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Lõvide kingitused jõudsid omanikeni

Valimisaktiivsus jäi seegi kord madalaks

LC Paikuse heategevus-
projekti „Tegusad Paikuse 
ja Sindi noored loodusesse 
kettaid lennutama“ raames 
soetatud disc-golfi varustus 
jõudis Paikuse Põhikooli ja 
Sindi Gümnaasiumi.

Korvid, kettad ja juhen-
did võtsid 9. mail spordikes-
kuses vastu Paikuse kooli 
kehalise kasvatuse õpetajad. 
Kingitud varustusega käib 
kaasa ka disc-golfi koolitus, 
mis toimu 4 juunil kell 10 
disc-golfi põhikooli spor-
dipäeval. 

Projekti laiem eesmärk 
on noortele pakkuda mõõ-
duka füüsilise koormusega 
mängulisi aktiivseid vaba 
aja veetmise võimalusi, mis 
on huvitavad, motiveerivad, 
arendavad ja kõigile kättesaa-
davad. Samasuguse kingituse 
sai ka Sindi Gümnaasium.

Projekti kitsam eesmärk 
on soetada disc-golfi tarvi-
kud avalikuks kasutamiseks 
ja viia läbi esmased koolitu-
sed piirkonna noortele selle 

spordiala tutvustamiseks. 
Disc-golfi komplekt si-

saldab kolme mobiilset kor-
vi ja kettakomplekti. Projek-
ti kogumaksumus oli 1050 

eurot, millest 750 eurot 
tasus Lions Eesti piirkond ja 
300 eurot LC Paikuse.

Imre Toodu
LC Paikuse sekretär 2018/19

Discgolfi komplektid andsid LC Paikuse president Mart Nõmm ja liige Marti Lasn 
üle kooli kehalise kasvatuse õpetajatele (paremalt Andres Burk, Ulvi Lanemann 
ja Kaisa Jaakson).  

Noore talendi toetuse 
sai Paikuse kooli õpilane
LC Paikuse on korraldanud  
mitmeid aastaid konkurssi 
noore talendi toetuseks.  
Toetus on suunatud sihtots-
tarbeliselt kuni 20-aastase 
Paikuse ja/või Sindi piirkon-
na noore enesetäienduseks 
ja -arenguks kaunite kuns-
tide, spordi või muu huviala 
valdkonnas.

Sellel aastal tegi LC 
Paikuse juhatus ettepane-
ku anda 300 euro suurune 
toetus Paikuse Põhikooli 
8a klassis õppivale Kaur 
Timuskile videokunsti os-
kuste arendamiseks ja vaja-
like vahendite soetamiseks. 
Klubi üldkoosolek selle 
ettepaneku ka kinnitas. 

Palju õnne!

Lasteaiakoha taotlusi 
võetakse vastu haldamis-
süsteemis ARNO 
Pärnu lasteaiakoha taotlusi 
võetakse vastu haridustee-
nuste haldamissüsteemis 
ARNO, varem esitatud aval-
dused on sinna üle kantud.

Uus lasteaedadesse vas-
tuvõtmise ja väljaarvamise 
kord on ühine kõigile laie-
nenud omavalitsuse elani-
kele. Teiste omavalitsuste 
lapsi võetakse Pärnu laste-
aedadesse üksnes siis, kui 
mõni koht on vaba, nende 
vastuvõtt toimub 25. augus-
tist 30. aprillini.

Pärnu linna elanike jaoks 
on lasteaia valik vaba. Lapse 
võib panna elu- või töökoha 
lähedal asuvasse lasteaeda 
või näiteks sinna, kust va-
naemal on kõige mugavam 
last koju tuua. Võimalusel 

arvestatakse lapse elukoha 
lähedust lasteaiale ja ühte 
lasteaeda võetakse järjekor-
ra alusel ühe pere lapsed, 
kelle elukoha aadress ühtib.

ARNO aadressiks on 
https://arno.parnu.ee, sinna 
viivad ka lingid hariduse 
rubriigist. Süsteemi sisene-
miseks tuleb end tuvastada 
ID-kaardi, Smart-ID või 
Mobiil-ID abil või panga 
kaudu. Võib tulla ka Pärnu 
Suur-Sepa 16 asuvasse lin-
navalitsuse infolauda, kus 
infospetsialist teid abistab.

Erinevatele küsimus-
tele aitab vastuseid leida 
alushariduse peaspet-
sialist Marga Napp (444 
8258, marga.napp@par-
nu.ee).

Valijate nimekirja oli 26. 
mai Euroopa Parlamendi va-
limisteks Paikuse osavallas 
kantud 2859 (2014. a 2803) 
hääleõiguslikku kodanikku 
ehk 72% elanike arvust.

Kui kõik oleksid käinud 
valimas ja hääled jagune-
nuksid 66 kandidaadi vahel 
võrdselt, saanuks iga Euroo-
passe pürgija meie vallast 
43 häält.

