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Tutipäeva asemel oli
lõbus koolitund
Paikuse Põhikooli viimane lõpuaktus toimub kooli
aulas 17. juunil. Järgmisel
aastal räägime juba Paikuse
Kooli lõpetamisest ja lõpetajatest.
Tänavune aktus on eriline nagu igalpool mujalgi ja
lähtutakse Vabariigi Valitsuse korraldusest. Lõpetajaid
on kolmes klassis kokku
67. Tunnistuste kätteandmine toimub klasside kaupa
järgnevalt: kell 12.00 – 9b,
kell 14.00 – 9a ja kell 16.00
– 9c klassi lõpetajatele. Igal
õpilasel on lubatud kutsuda
kaks külalist.
Traditsiooniliselt tähistab tutipäev eksamite
algust. Sel aastal oli aga

teisiti. Eksameid ei olnud
ning seetõttu ei saanud toimuda ka pika traditsiooniga tutipäeva. Selle asemel
korraldasime 9. klassidele
veebi teel ürituse nimega
„Lõbus koolitund“.
Oli esimeste klassijuhatajate tervitus, vaadati
lapsepõlvepilte, mängiti
aabitsateemalist Kahhooti ning lõpetajad näitasid
oma videosid. 8. klassid
olid koostanud viktoriini ja
teinud toreda kokkuvõtva
video koolimajast. Veebivahendusel toimunud tutipäeva meeleolu oli südamlik
ja soe.
Maris Niin
Kooli huvijuht

Remonditööd koolimajas
algasid tavapärasest varem
Koolimajast möödujad on
kindlasti märganud, et viimastel kuudel muidu nii
vaikses majas käivad juba
mõnda aega ehitus- ja remonditööd.
Koolihoone põhikorpuse III korruse bioloogia
klassiruumi renoveerimine
peaks saama valmis juba
lähipäevil. Töid teostab
Riegler Grupp OÜ.
Käsil on ka kõigi kolme korruse tualettruumide
täielik ümberehitus, mille

tulemusena saavad olema
eraldiseisvad wc-de boksid.
Mahuka töö üks eesmärke
on ka ruumide säästlik kasutus. Ümberehituse tulemusena tekib igale korrusele
juurde ca 20 m2 klassiruum/
kabinet. Ehitajaks on LVeix
Ehitus OÜ ja töö saab valmis hiljemalt augusti keskpaigaks.
Üht-teist on ka juba tehtud: renoveeritud sai koolimaja vana osa II korruse
klassiruumiga seotud abiruum, mille tulemusena tekkis juurde üks eraldiseisev
väikeklass ning söökla esise
põranda kapitaalremondi
käigus tasandati põrand ning
kaeti uue nõuetele vastava
põrandakattega.
Einar Elbing
Haldusjuht

Linn võtab vastu loomestipendiumide taotlusi
Pärnu linnavalitsus annab
taas välja loomestipendiume, mille eesmärk on toetada ja väärtustada Pärnu linnas elavate või tegutsevate
loovisikute tegevust.
Loomestipendium määratakse loomeinimesele, kes
elab või tegutseb Pärnus või
Pärnu heaks ja soovib luua
teost, mis rikastab Pärnu
kultuuripilti. Stipendiumi
võivad taotleda kõik kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse,
muusika või arhitektuuri eri-

alal tegutsejad. Stipendium
on ühekordne ja mõeldud
kindla teose loomiseks.
Täidetud ja digiallkirjastatud taotlused tuleb saata Pärnu linnavalitsusele
20. juuniks postiaadressil
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
linn, Pärnu linn või e-postiga linnavalitsus@parnu.ee.
Mullu said loomingulist
tegevust toetava stipendiumi Andrus Kallastu, Ott
Kilusk, Sven Sildnik, Anu
Mänd ja Taje Tross.

