku tn 3a koha-aadressi ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Paikuse alev, Männiku tn 7.
* määrata Männiku tn 3 katastriüksuse jagamisel uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Männiku tn 3, Männiku tn 5, Raudtee
tn 4, Raudtee tn 6 ja Raudtee tn 8 (sihtotstarve kõigil elamumaa – 100%).

Vana skatepargi asemel on uus
Paikuse võimla ja kooli
vahelisel alal valmis varasemast madalamate rampidega ja noorte huvidele
paremini vastav skatepark.
Uued rambid ehitati samasse kohta, kus asus 2012.
aastal valminud skatepark.
Enne uute ehitamist küsiti
noortelt, mida nad täpselt
sooviksid. Noorte soovitu

Ülevaade osavallakogu koosolekust
26. mai koosolekul võttis
osavallakogu teadmiseks
Paikre OÜ juhataja Toomas
Liidemaa info ümberkaudseid elanikke häiriva lõhna
võimalikest põhjustest ja
oma nägemusest probleemi
lahendamisest ning tegi
linnavalitsusele ettepaneku
algatada menetlus Paikre
OÜ tegevuse osas selgitamaks välja haisuhäiringute
tekkimise põhjused ja maandamise tegevused tagamaks
haisuhäiringute minimeerimise võimaliku lühema aja
jooksul. Otsustati kaasata
menetlusse Keskkonnaamet
kui Paikre tegevuse järelevalve teostaja.
Toetati linnavolikogu
otsuse „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ eelnõu, mille kohaselt
kehtestatakse ühtsed põhimõtted majanduslike huvide
deklaratsioonide esitamise

küsimuses (Pärnu linna valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse liige, linna
asutatud sihtasutuse juhatuse
liige ja linnavalitsuse struktuuriüksuse juht, st et nüüd
ka osavallakeskuse juht).
Nõustuti linnavolikogu
määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine“ eelnõuga, mis tunnistaks kehtetuks
sisulise õigusjõu kaotanud
enne ühinemist vastuvõetud
volikogude määrused, sh 6
Paikuse Vallavolikogu poolt
vastu võetud määrust. Valdav põhjus on reguleerimise
vajaduse ära langemine.
Võeti teatavaks abilinnapea Meelis Kuke informatsioon 2023. aasta eelarve koostamise protsessist,
sh osavallakogu osast selles.
Heakskiitvat arvamust
ei saanud linnavolikogu
määruse „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanema-

te poolt kaetava osa määra kinnitamine“ eelnõu,
millega sooviti kehtestada
antud küsimuses ühtsed põhimõtted kõikides Pärnu
linna lasteaedades. Praegu
on Paikuse Lasteaias igakuine nn kohatasu 34.78 eurot,
eelnõukohaselt oleks see
1. septembrist 58 ja 2023.
aasta 1. jaanuarist 65 eurot
(vastavalt ca 67% ja 87%).
Mittetoetamise põhjustena
toodi eelkõige lastega perede niigi rske majanduslik
olukord, samuti asjaolu, et
teemat ei ole lasteaia hoolekogus arutatud.
Toetust ei saanud ka
linnavolikogu määruse
„Pärnu linna 2022. aasta
I lisaeelarve“ eelnõu, mille
tulude poolel on arvestatud
Paikuse lasteaia vanemate
poolt kaetava osa määra
olulise suurendamisega.
Toetati linnavolikogu

määruse eelnõu, mis käsitleb senise linnavara valitsemise korra muutmist.
Heaksiitva arvamuse
sai ka linnavolikogu määruse eelnõu, millega muudetakse jäätmehoolduseeskirja. Eelnõukohaselt
pikendatakse konteinerite
ja kogumismahutite tühjendussagedust eramutele
tiheasustusalal ja tihedalt
asustatud hoonestatud alal,
kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas
tagatud, samuti hajaasustusalal kaheksa nädalani. Keelatakse ka segaolmejäätmete
kogumismahutisse klaasi ja
klaaspakendite panek, täpsustatakse avalikus ruumis
pakendikonteineri kasutamist jne.
Toetati linnavolikogu
otsuse „Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine“ eelnõu (rahvusva-

vaatas üle kohalik trikirattur Rasmus Paimre, kes
jälgis, et kõik oleks õigesti
paigutatud.
Noored soovisid varasemast madalamaid rampe
ja kohti, kus saaks ääre peal
sõita. Nende unistused viis
ellu Skatepargid OÜ, kellele linnavalitsus maksis ligi
35 000 eurot.