Kuna tegelikult hääletas  
meie valijatest vaid 36,7% 
(2014. a 31%) ja needki 
väga erinevalt, anname lühi- 
kese ülevaate valimistule-
mustest.

Sedelil hääletades käis 
oma tahet avaldamas 589 
inimest (sh eelhääletusel 
Paikusel 83 ja teistes jaos-
kondades väljaspool Paikust 

75, valimispäeval 516 jaos-
konnas ja 9 kodus). Elekt-
rooniliselt hääletanuid 451. 
Seega käis valimas kokku 
1040 inimest, viis aastat 
tagasi 869 inimest, neist 586 
sedelil ja 283 e-häält.

Sedelitel antud hääled 
jaotusid praktiliselt 20 kan-
didaadi vahel, sest 24 ei 

saanud ühtegi ja 22 said 
1-3 häält. Tabelit juhib 113 
häälega Marina Kaljurand, 
järgnevad Jaak Madisson 
103, Andrus Ansip 60 ja 
Riho Terras 50 häälega. 
EKRE sai kokku 165, Re-
formierakond 128, Sotsiaal-
demokraatlik Erakond 124, 
Keskerakond 69 ja Isamaa 

Erakond 64 häält. Teiste 
erakondade sedelitel antud 
häälte kogusaak jäi alla 10. 
Viiele üksikkandidaadile ja-
gus 24 häält, neist Raimond 
Kaljulaidile 19.

E-hääli anti kõige roh-
kem Reformierakonnale 
- 162. Järgnesid sotsiaalde-
mokraadid 95, EKRE 52; 
Isamaa 48 ja Keskerakond 
39 häälega. Personaalselt 
juhtis kandidaatidest siingi 
Marina Kaljurand 81 hää-
lega. Andrus Ansipile sai 
75, Riho Terras 35, Jaak 
Madisson 29 e-häält.

Kehtetuid sedeleid oli 
sel aastal kaks, mõlemale 
kirjutatud number, mida 
kandidaatide nimekirjas 
polnudki.

Liilia Varik

Põlendmaa külapäevade tulevik tundub kindel
Maikuu viimasel laupäeval 
peeti traditsioonilist Põ-
lendmaa külapäeva, seekord 
juba 23. korda. 

Keskpäeval koguneti 
vana koolimaja juurde lipu 

heiskamisele. See au oli 
juba aastakümneid küla hin-
ge eest hoolt kandval Enn 
Kasemetsal, assistentideks 
küla noorimad elanikud 
Valdeni talust.

Toimus teinegi märgilise 
tähendusega rituaal – Avo 
Hansberg, Enn Kasemets ja 
Sigmar Aer istutasid kooli-
õuele Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäevaks kasvama pan-
dud punaselehelise tamme. 
“Haldusreformi auks”, ar-
vas külarahvas.

Külapäevade veteran-
korraldajad Enn ja Avo käi-
sid välja veksli, et 25. küla-
päeva korraldavad nemad 
veel ära, kuid siis antakse 
teatepulk üle - näiteks Sig-
marile, kes esimesel küla-
päeval istus veel ema süles.

Külapäev jäädvustati nii 
piltidele kui kroonikasse. 
Iga osaleja sai ka ise oma 
nime kroonikaraamatusse 
kirja panna.

Vana koolimaja saalis 
linnavalitsuse toetusel rikka-
likult kaetud peolaua taga sai 
jagatud nii uudiseid kui mee-
nutusi kui kuulatud külapilli-
mehe Ennu akordionimängu. 
Vastu võeti ka üksmeelne ot-
sus, et järgmise aasta maikuu 
viimasel laupäeval saadakse 
kindlasti taas kokku. Oli üks 
tore päev.

Kersti Männamaa
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Linnavalitsuses otsustati:
13. mail 2019
* eraldada reservfondist 650 eurot MTÜ-le Paikuse Avatud Noortekeskus MTÜ Panoke 

osalemise toetamiseks projektikonkursil “Nutikunst Panokes”.
20. mail 2019
* sulgeda ajutiselt koolieelsed lasteasutused seoses laste ja töötajate puhkustega, sh 

Paikuse Lasteaed 1. - 31. juulini 2019 (kaasaarvatud Seljametsa maja).
* anda välja ehitusluba Silla külas Ogaliku tee 11 kinnistule elamu püstitamiseks koos 

ehitist teenindava elektrivarustuse, veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni rajamisega.
* omistada “Aasta aktiivne noor 2019” nimetus Paikuse Põhikooli õpilasele Triine 

Kosele, määrata preemia aasta õpilase nominentidele Robyn Paulbergile ja Riin Annus-
verele (põhikool), Sander Tagule (Maadlusklubi Leo) ning Kauri Timuskile (PaNoKe).
* eraldada spordiprojektide toetust MTÜ-le Maadlusklubi Leo 400 eurot osalemiseks 

Eesti kadettide meistrivõistlustel maadluses.
27. mail 2019
* eraldada MTÜ-le Paikuse Avatud Noortekeskus 200 eurot Paikuse laste suvelaagri 

läbiviimiseks ja 270 eurot noortelaagri “Paikkonna kultuurikümblus” korraldamiseks.
* lubada pidada Pärnu Spordikooli maleosakonna projektlaagrit Paikusel 12.-

19.07.2019 põhikooli ruumides. Osaleb 15 noort.
* anda nõusolek Paikuse osavalla jaanitule korraldamiseks 22. juunil kella 18.00-st 

kuni 23. juuni kella 03.00-ni (korraldaja Rikson Invest OÜ).