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Paikuse Lasteaia lõpetas 34. lend
Üks huvitav ja täiesti
teistmoodi õppeaasta on
läbi saanud ka Paikuse
Lasteaias. Nii õpetajad,
lapsed kui ka lapsevanemad on selle aja jooksul
omandanud palju uusi
kogemusi, harjutanud
uut moodi õppimist ja
õpetamist.
Ometigi oleme jõudnud üksjagu palju. Kuna
tänavu on Eesti rahvajutu
aasta, oli lasteaia peamiseks
eesmärgiks teadmiste suurendamine eesti keelest ja
kirjandusest ning emakeele
väärtustamine. Tähistati ka
saja aasta möödumist eesti
keele seadustamisest riigikeelena.
Tegime õppekäike raamatukokku, osalesime Lugemisisu projektis, lavastasime näidendeid, lugesime
unejutte Eesti lasteakirjandusest. Koolieelikute rühmad õppisid teistele etendamiseks selgeks erinevad
lavastusmängud. Kellukese
rühma lavastus „Raamatute
eriline võlu“ etendus neljal
korral. Publikuks olid kutsutud sõbrad meie oma koolist,
teistest lasteaedadest, lapsed
enda majast ning oma emmed-issid. Päevalille lapsed
õppisid selgeks „Kivinõia”,
mis erriolukorrast tingituna
kahjuks esietenduseni ei
jõudnudki.
Liigume säästliku
tarbimise suunas
Teise eesmärgina väärtustasime säästlikku tarbimist. Vesteldi ja uuriti videodelt vee ja paberi
säästlikku tarbimist, prügi
vähendamise võimalusi ja
selle sorteerimist. Kõigile sai selgeks, et ruumist
lahkudes tuleb kustutada
tuled, käte pesemiseks saab
kraani avada poole survega,
kuidas joonistamisel kasutada paberit täies ulatuses.
Loovtegevusteks kasutati
võimalikult palju taaskasutatavaid ja boilagunevaid
materjale nagu munakarbid,
puuoksad, käbid, männiokkad jne. Igal rühmal on oma
taimekastid. Kasvatati ette
maitsetaimi ning istutati
sibullilli, et õppida ja jälgida
taime kasvamise protsesse.
Mõlemad majad on
liitunud rahvusvaheliste

Kellukese rühma lõpetajad

Päevalille rühma lõpetajad
programmidega Tipu Looduskooli projektis Waste Art
ja Roheline Kool. Kui Seljametsa Lasteaiale omistati
Rohelise Kooli lipp 2019.
aastal, siis Paikuse Lasteaiale andis Vabariigi president
Kersti Kaljulaid Rohelise
lipu üle selle aasta 5. juuni
veebikonverentsil.
Suurt tähelepanu pöörati
ka õpetajate ja laste digipädevuste arendamisele. Toimus õpetaja Maarja Saare
juhendamisel sisekoolitus,
kus tutvustati lasteaeda hangitud uusi robootikavahendeid. Pedagoogid täiendasid end eriolukorra ajal
kõikvõimalikel IT alastel
koolitustel.
Kuigi õppeaasta lõppes
ootamatult ja peaaegu kolm
kuud varem kui tavaliselt,
oleme suutnud oma eesmärgid saavutada. Tänusõnad
selle eest ka kõikidele lapsevanematele, kes eriolukorras leidsid aega meie tublide
õpetajate näpunäidete ja
planeeritud nädalaplaanide
järgi oma laste aega sihipäraselt sisustada.
Lõpetas 34. lend
Sellel aastal lõpetas Paikuse Lasteaia juba 34. lend.
Sügisel alustab kooliteed
kokku 41 last: Paikuse Kellukesest 18, Päevalillest 19,
Meelespeast 2 ja Seljametsa

Meelespea rühma lõpetajad

Oravakeste rühma lõpetajad
asjad kokku, et anda ruumid
Oravakestest samuti 2.
1. juunist algab meil üle ehitajale, kes hakkab
suvine töökorraldus, õppe- paigaldama ventilatsiooni.
Juulikuus on Paikuse
ja kasvatustöö saab läbi ja
rohkem on vabamängu ja maja suletud ja avatuks
jääb Seljametsa lasteaia üks
õuesolemise aega.
Alates 15. juunist on rühm, kuhu hetkeseisuga on
Paikuse majas avatud 4 16 soovijat.
Silja Kaur
rühma. Sulgeme lasteaia
Ene Mihkelson
vana osa, rühmad pakivad
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Projektijuhina asub ametisse
Velmo Narruskberg