„Siin käib ööpäevaringselt kogu aeg elu,“ rääkis
Paikuse osavallakeskuse
juht Marika Valter. „Kui
sa tahad soojal suveõhtul
kusagilt noori leida, tule
siia. Skatepark on valgustatud, peamiselt sõidetakse
tõuksidega, rulade ja BMX
ratastega natuke vähem.“
Teet Roosaar

helise kaitse saaja kasutusse
antava eluruumi ühekordselt
sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulude ja talle
võimaldatava tõlketeenuse
kulu kompenseerimine kuni
kahe aasta vältel).
Nõustuti toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate alalise
eluruumi alaliste kulude
piirmäärade muutmisega
(eluasemekulude hulka saab
arvestada kuni kuuel kuul
kalendriaastas ka eluaseme
soetamisega seotud laenu
tagasimakseid).
Heaksiitev arvamus anti
linnavolikogu otsuse „Jõekalda tee 53, 57 ja 61a
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“ eelnõule (alal toimub edaspidi
ehitustegevus vastavalt üldplaneeringu tingimustele).
Kuulati ära Seljametsa
järve kinnistu planeerin-

gu tutvustus ning edastati
omad ettepanekud planeeringu koostajale (avalik
parkla + 10 kohta; lahendada ka maantee äärne parkimine ning järvega külgneval
lõigul piirata sõidukiirust;
mitte planeerida järvele
mootorveesõidukeid; ärikinnistuid läbiva kallasraja
tagamiseks seada servituudiala; ärikinnistute reoveelahenduse kavandada
võimaluse korral sarnaselt
rannakioski reovee kogumisega lekkekindlasse kogumismahutisse).
Võeti teadmiseks osavallakeskuse juhi Marika
Valteri lühiülevaade arengukava tegevuskavast aastateks 2023-2027. Kutsus
üles osavallakogu liikmeid
läbi mõtlema ja oma arvamust esitama tegevuskava
täiendamiseks.
Liilia Varik
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Seljametsast saab jälle
tüdrukute maailm

Seljametsa Rahvamaja ruumides ja õuealal toimuvad
sellel suvel juba 5. hooaega tüdrukutele mõeldud
vahvad nädalased laagrid
„Tüdrukute Maailm”.
Esimene vahetus on
mõeldud 8-11 aastastele ja
saab hoo sisse 27. juunil.
Teine laager on mõeldud
11-15 aastastele ja algab
8. augustil.
Tegevused algavad kell
10 ning kestavad 16.30ni. Juhendajad on Hellevi
Maasepp ja Triin Feofanov.
Laagripäevadesse mahub hulk erinevaid tütarlastele sobilikke tegevusi:
tants, jooga, liikumis-ja
loovusmängud, sportlikud

tegevused õues, mõttemängud, meisterdamine, käsitöö, kokandus, ilumaailmaga tutvumine ja palju muud
põnevat. Oma tööd või hobi
tutvustavad põnevad üllatuskülalised!
Pakume sooja lõunasööki ja tervislikku vahepala.
Viimasel laagripäeval ootame laagri lõpetamisele ka
vanemaid.
Laagri maksumus on
125 eurot, 2. vahetuse puhul
makstes enne 18. juulit 115
eurot.
Koha kinnitab ettemaks: 50€, Gemelli OÜ, a/a
EE302200221050683175
Hellevi Maasepp

AHHAA töötoad on noorte
seas alati menukad

Järjekordsel Paikuse noortepäeval 4. juunil üllatas
Teaduskeskus AHHAA
noori oma põneva jäätise
valmistamise töötubadega.
Ühe jäätise valmistamise
töötoa kestvus oli 60 minutit
ja korraga mahutas sinna
kuni 30 noort.
Huvi pakkus ka tuntud
kunstniku ja graffiti juhendaja Martin Roosna graffiti
töötuba (fotol), kus igaüks
sai esmalt harjutada kätt
erinevate šabloonidega paberile. Kui juba „asi hakkas

minema”, oli võimalus valmistada omale tekstiilkotike
enda tehtud graffitiga.
Avatud oli ka pannkoogikohvik, kus kõik soovijad
said tasuta keha kinnitada
pannkookide ja moosiga
ning juua morssi.
Paikuse Noortepäeva
2022 aitasid läbi viia ja toetasid Paikuse Avatud Noortekeskuse noorsootöötajad,
Pärnumaa Kokandusringid
ja linnavalitsus. Aitäh!
Angelika Sild
Noortekeskuse juht

Kalameeste parkimiskohad

Ilusad kevadilmad meelitasid kalastushuvilised Reiu
jõe äärde ning tekitasid kohalikes discgolfimängijates
pahameelt, kuna autosid
pargiti lausa vabaõhuväl-

jaku haljasalale. Tekkinud
olukord vajas kiiret lahendust. Nüüdseks on endine
parkla läbinud uuenduskuuri, mille tulemusel on juures
hulga parkimiskohti.