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

Neiud, naised, kuhu te 
kihutades tõttate?
Aastaid on Jõekalda kandi 
elanikud avaldanud paha-
meelt, et maantee on kitsas, 
kõnnitee ebarahuldav ja ta-
gapool puudub see hoopiski 
ning sõidukijuhid kihutavad 
hoolimatult. Elanikkonna 
kasvades on suurenud ka 
etteheited.

Täna oleme ometi pika 
ettevalmistustöö ja läbirää-
kimisprotsessi tulemusena 
jõudnud Paikuse ühe suurema 
tee-ehitusega peale hakata ja 
pole ka kahtlust, et sellest või-

davad nii kohalikud elanikud 
kui teised liiklejad.

Seda enam on kummas-
tav kuulda remonditava tee 
lähiümbruskonna elanikelt 
kaebusi, kuidas nende elu 
on häiritud, sest ajutiselt 
kõrvalteid kasutavad sõidu-
kijuhid kihutavad hoolima-
tult. Ja silmatorkavalt olevat 
hoolimatud just naissoost 
autojuhid. Kuuldavasti on 
hulgaliselt väljakutseid teh-
tud ka politseile, kes rea-
geerides kaebustele tõsiselt 

mõõdavad Käärasoo tee 
ja Oru tänava piirkonnas 
sagedasti kiirust ja jälgivad 
ohutu liiklemise tagamiseks 
märkidest kinnipidamist.

Praeguse plaani kohaselt 
kestab Jõekalda tee ehituspe-
riood novembrikuuni, mis 
tähendab, et kogu suvi tuleb 
üle elada nii rahumeelselt kui 
võimalik. See on mõtlemis-
koht kõigile ehituspiirkonnas 
liiklejatele. Alustagem ise-
endist! Mõistvat suhtumist 
üksteise suhtes!

Sisekaitseakadeemia Pai-
kuse politsei- ja piirivalve-
kolledži arengu küsimuse 
arutelu tingis kooli arengu-
kavas ettenähtud vajadus 
täiustada kadettide õppimis-
võimalusi operatiivautode 
juhtimise ja kasutamise tar-
vis olemasoleva autodroomi 
rekonstruurimise näol.

Kuivõrd teema on oluli-
ne meie piirkonna oleviku ja 
ka tuleviku seisukohalt ning 
on tekitanud teatud hirmud, 
küsimused, vastuseisu antud 
piirkonna osade kogukonna 
liikmete hulgas, toimus 
koosolek suures saalis või-
maldamaks teemast huvita-
tutel protsessis osaleda.

Paikuse jaoks ühe eriti 
keerulise teema juhatas 
sisse linnavalitsuse pla-
neerimisosakonna juhataja 
Kaido Koppel. Rekonst-
rueerimisprojekti vajadust 
ja põhiseisukohti tutvustas  
kolledži direktor Kalvi Al-
mosen. Sõna said esitatud 
kavandi looja ja selle alu-
sel projekti koostaja OÜ  
Keskkonnaprojekt esindaja 
Vadim Mahkats, mürauu-
ringu teostaja Tanel Esperk 
ettevõttest OÜ Alkranel ja   
MTÜ Paikuse Asumiseltsi 
esinadaja Anneli Vridolin. 
Osavallakogu liikmetele ja 
Anneli Vridolinile oli eel-
nevalt edastatud materjalid 
uue, täiendatud kavandi 
kohta autodroomi asukoha 

osas, samuti puittaimestiku 
hinnangu ja mürauuringute 
tulemused ja järeldused. 
Tuginedes kohalike elanike 
seisukohtadele oli projek-
teerija esialgsesse kavandis-
se sisse viinud kaks olulist 
muudatust: jäeti ära esialg-
selt planeeritud ATV-de rada 
ja selle arvelt nihutati kogu 
õppesõidurada Paide mnt 
poole mahus, mis võimaldas 
säilitada hiidtammede allee.