1. juunist töötab Paikuse
osavallas taristu- ja ehitusteenistuse projektijuhi kohal
Velmo Narruskberg.
Projektijuhi ametikoht
hõlmab kõike, mis on Pai-

kusel seotud ehitusega,
alustades väikemahulistest
klassiruumi remontidest ja
lõpetades suuremahuliste
uusarendustega. Lisaks veel
kõik teede ning tänavavalgustusega seonduv.
Tema varasemad töökogemused pärinevad töökohtadest Päästeametis, kus
ta korraldas lääne regiooni
tehnikatalituse tööd tehnikavalmiduse tagamisel,
lisaks Räpina Vallavalitsuse
majandusosakonnas, kus
tegeles sarnaselt praeguse

ametiga taristu ehitusprojektidega.
Paikuse osavalda tööletulekut võtab ta kui uut
väljakutset ja võimalust panustada piirkonna arengusse.
Oma hobidena nimetab
ta tennist, rulluisutamist ja
motomatkamist.
Velmo töölaud asub
osavallakeskuses kabinetis
nr 1, tel 444 8157, velmo.
narruskberg@parnu.ee.
Endine projektijuht
Martin Hollas siirdus tööle
erasektorisse.

dokumendiregistris nähtav.
Täiskasvanu pilet Seljametsa Muuseumisse maksab
2 eurot, sooduspilet 1 euro.
Giidi teenus kuni 10 inimesele maksab 5 eurot, 11-20
inimesele 10 eurot ning
üle 20 inimesega grupile
15 eurot. Muuseumitund
koos õpitoaga (sisaldab
töövahendeid ja materjale)
maksab täiskasvanule 5
eurot, lapsele 4 eurot osaleja
kohta.
Muuseumi külastamine
on tasuta teiste muuseumide

töötajatele ning Pärnu linna
õpetajatele ja kuni 18-aastastele lastele. Seminariruumi ja saali saavad tasuta
kasutada lastele-noortele
suunatud huviringid, laulu- ja tantsupeo protsessis
osalejad ja avatud noorsootöö tegijad. Rahvamaja
direktoril on õigus anda
rahvamaja ruumid tasuta
kasutusse osavallakogu ettepanekul osavalla jaoks oluliste traditsiooniliste ürituste
korraldamiseks.
Annika Põltsam

Rahvamaja ja muuseumi
teenustel on uued hinnad
Linnavalitsus leidis, et
mõistlik on kehtestada Seljametsa Rahvamajale ning
tema struktuuriüksusele,
Seljametsa Muuseumile
ühine korraldus, kehtestada
rahvamaja teenustele hinnakiri ning kaasajastada muuseumi teenuste hindasid.
Kuna Seljametsa Rahvamaja on uus asutus, polnud
talle ruumi rentimise hinnakirju veel kehtestatud.
Muuseumi kinotoa-seminariruumi rentimine maksab
15 eurot esimene tund, iga
järgnev tund 10 eurot. Suurt
saali soovitakse rentida peamiselt lapse sünnipäevaks
(kuni 3 tundi) või täiskasvanu juubeliks (kuni 24 tundi).
Uue hinnakirja järgi maksab
saali rentimine tunniks ajaks
25 eurot, kolm tundi 60
eurot ning iga järgnev tund
12 eurot. Kogu ööpäevaks
saali rentides tuleb arvestada 120-eurose väljaminekuga. Iga saali rentijaga
allkirjastatakse rendileping,
mis on Pärnu linna avalikus

Linnavolikogus otsustati:

08. mail 2020
* kehtestada Paikuse Kooli põhimäärus seoses huvihariduskeskuse lisandumisega
Paikuse Kooli. Põhimäärusele on andnud arvamuse Paikuse Põhikooli hoolekogu,
õppenõukogu ja õpilasesindus ning Paikuse osavallakogu.
28. mail 2020
* valida linnavolikogu esimeheks Andrei Korobeinik (Keskerakond) ja aseesimeheks
Helle Kullerkupp (EKRE).
* nimetada Pärnu abilinnapeaks Meelis Kukk (ei kuulu ühtegi erakonda ega valimisliitu),
kes vastutab linnavalitsuses eelarve, laenupoliitika, investeeringute finantseerimise,
raamatupidamise korraldamise, riigihangete ja linnavara strateegilise juhtimise eest.
Teisteks abilinnapeadeks on Rainer Aavik (valimisliit Pärnu Ühendab), Varje Tipp
(Keskerakond) ja Mart Järvik (EKRE).