Ratastooli saab laenutada
Igas peres võib tulla ette
olukordi, kus pereliikme
transportimiseks on vaja
abiks ratastooli. Alates juulikuust on Paikuse Päevakeskusest võimalik sellisteks puhkudeks lühiajaliselt
ratastooli laenutada – nii
ei ole edaspidi tarvidust nt
arsti vastuvõtule minekuks

minna linnast vastavat abivahendit rentima. Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirja järgi, saab ratastooli
laenutada tasuta (korraga
kuni ööpäevaks). Küll aga
tuleb arvestada 20 eurose
tagatisrahaga, mis pärast
ratastooli tagasi toomist
laenutajale tagastatakse.

Juubeli rattaretk “Tunne oma koduvalda”

15. mai toimus Paikusel
25. korda traditsiooniline
jalgrattaretk „Tunne oma
koduvalda“, nüüd siis juba

teist aastat Pärnu Spordikeskuse eestvedamisel.
Rada kulges mööda jalgratta-, metsa- ja maanteid.

Valikus oli kolm erineva
pikkusega marsruuti – 28
km, 20 km ja 5 km.
Kokku osales sel ilusal
päikesepaistelisel, kuid üsna
tuulisel jalgrattaretkel 79
inimest. Kõigile osalejatele
jagati sõidu lõpus väikeseks kehakinnituseks sooja
suppi.
Tavapäraselt toimus
päeva lõpus ka auhinnaloos,
kus pea- ja lohutusauhinnad
aitas valida Hawaii Express.
Peaauhinnaks oli nagu ikka

jooksval hooajal populaarseim jalgrattamudel ja
seekord oli selleks Scott
maastikuratas. Fortuuna tegi
oma tööd ja 25. õnnelikuks
jalgrattaomanikuks osutus
seekord Melissa Tael (fotol
koos emaga). Korraldajad
soovivad värskele omanikule rattasõidu nautimist ja
ohutut liiklemist.
Täname kõiki osalejaid
ja kaasaaitajaid. Järgmisel
aastal kohtume taas!
Roland Šimanis

Kuldne iga kogunes peale pikka pausi
29. mail kogunes osavalla
eakate klubi “Kuldne iga”
üle pika aja taas, et koos
veeta üks tore pühapäevane
lõunapoolik.
Peaesinejaks oli Rolf
Roosalu koos Jorma Puusaagiga. Tantsulisi emotsioone pakkusid äsja kaheksaseks saanud Ruubensi

tüdrukud.
Rõõm oli üksteist jälle
näha ja kohvilauas jätkus
ka juttu kauemaks. Ajaloo
jäädvustamiseks sai kõikidest esinejatest ka ühispilt
tehtud.
Kohtume varsti taas!
Tuuli-Mai Tomingas
päevakeskuse juht

Kuu kutsub folkpunktantsulavastusele

Meelelahutusklubi Kuu
kutsub kõiki vaatama rahvatantsijate ja -muusikute
poolt ühiselt ellukutsutud
folkpunktantsulavastust
“Mehed, kes sidusid oma
pastlapaelad ise”.
Rahvatantsijate ja -muusikute poolt loodud projekt
toob publikuni värske ja
elava pildi rahvakultuuri
elujõulisusest ja võimalusterohkusest.
Meie maavillase loo
idee sai alguse etenduses
osalevate tantsurühmade
soovist pidada oma juube-

lisünnipäevi, millele paraku
pani käe ette valitsenud
koroonaaeg.
Meelelahutusklubi Kuu
sooviks ja eesmärgiks on
olnud ja on ka edaspidi anda
ühiskonnale midagi, mis
rõõmustaks hinge ning millel on sügavam mõte sees,
midagi, kus inimesed saavad oma soovi ja võimaluste
piires olla enamat kui pealtvaatajad. Seega ühendades
jõud saigi käivitatud suur
suvine folkpunktantsulavastus, mille lõpetab mõlemal
õhtul rahvaga ühiselt peetav