Müratase ei suureneks
OÜ Alkranel  pool t 

esitatud uuringu tulemu-
sed  näitavad, et praeguse 
autodroomi asukoha (õp-
pekeskuse maa-ala Kal-
da tee lähialal) muutusest 
tingituna väheneb peale 
rekonstrueerimisprojekti 
elluviimist autodroomilt 
kostva mürataseme suu-
rus. Müra modelleerimised 
näitasid, et piirväärtusele 
vastav müratase (60 dB) 
jääb rekonstrueerimispro-
jekti ellu viimise järgselt 
õppekeskuse territooriumile 
ega ulatu lähimate majapi-
damisteni ja ei ole tingimata 
vajalik ka leevendavate meet-
mete (nt müratõkkevallid, 
-seinad) kasutusele võtmine. 
Samas aitab juba 2 m kõrgune 
pinnasvall krundi servas auto- 
droomilt lähtuva müra levi-
kut tõkestada ning avaldab 
ka eelduslikult psühholoogi-
list positiivset mõju lähimate 
majapidamiste elanikele. 

Tammeallee jääks alles
Puittaimestiku hinnan-

gus toodi välja, et väga väär-
tuslikke (I vkl) puittaimi 
kõneall oleval alal ei tuvas-
tatud. Väärtuslikeks (II vkl) 
hinnati eelkõige endise Sindi 
mõisa vanad, ajaloolised, 
kuni 150 aastased alleetam-
med, milledest ligikaudu 
kolmandiku likvideerimist 
ehitustegevuse tõttu uuringu 
teostaja ei pea põhjendatuks. 
Rõõm oli kuulda ja esitatud 
joonistel näha, et esitatud 
kavandi järgi säilitatakse 
kogu ajalooline allee.

Keskkonnamõjudest
Linnavalitsus tellis Kob-

ras AS-lt keskkonnamõju 
eelhinnangu, et anda otsus-
tajale infot, kas kavandatava 
tegevuse jaoks on vajalik 
viia läbi keskkonnamõju 
hindamine. Eelhinnangu 
raames analüüsiti väga mit-
meid olukordi ja mõjute-
gureid. Tulemus: kavanda-
tava tegevuse elluviimise 
ehitus- ja kasutusperioodi 
keskkonnamõjud ei ole ole-
muselt olulised, mistõttu ei 
ole käesoleva töö koostaja 
hinnangul vajalik algata-
da Kooli tee 12 kinnistu 
olemasoleva autosõiduõp-
peraja rekonstrueerimise 
ja laiendamise projektiga 
kaasnevatele tegevustele 
keskkonnamõju hindamist.

Eero Rändla
Osavallakogu esimees

Seitse soovitust, kuidas ise
saame marutaudi ennetada
Marutaud on surmav, kuid 
100% ennetatav. Eesti on 
juba kuuendat aastat maru-
taudivaba maa, kuid selle 
staatuse säilitamiseks on 
oluline roll lemmikloomade 
vaktsineerimisel.

Veterinaar- ja Toiduamet 
(VTA) teostab kaks korda 
aastas metsloomade maru-
taudivastast vaktsineerimist, 
kuid ka koerad ja kassid pea-
vad olema vaktsineeritud. 
Vaktsiin on kõigile tasuta.

Marutaud on levinud 
meie naaberriigis, samuti 

on sellel aastal marutaudi 
juhtumeid olnud Poolas, 
Rumeenias ja Türgis. Nor-
ras suri noor naine, kes oli 

välisriigis koeralt hammus-
tada saanud ning tagasi ko-
dumaale naastes diagnoositi 
marutõbi.

Sisekaitseakadeemia Pai-
kuse politsei- ja piirivalve-
kolledži arengu küsimuse 
arutelu tingis kooli arengu-
kavas ettenähtud vajadus 
täiustada kadettide õppimis-
võimalusi operatiivautode 
juhtimise ja kasutamise tar-
vis olemasoleva autodroomi 
rekonstruurimise näol.

* Vaktsineeri oma koera ja kassi vähemalt kord kahe aasta  
   jooksul marutaudi vastu. 
* Ära lase oma loomi hulkuma!
* Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
* Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda, 
   isegi kui nad näivad sõbralikud.
* Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest 
   loomaarsti.
* Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või 
   perearsti poole.
* Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise 
   reegleid. 

Pärnu Linnavalitsus teatab, et
6. juunist kuni 20. juunini toimub Silla külas, Sirmiku tn 2, 
kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustavate 
projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Paikuse 
osavallakeskuses ja Pärnu Linnavalitsuses tööpäeviti kell 8-16 
ning Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. 

Selle aja jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu 
lahenduse kohta (soovitakse täpsustada Silla külas, Sirmiku tn 2 kinnistul detailpla-
neeringuga määratud kõrgust 10% ehk 7.00 m asemel 7.70m ja hoonestusala 10%) 
kohapeal, posti teel või saata e-posti aadressile linnavalitsus@parnu.ee. 

30. mail toimunud koos-
olekul anti heakskiitev 
arvamus linnavalitsuse 
korralduse „Pärnu linna 
eelarvestrateegia aastateks 
2020-2024 heakskiitmine 
ja avalikustamisele suu-
namine“ ja „Pärnu linna 
arengukava aastani 2035 
muutmise heakskiitmine ja 
avalikustamisele suunami-
ne“ eelnõudele.