Linnavalitsuses otsustati:

18. mail 2020
* kehtestada Seljametsa Rahvamaja tasuliste teenuste hinnakiri.
* volitada planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Paikuse alevis Oruvälja tn 9
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse,
reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse rajamisega.
19. mail 2020
* kinnitada OÜ Paikre 2019. aasta majandusaasta aruanne ja kasumijaotus.
25. mail 2020
* eraldada Paikuse noortekeskusele linnalaagri “Kehale ja meelele” korraldamise ja
läbiviimise toetuseks 1000 eurot ja maadlusklubile Leo rannamaadluse Eesti Meistrivõistlusel osalemiseks 400 eurot.
* määrata preemia rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, uurimis/teadustöö konkursil
edukalt osalenud Paikuse Põhikooli õpilastele Riin Annusverele ja Jesper Jegorovile.
* toetada Paikuse Naisteühingu Marta järgmisi kultuuriprojekte: “Head, uut aastat,
naabrimees!”, “Vanavanemate väärtused” ja Seljametsa sügislaat “Soeta varud salve
enne talve!” (kultuuriprogrammi korralduskuludeks) vastavalt 500, 400 ja 400 euroga.
01. juunil 2020
* eraldada MTÜle Maadlusklubi Leo 650 eurot Leo Kreinini XIX Mälestusvõistluste
korraldamiseks, MTÜle Paikuse Korvpall 2500 eurot Paikuse korvpalli karikavõistluste läbiviimiseks ja MTÜle Paikuse Motoklubi 1900 eurot Enduro meistrivõistluste
korraldamiseks.
* nõustuda Seljametsa külas asuva Nurme katastriüksuse jagamisega kaheks
katastriüksuseks ja määrata uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed järgmiselt: Pärnu linn, Seljametsa küla, Nurme (maatulundusmaa – 100%)
ja Pärnu linn, Seljametsa küla, Väike-Nurme (elamumaa – 100%).
* teha volikogule ettepanek algatada tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu
kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostamine koos vajalike uuringute läbiviimisega. Planeeringuala koosneb Pärnu linna Paikuse osavalla Põlendmaa külast ja Seljemetsa küla
territooriumi osast. Planeeringuala suurus on 113,7 km². Kohaliku omavalitsuse või
kohaliku kogukonna saadav hüvitis või kasu kavandatavast suurarendusest lepitakse
kokku planeeringu koostamise käigus enne planeeringu kehtestamist.

Osavallakogu koosolekust

Muuseumitunni õpitoas käib karaski- ja võitegu.

Ohvriabi – kellele ja miks?
Eriolukord muutis meie
kõigi elu vähemal või suuremal määral. Oleme selle
ajaga õppinud juurde uusi
oskusi, kogenud arusaamatuid tundeid, näinud headust
ja tajunud hirmu. Oleme
muutunud kahtlustavamaks
ja väsinumaks. Üle kahe
kuu kestnud eriolukord pani
meid ja meie omavahelised
suhted proovile.
Pingetel on teadupärast
omadus kuhjuda ning korraga suure hooga vallanduda. Sotsiaalkindlustusamet
pakub abivajajatele tasuta
ohvriabiteenuseid. Pärnu
piirkonna ohvriabitöötaja
asub politseijaoskonnas
Pikk 18. Vastuvõtuaeg tuleb
eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.
Meie poole võivad pöörduda kõik, kes tunnevad, et
on langenud kuriteo ohvriks või kogenud vägivalda,
hoolimatust või halba kohtlemist. Nõustamisele saab