Kuu segarühma mehed pastlapaelu sidumas.
Etendused toimuvad 29.
simman.
Etenduse tekstide autor ja 30. juulil kell 20.00 Kabli
on Ott Kilusk, lavastaja Seltsimaja hoovil. Pileti
Kardo Ojassalu. Kaasa tee- saab soetada www.fienta.
vad rahvatantsijad nais- ja com. Info ja piletid ka helissegarühmast Kuu, segarühm tades 526 3300. Tule, naudi
Hää ja naisrühm Rannapii- ja lõimu koos meiega!
Eda Naaber
gad. Pillidel folk-punk-rock
Foto Ilmar Naaber
ansambel August Urr.

Tagasiside linnukeele rääkijaile

Kolm kuud on Paikuse
Koolis õppinud 12 väikest
sõjapõgenikku Ukrainast.
Viimases selle õppeaasta
eesti keele tunnis sai neile
esitatud mõned küsimused.
Millised hirmud valdasid teid, kui ületasite
esimest korda Eesti riigipiiri?
- Meid võtsid vastu nii
head inimesed, kes muuhulgas ka mänguasju jagasid ja
kõik minu hirmud kadusid.
- Minu õe passipilt oli
väga erinev originaalist ja
temaga läks piiril väga palju
aega. Nutsime, sest kartsime, et teda ei lastagi üle.
- Oli hirm, et kuhu meid

viiakse.
- Kohe pärast piiri ületamist lendas meist üle helikopter. Arvasin, et nüüd
on kõik…
Mis teid Eestis kõige
rohkem hämmastas?
- Teie “linnukeel”. Nii
ilus, aga nii teistmoodi.
Kuidas te küll seda räägite?
- Mind hämmastas, et
linnas pole trolle, tramme
ega marsruuttaksosid.
- Nii imelik lipp teil.
Nüüd juba tean, et must
tähendab mullapinda, aga
ikkagi on see nii sünge.
- Kooli tulles hämmastas,
et maja ees lehvib kaks lippu
(Eesti ja Ukraina) koos. Seda

oli nii armas vaadata.
- Ei teadnud, et teil on
hoopis teistmoodi raha.
- Vana-aegsed maiustused poodides (lintnäts,
mõned kommisordid, mida
meil enam ei müüda).
- Hinnad. Näiteks pudel
vett maksab ikka üüratult
palju.
- Koolid ja klassid on
väiksemad ja õpetajad üldse
ei karju õpilaste peale.
- Hämmastasid imeilusad majad. Muudkui vaatasin neid.
Mis teid motiveerib
toime tulema, millised on
raskused?
- Eesti keel on nii raske.

- Motiveerivad sõbrad
trennis.
- Mul on hotellis ja koolis paar sõpra tekkinud.
- Raske on harjuda teie
rahaga.
- Ma saan siin basseinis
käia.
- Linnas on meile ka inetute sõnadega halvasti öeldud, see on natuke hirmutav.
- Motiveerib suveootus.
Kas teil üldse soojaks läheb?
- Loodan ikka ühel päeval koju tagasi naasta, see
lootus annab jõudu.
- Mind motiveerib see,
et siin pole sõda.
Sirje Suurevälja
Paikuse Kooli õpetaja

Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
22.06 Paikuse osavalla jaanituli Paikusel Teeveere pargis. Esinevad Agulipoisid
24.06 Seljametsa küla jaanituli Seljametsas bussipeatuse vastas
9.-10.07 Paikuse Enduro, algus ja finiš Paikuse Kooli hoovil
14.07 Seljametsa Rahvamaja hoovikontsert. Esineb Mari Jürjens
21.07 Karjäärikontsert Seljametsas. Esinevad Marko Matvere ja sõbrad
23.07 Paikuse osavalla kodukohvikute päev ja jalgrattaretk
19.08 EV taasiseseisvuspäeva tähistamine
21.08 “Kuldne iga” eakate peohommik osavallakeskuses
26.08 Öökino Põlendmaa kooli juures
Paikuse osavalla kodulehel on Sündmuste all kogu eelinfo Paikusel toimuvate ürituste kohta
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
STANISLOVAS VERBITSKAS
ENN KASEMETS
JÜRI SIRG
ALBERT ANDERSON
ROBERT DANILSON
JAAN SAARSE
HEINO OLLI
MATI KANGUR
JAAN SOMER
KALLE AAS
ALEKSANDR OKUNEV
TÕNU MÄNNIK
VLADIMIR BESKOV
VJATŠESLAV BARANOV
TOIVO TUBLI
PAUL VEKRAM