Pärnu linna huviharidu-

se ja huvitegevuse toetuse 
ning stipendiumi määramise 
komisjoni liikmeks esitati 
Kuno Erkmann.

Koosoleku põhiteemaks 
aga kujunes politseikooli 
areng. Osavallakogu, tutvu-
nud eelnevalt saadud materja-
lidega, kuulanud ära osalejate 
ettekanded, sõnavõtud, selgi-
tused, küsimused ja vastused, 
võttis vastu otsuse toetada 
Sisekaitseakadeemia Paikuse 

politsei- ja piirivalvekolledži 
harjutusväljaku alarmsõidu-
raja rekonstrueerimisprojekti 
esitatud kavandit ja on nõus 
antud kavandi menetluse 
jätkamisega linnavalitsuses. 
Leiti, et menetluse käik või-
maldab meie elanikel ka 
edaspidi aktiivselt protsessis 
osaleda ja antud teema ava-
likel aruteludel täpsustavaid 
küsimusi esitada, omi seisu-
kohti väljendada ning kaitsta.

Osavallakogu toetas alarmsõiduraja 
rekonstrueerimise täiendatud kavandit

14. juunil kell 13.00 avatakse 
Vändra TÜ Paikuse Konsum

Kõik kliendid on oodatud!

Beebid lõpetasid hooaja
Viimasel maikuu hommi-
kul pilve pisarates, sirelite 
magusas lõhnas tantsisid 

Paikuse beebid oma vaprate 
emmedega selle õppeaasta 
viimased tantsud. 

„Tere, tere, head aega!“ 
kõlasid laulusõnad juhenda-
ja Aina suust. Vapraid osale-
jaid vihm ei seganud, jalas 
kummik ja vihmavari näpus, 
jäädvustati õppeaasta viima-
ne tund ka fotodele. Hiljem 
koguneti päevakeskusesse 
ühiselt kaetud söögilauda. 

Kõht täis, jagus män-
gulusti veel mitmeks ajaks. 
Paljud lapsed alustavad 
sügisel lasteaiateed ja bee-
biringi mängud, laulud jää-
vad ootama uusi väikeseid 
osalejaid.

Aina Tarvis
Beebikooli juhendaja
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Lapsi saadab terve vaim ja rõõmus meelTulekul on meie esimene 
kodukohvikute päev

Projekti lõppkohtumine paesel Iirimaal
Raamatukogus on väga rikkalik näitus sangpommitõst-
ja Toivo Põlduri karikatest, medalitest ja diplomitest.

Paikuse lasteaia Seljametsa 
maja tragid lapsed on alati 
valmis seiklusteks. Püüame 
olla terved ning liikuda nii 
palju kui võimalik. Õp-
peaasta eesmärgikski on 
seatud tervise toetamine läbi 
liikumise ja toitumise. 

Kevade esimestel päeva-
del käisid Seljametsa Siili-
kesed Jõulumäel talvest vii-
mast võtmas. Mindi suusa-
tama, kuid oli aega seigelda 
ka Päkapikumaa matkarajal. 
Punaseid linte jälgides ning 
erinevate päkapikkudega 
uutes punktides kohtudes sai 
põnev matkarada lõbusalt 
läbitud. Lapsed said kuulda 
kaasahaaravaid muinasjutte, 
arutleda mõtteterade üle, 
mõistata mõistatusi, laulda, 

teha sporti, kuulda linnu-
laulu ning nautida metsa all 
rahulikku olemist. Kopsud 
mõnusat metsaõhku täis, 
suundusid Siilikesed suusa-
tama. Kunstlumel oli suusa 
libistamine hoopis teine kui 
lasteaiahoovis. Sai proovida 
erinevaid tehnikaid ning 
teha ka esimesed katsed 
mäest alla sõites. 

Südamenädalal käisid 
Siilikesed Paikuse majas. 
Peale hommikusööki ootas 
Jympatrenn. Lastele oli 
see esmane kogemus ning 
kõigile väga meeldis. Keha 
soe ja tuju hea, viis Paikuse 
maja liikumisõpetaja Kauri 
lapsed matkale Kiviaja õp-
perajale, kus on ilus loodus 
ja põnevad avastused. Sai 

joosta, ronida üle okste, 
visata käbidega täpsust, 
uurida puid ja lehti, ületada 
silda, nautida vaadet jõele, 
harjutada tähelepanu rajal 
olevaid ohte märkama, tut-
vudateabetahvlite vahen-
dusel kiviaja tööriistadega 
ning nautida ilusat ilma 
ja kodukoha ilu. Matkalt 

ei puudunud muidugi ka 
piknik terviseampsu ja mah-
lajoogiga.

Toredaid tegevusi jätkub 
veel õppeaasta lõpuni, neist 
saab lähemalt lugeda meie 
blogist rohelineseljametsa.
blogspot.com. 