8. juuni 2020

pöörduda ka anonüümselt, praegusel ajal kõrvalseiskuid hüvitiste ja teenuste jast. Kui kuulete või märtaotlemisel on siiski vaja esi- kate midagi, mis teie arvates
tada oma isikuandmed (kon- viitab vägivallale lähedaste
fidentsiaalsus tagatakse).
vahel, andke sellest abiandJulgustame pöörama jatele teada.
tähelepanu ja märkama iniTiina Ruul
mesi enda kõrval. Abivajaja
ohvriabi osakonna
märkamine sõltub palju
Lääne piirkonna juht
Kus kohast saada abi?
• Kui kellegi elu ja tervis on ohus, helista viivitamata 112.
• Pärnu piirkonna ohvriabi peaspetsialist on Tatjana
Zuftsiankou, 5215832, tatjana.zuftsiankou@sotsiaalkindlustusamet.ee.
• Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116006
annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, halva
kohtlemise või hooletuse ohvriks või on kogenud füüsilist,
emotsionaalset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda.
Teenus on helistajale tasuta ja kättesaadav ööpäevaringselt. Helistaja võib jääda anonüümseks. Abi pakutakse
eesti, vene ja inglise keeles.
• Ameti lasteabitelefon 116 111 on mõeldud lastele, lähedastele ja ka spetsialistidele.
• Pärnu Naiste Tugikeskuse numbrid on 53981620,
53650260.
• Häirekeskuse kriisitelefon 1247 pakub ohvriabi kriisitelefoni nõustajate abiga elanikkonnale psühholoogilist
esmaabi. Nõustamine toimub 24/7 eesti, vene ja inglise
keeles.

Paikuse osavallakogu 27.
mai koosoleku päevakorras
oli kolm punkti: ülevaade
ühinemislepingu täitmisest,
eriplaneeringu algatamine Põlendmaale tuulikute
ehitamiseks ja tööplaani
korrigeerimine.
Ühinemisleping jõustus
Pärnu Linnavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval 1. novembril
2017 ning see kehtib kuni
järgmise kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.
Selle nelja-aastase perioodi
jooksul tuleb ühinemislepingus sätestatu ellu viia.
Ühinemislepingu täitmisest andis ülevaate linnapea Romek Kosenkranius,
kes märkis, et enamus tegevusi reguleerivaid õigusakte
on viidud kooskõlla, st ühtlustatud Pärnu linna omadega. Samas tunnistas ta, et
igapäevase tegevuse käigus
on välja tulnud õigusakte,
mis ei ole kooskõlas linnaga, nt teederegistri teema.
Vastuseks Eero Rändla
küsimusele, kuidas mõtestada lahti ja kuidas kohapeal toimib omavalitsuse
varahaldus, vastas linnapea,
et osavallakestuse juhid on

kursis kommunaalmajanduse ja ka haldusteenuste osutamise küsimustega. Teatud
valdkondades ja töölõikudes
on töötajate ristkasutus. Linnapea nõustus Eero Rändla
ettepanekuga kokku kutsuda
osavallakeskuste juhid ja
osavallakogude esimehed,
et arutada neid õigusi, kohustusi ja vastutust, mis on
praegu osavallakeskuste
juhatajatel, leidmaks täiendavaid võimalusi kohaliku
kogukonna teemade operatiivseks lahendamiseks.
Linnavolikogu otsuse
eelnõud „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
kohta“ tutvustas planeerimisosakonna juhataja Kaido
Koppel.
Eero Rändla palus eelnõu tutvustamisel käsitleda
ka järgnevaid teemasid:
mõju kohaliku elanikkonna
eluolule (kas on nendega
suheldud, saavutatud eriplaneeringu alustamise osas
kokkulepe ja kui on, siis
mis tingimustel); mõju loodusele, rohealadele, samuti
üldplaneeringuga ettenähtud planeeringutele.
Enefit Green AS on

18.03.2020 esitanud linnavalitsusele taotluse algatada kohaliku omavalitsuse
eriplaneeringu koostamine
ja keskkonnamõjude strateegiline hindamise läbiviimine osal Paikuse osavalla
territooriumist. Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja sobiv
ala elektrituulikute pargi
rajamiseks ning määrata
tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus.
Hinnanguline elektrituulikute pargi suurus on 800 ha,
millele kavandatakse kuni 7
tuulikut kõrgusega kuni 290
m. Lisaks on Metsagrupp
OÜ esitanud 03.04.2020
taotluse eriplaneeringu algatamiseks, mille eesmärgiks
on kavandada tuulepark.
Metsagrupp OÜ taotletav
planeeringuala jääb tervenisti Enefit Green AS poolt taotletud planeeringuala sisse.
Viies sisse arutelus esitatud seisukohad otsustas
osavallakogu 4 poolt ja 5
erapooletu häälega toetada
eelnõud.
Juunikuu osavallakogu
koosolekul tuleb muuhulgas
arutusele liikluskorraldus
ja bussiliikluse areng osavallas.
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Pakendikonteinereid täidetakse valede jäätmetega