JAAK SUURVÄLI
JAAN SIINMAA
RÜRIK ABAKANOV
VELLO JUURIKAS
LEO KIRIKAL
MATI JÜRGENS
ANATOLI VOITSEHOVSKI
TAIMO SIIGUR
TÕNU VELLESTE
IDA PÕLLUÄÄR
AITA TILK
MILVI KERS
PILVI KALBUS
HILLE TORI
NIINA VARVIN
MARE TAMM

JUTA TOHVER
LINDA SMORODINA
LEEGI TOHV
JELENA LAPINA
ELL JUURIKAS
IRINA VALLAU
VIIU LEPA
ENDLA SILDOJA
HELLE VENT
AIME BRAND
VIRVE LEPIK
OLLI MITROFANOVA
INNA OKUNEVA
REET SIITAM
SILVI VAHTER
LJUDMILA BARANOVA
TIIVI LIIBERT

Tänu talgutele sai lasteaia
õueala ilusamaks

MÜÜME
MÜÜME KÜTTEPINDE
KÜTTEPINDE
JA -KLOTSE
JA -KLOTSE

KÜSI HINDA!
Tel 5607 3337, www.grundar.ee

KÜSIPärnu Linnavalitsus
Väljaandja:
Tel
5607
3337 | www.grundar.ee
HINDA!
Toimetus: Liilia Varik,T
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

Ühel maikuu õhtupoolikul
olid lasteaia hoovialale oodatud kõik lapsevanemad.
Emad ja isad sagisid parklas ja suundusid lasteaeda,
mõnel näpus reha, teisel
labidas, kolmandal kaasas
laadur. Nimelt toimus pärast
pikka pausi ühine talgupäev.
Üheskoos korrastasime
Paikuse maja õueala, ikka
selleks et lastel oleks rõõmsam ja parem mängida ning
ringi joosta. Tööde nimekiri
oli pikk ja kõik plaanitu sai
teoks tehtud. Hoovialal riisusid usinad lapsed ja emad,
peenrad said värskema ilme,
oksad lõigatud, üleliigsed

põõsad välja juuritud, liivakastidesse viidi uus liiv ning
emmede-isside abiga said
värskema ilme ka uue osa
terrassilauad. Iga kaasalööja
leidis endale sobiva töö.
Laste silmis oli näha uhkust,
et just nende vanemad on
tulnud ja abikäe ulatanud.
Kõiki tublisid talgulisi kostitati supiga.
Täname lapsevanemaid,
kes leidsid aega meie lasteaia
talgupäeval osalemiseks.
Tänu teile on meie õueala
palju puhtam ja ilusam ning
lastel uus liiv liivakastides
mänguvalmis.
Eve Närep

Mälestame lahkunuid
Elle Teppand		
Irene-Liise Land		
Jüri Kruusalu		
Sirje Lember		

20. juuni 2022

25.04.1953 - 16.05.2022
22.07.1925 - 25.05.2022
13.05.1954 - 03.06.2022
19.03.1935 - 12.06.2022

LUCAS KASK			23.05.2022
ema Lisandra Lünekund
isa Karl-Martin Kask
BRANDON TÄHNAS		
ema Liis Vanatoa
isa Steven Tähnas

30.05.2022

KEITI KUROPATKIN		
ema Ingrid Kuropatkin
isa Tiit Kuropatkin

24.05.2022

EMILIA ELISE VOORT		
ema Kadri Kaasikoja
isa Siim Voort

02.06.2022

KUULUTUSED

Ostan garaaži, soovitavalt kanali ja elektriga või liitumise võimalusega, tel 5566 7661.
***
Korstnapühkimine eramajades ja kütteseadmete
hooldus, tel 5645 0529.
***
Strand Spa & Konverentsihotell pakub suvetööd
noortele nii toateeninduses kui ka restoranis. Võta
ühendust toitlustusjuht@strand.ee / 447 5383 või
perenaine@strand.ee / 447 5381.
***
Muruniitmine, hekkide pügamine.
Taevastes OÜ 5698 1275.