Liis Osipov
Seljametsa maja õpetaja

Eesti delegatsioon Iiri koolimaja ees

Erasmus+ projekti @Muse-
Art viimaseks kohtumiseks 
sõitsid partnerriikide õpe-
tajad Galwaysse Iirimaal. 
Kohtumine toimus 20.-22.
maini ja võõrustajaks oli 
Scoil San Phroinsiase kool. 
Tegemist on katoliikliku 
algkooliga, kus õpib umbes 
450 õpilast. 

Projektikohtumisel ku-
lus kaks tööpäeva dokumen-
tatsiooniga tegelemiseks, 

vaadati üle kolme aasta 
jooksul tehtud tegevused 
ning kodused ülesanded. 
Kuna ees ootab lõpparu-

ande kirjutamine, siis ka 
selle üle vahetati mõtteid. 
Kuid ega kogu sealviibi-
mine olnud ainult projekti 
paberitööga tegelemine, 
saime osa Iiri kultuurist 
ja kaunist loodusest. Juba 
esimesel päeval andsid kooli 
vanemate klasside õpilased 
meeleoluka kontserdi, kus 
kuulsime iiri laule ja vile-
pillilugusid. Samuti oli või-
malus näha ilmselt parimat 
Iirimaa muusikat ning tantsu 
tutvustavat kontserti Trad on 
the Prom Galway Leisure 
Theatre’s, kus esinesid oma 
ala tõelised professionaalid. 

Väljasõidupäeval viis 
tee esmalt Dungory kind-
lustorni juurde, sealt eda-
si mööda Atlandi ookeani 
rannikut Moheri kaljude 
juurde. Need kõrguvad 214 
meetrit Atlandi ookeani 
pinnast ja pakuvad vaate 
Galway lahele ja Arani saar-

tele. Kaljudel asuv loodus-
park on kantud UNESCO 
maailmapärandi hulka. 

Kokkuvõtteks võib öel-
da, et kolme koosoldud pro-
jektiaasta jooksul vahetati 
palju kogemusi, saadi koge-
musi õpetades partnerkooli-
de õpilasi ja tutvustati oma 
ning õpiti tundma partner-
riikide kultuuri ja loodust. 

Meie koolist osalesid 
õpetajad Monika Vaher, 
Kersti Rohtmets ning Ingrid 
Lilles.

Ingrid Lilles 
Põhikooli õpetaja

Oscar Wilde ja Eduard 
Vilde seltsis saab jalgu 
puhata nii Galways kui 
ka Tartus

“Vaiksed” toolid Iiri koo-
lis

Pühapäeval koolis ja lausa terve perega
Ilmarahvas võis 2. juunil 
küll imestada selle üle, et 
Paikusel elavad nii edu-
meelsed inimesed, et saa-
davad veel õppeaasta lõpus 
lapsed pühapäevasel päeval 
kooli ja õpetajadki kõik 
ametis. Aga nii see just oli-
gi. Lastekaitsepäeva puhul 
oli kool avatud tervetele 

peredele ja õppetunnid olid 
äärmiselt omanäolised ja 
huvitavad. 

Tegevusi pakkusid põ-
hikool, huvikool, noorte-
keskus, spordikeskus ja 
raamatukogu. Avatud oli 
kohvik, milles pakutavad 

hõrgutised valmisid kokan-
dusringi liikmete käte läbi 
otse kohviku tagaruumis 
– uues kodundusklassis 
ja kõik soovijad said osa 
ka koolilõunast. Paikuse 
noored andsid päeva teises 
pooles etenduse „Laps ja 
lapsepõlv“ ning lõpuks hul-
lutas rahvast funkansambel 

Arg Part. Külalisi oli teisigi: 
Ahhaa teaduskeskus, polit-
sei, Sindi päästekomando, 
häirekeskus ja Kaitseliit jt. 
Kõiki tegijaid ja tegevusi ei 
jõuagi üles lugeda.

Õpilased said sel päe-
val ise omale tunniplaani 

koostada ja pereliikmed 
töötubadesse kaasa haarata. 
Valik oli lai – kas mängida 
inglisekeelseid lauamänge 
või väärtuste mängu, teha 
näputööd, maalida või ko-
kata, kuulata loenguid või 
õppida vene rahvatantse 
jne. Aga ka naeruteraapia 
huvilisi oli ning drooni-
juhtimise meistrivõistlused 
köitsid kõiki, eelkõige isa-
sid. Põnevat tegevust jätkus 
kõigile. Ja kui keegi soovis 
end reaalelust välja lülitada, 
oli selleks hea võimalus 
huvikoolis, kus sai sukel-

duda virtuaalreaalsusesse.
Legotoas käis aga vilgas 
ehitamine veel kontserdi 
lõpuminutiteni.

Pidupäevakontsert ehk 
laulu- ja tantsupäev oli pikk 
ja meeleolukas. Vahepeal 
pani küll ilmataat peolised 
proovile, aga kõik laulud said 
lauldud ja tantsud tantsitud.

Aitäh kõigile, kes päeva 
korraldamisele ja õnnestu-
misele kaasa aitasid ning 
ka osalistele! Kes koju jäi, 
sellel on põhjust kahetseda.

Sirje Suurevälja
Paikuse PK õpetaja

Seljametsa rahvamaja kor-
raldab 24. augustil Paikuse 
osavalla esimese kodukoh-
vikute ja hoovimüükide 
päeva. Avatud hoovide päev 
on hea võimalus naabritega 
paremini tuttavaks saada ja 
oma külalislahkust näidata. 

Ootame osalema kõiki, 
kes soovivad oma koka-
kunsti teistega jagada ega 
pea paljuks naabreid selleks 
üheks päevaks oma hoovi 
lubada. Pakkuda võib nii 
kohvi-kooki kui peenemaid 
hõrgutisi, samuti on võimalus 
koduhoovis mõistliku hin-
naga müüa kõikvõimalikku 
seisma jäänud kraami – mis 
ühele vana, see teisele uus. 

Oodatud on kõikvõima-
likud hobinäitused, loengud 
ja õpitoad- kui sul on mõni 
kollektsioon või tegeled 

käsitöö, maalimise või muu 
põnevaga, siis ära pelga üles 
seada isiklikku väikest näi-
tust või korraldada käsitöö 
õpituba või loengut. 

Kohvikutepäeva külas-
tajate vahel loositakse välja 
auhindu, liituda saab selle 
päeva rattamatkaga. Rahva-
majas seatakse üles retrostii-
lis staap, kus saab kohtuda 
kolhoosiesimehega ja koos 
temaga retromasinaga val-
mistatud jäätisekokteili juua. 
Kõik hoovikohvikud kantak-
se päevakohasele kaardile, 
mille järgi on hea oma ko-
dupiirkonda avastada.

Kodukohvikutel palu-
me registreeruda hiljemalt 
30.juuniks rahvamaja@
paikuse.eevõi tel 5263300 
(kohviku aadress, kontaktte-
lefon, kohviku pidaja nimi). 

Toimusid droonijuhtimise 
lahtised meistrivõistlused
Perepäeval toimusid Paiku-
se lahtised meistrivõitlused 
droonijuhtimises. Võistle-
jaid oli kokku 16. Lennutada 
võis enda drooni või kasuta-
da huvikooli omi.

Spordikeskuse saalis 
võisteldi kohtuniku poolt 
ette valmistatud võistlus-
rajal. Tuli lennata läbi val-
gustatud väravate ja täpsus-
maandudes rada võimalikult 
kiiresti läbida. Esimeses   
voorus läbis iga võistleja 
raja kaks korda. Arvesse 
läks parim aeg. 

Kolm kiiremat, kes pää-
sesid finaali, olid Kerdo 
Lorents (Pernova), Johan 
Kaspar Orav (Paikuse HK) 
ja Joel Ehrstein (Paikuse 

HK). Paikuse I meistriks 
droonilennutamises tuli 
Kerdo Lorents, järgnesid 
Johan Kaspar ja Joel.

Võistlust korraldas ja 
peakohtunikuks oli huvi-
kooli drooni huviala õpetaja 
Einar Elbing.

Monika Vaher
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Korstnapühkimisteenused. OÜ Tamu, tel 56450529.
* * * 

Raamatukogu suvised lahtiolekuajad:
E, K, N, R 8.00-15.00; 
T  8.00-18.00,  L suletud
Iga kuu viimasel reedel raamatukogu suletud!

* * *
Külade erateede omanikud saavad tasuta kruusa taot-
leda 15. juunini. Täpsemat infot saab martin.hollas@
parnu.ee; 444 8157 või 553 8497.

* * * 
Linnavalitsuse ja osavallakeskuste lahtiolekuajad:
reedel, 7. juunil 8.00-15.00
reedel, 21. juunil 8.00-12.00
esmaspäeval, 24. juunil SULETUD
Rõõmsaid pühi!

TEADAANDED

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 sünnipäevalapsi

 
Mälestame lahkunuid

Laine Järvemäe  23.06.1937 - 09.05.2019
Helju Luhaäär  21.04.1932 - 09.05.2019
Ljubov Belkina  16.09.1938 - 20.05.2019

Õnnitleme!
ANDRE VELTMANN  03.05.2019
ema Ester Kitsel
isa   Allan Veltmann

LEE IREEN OJASSALU 22.05.2019
ema Doris Treit
isa   Kardo Ojassalu

YOKO NIIDUMAA  24.05.2019
ema Karely Teearu
isa   Jürjo Niidumaa

STANISLOVAS VERBITSKAS
ARVET REINTHAL
ENN KASEMETS
HILLAR MIHKELS
JÜRI SIRG
ALBERT ANDERSON
ROBERT DANILSON
JAAN SAARSE
HEINO OLLI
JAAN SOMER
KALLE AAS
ALEKSEI NÄÄR
ALEKSANDR OKUNEV
VIKTOR GERNE

TÕNU MÄNNIK
VLADIMIR BESKOV
VJATŠESLAV BARANOV
TOIVO TUBLI
IDA PÕLLUÄÄR
AITA TILK
TAMARA PROKOPTŠUK
MILVI KERS
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
OLLI MITROFANOVA
HELI SEPA
INNA OKUNEVA
REET SIITAM
SILVI VAHTER

S e e n e r i i g i  j a l k a v ä l j a k u l

1 7 .  A U G U S T I L  K E L L  1 8 . 0 0

kes paneb põlema ja aitab ka kustutada

K Ü L L A  T U L E B  S I N D I  T U L E T Õ R J E  S E L T S  J A
P R I T S U A U T O ,

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

K A V A S :

 

T A N T S U K S  M Ä N G I B  A N S A M B E L
T O O N I U U R

ehk toome ise maitsvat ühislauale

T o i t l u s t u s  f o r m a a d i s :
L a u a k e  k a t a  e n d !

Kohapeal korjanduskast,
kuhu saab poetada osalustasu 
vastavalt võimalusele.
 
Korraldaja: Silla külaselts

Igakevadine jalgrattamatk õnnestus jälle
Paikuse jalgrattamatk 2019 
toimus 19. mail. Spordikes-
kuse parklast antud starti 
läks 147 erinevas vanuses 
ratturit. Tähistatud oli kolm 
rada: 5 km lastele, 20 km 
ja 28 km. 

1998. aastast korralda-
tava matka eesmärkideks 
on juhtida tähelepanu liik-
luseeskirjade täitmisele ja 
ohutule liiklemisele ning 
pakkuda rattahuvilistele üks 
sportlik päev. 

Enne matka kontrollis 
Maanteeameti esindaja kiiv-

reid ja selgitas, kuidas on 
õige neid kanda. Põgusalt 
vaadati üle ka jalgrattad, 
et need oleksid tehniliselt 
korras ning räägiti üle olu-
lisemad nüansid, millega 
liiklemisel tuleb tingimata 
arvestada. 

Kõigi osalejate vahel 
loositi välja jalgratas ning 
hulgaliselt nn lohutusauhin-
du. Hinnaline peavõit osutus 
võimalikuks tänu pikaaja-
lisele koostööle Hawaii 
Expressiga. 

Jalgrattamatka kui Pai-

kuse üht tunnusüritust kor-
raldas spordikeskus koos 
Leader tegevusgrupi Rohe-

lise Jõemaa Koostöökoguga 
ja Maanteeametiga.

Roland Šimanis

Seekordseks õnnelikuks jalgratta omanikuks osu-
tus loosi tahtel Mikko Männik.   /Foto Evald Kukk/

Juhendajad huvikoolist ja noortekeskusest.
Registreerimislingi leiate Paikuse Huvikooli kodulehelt.

Lisainfo telefonilt 520 0488. 

Paikuse laste 
SUVELAAGER 

Paikuse huvikoolis ja noortekeskuses

5.-16. august tööpäeviti kell 10-14

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

Jää hüvasti, Laine!

18. mail, kui kogu Eesti tähis-
tas iga-aastane Muuseumiöö, 
jätsime hüvasti Seljametsa 
Muuseumi asutaja, viimase 
elupäevani muuseumis tööta-
nud Laine Järvemäega. 

Laine jõudis elada pika ja 
sisuka elu. Ta töötas 25 aastat 
pedagoogina Erikutsekoolis nr 
35 ja 5 aastat Sindi keskkoolis. 
Eriti õnnelikuks ajaks pidas 
Laine Seljametsa Algkoolis 5. 
ja 6. klassi õpetajana töötatud 

aastaid. 
Unistus oma muuseumist 

sai teoks 2001. aastal, kui 
vallavalitsuse toel ja kohalike 
kodu-uurijate abiga asutati 
Seljametsa Muuseum. Laine 
võttis aktiivselt osa Pärnumaa 
kodu-uurijate tööst ning tema 
panus Paikuse ajaloo uurimisel 
ja talletamisel on hindamatu. 
2002. aastal omistati Lainele 
Paikuse valla vapimärk. 75. 
juubeliks valmistas kogukond 
Lainele muuseumi ette vaht-
rapuu alla nimelise pingi, 80. 
juubeliks istutati valge sirel. 

Kogukond armastas Lai-
net – veel kõrges easki oli ta 
toeks nii sõpradele, kolleegi-
dele kui kaaslastele korteri-
ühistust. Ta säilitas oma sära ja 
tundis alati huvi kõige uue ja 
vastu. Keegi ei õpi iial tegema 
muuseumi ekskursioone nii, 
nagu tema. Seljametsa Muu-
seum jääb mälestusmärgiks 
Laine elutööle. 

Laine, me ei unusta Sind!