Taaskasutusorganisatsioo- pakendikonteiner on täis, ei
nide pakendikonteinerid tohi jätta pakendeid mahuti
täituvad kevadisel ajal väga kõrvale maha. Pärnu keskiiresti. Kahjuks satub ai- kuslinna, Paikuse alevi ning
nult pakenditele ja pak- Silla ja Papsaare külade
kematerjalidele mõeldud eramajade elanikud saavad
mahutitesse nii biolagu- kasutada kollase pakennevaid kui segaolme- ja dikoti teenust. Tegemist
ehitusjäätmeid ningi isegi on tasuta teenusega, mida
vana elektroonikat.
saab tellida aktsiaseltsilt
Pakendikonteinerisse Ragn-Sells. Korterühistud
tuleb viia puhtad paken- saavad tellida oma elanikele
did. Tugevalt määrdunud pakendikonteineri, rohkem
või suisa toidujääkidega infot leiab www.tvo.ee ja
pakendeid pakendikontei- www.pakendiringlus.ee.
nerisse panna ei tohi. Kui
Pakendikonteinerisse sobivad
• Plastpakendid: plastist joogipudelid ja kanistrid,
jogurtitopsid ja võikarbid, puhtad õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid,
plastkarbid, kilekotid ning muud plastkotid (nt suured
suhkrukotid).
• Klaaspakendid: värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid ning muud klaaspakendid. NB! Klaastaaralt
tuleb eemaldada metallkorgid ja kraed.
• Metallpakendid: alumiiniumist ja muust metallist
joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning
metallkorgid, puhtad konservkarbid ja muud metallpakendid.
• Paber- ja kartongpakendid: pappkastid ja -karbid,
jõupaber ja paberkotid, puhtad paberpakendid – nt
hambapastatuube ja kosmeetikatooteid ümbritsevad
paberpakendid.
• Joogikartong: tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt
piima-, jogurti- ja mahlapakendid).

Päevakeskuses
elatakse vaikselt
Päevakeskus ei ole oma
tegemistega tagasi tavarütmi juurde naasnud ja kõik
ringid on suvepuhkusel.
Hetkel ei saa ka kindlalt
väita, et kohe sügisel saame uuesti alustada. Sõltub
olukorrast ja linnavalitsuse
otsusest. Oleme aga ikka
avatud iga päev ja tavalistel
kellaaegadel. Kui kellegil

on vaja abi, siis püüame
igati aidata.
Tuletame meelde, et
abivahendeid ei saa enam
meie kaudu, vaid Invarust,
mis asub Hommiku 1, Port
Artur 1 kõrval, telefoni
number 447 1022.
Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Tüdrukute maailmas
on veel vabu kohti
Juba mitmendat aastat toimub Seljametsa Rahvamajas 9-12 aastastele tüdrukutele suvelaager “Tüdrukute
maailm”. Kuid laagrisse
võivad registreeruda nii
hakkajad kaheksa-aastased
kui ka juba 13 täis saanud
neiud.
Sel aastal toimub laager
29. juunist 3. juulini kella
10st kuni 16-ni. Viie päeva
jooksul saavad tüdrukud
osa paljudest erinevatest
tegevustest. Juhendajad
Hellevi Maasepp ja Regina
Ester on mõelnud sellele,
et lastel on erinevad huvid.
Laagri märksõnad on tants,
jooga, ilusate asjade meisterdamine, loovmängud,
sportlik tegevus, teadmiste
proovilepanek ja kokandus.
Loomulikult jääb ka aega
niisama uute ning vanade
sõpradega olemiseks. Tegevused toimuvad nii siseruumis kui õues.
Eelmistel aastatel on
lapsed saanud proovida
erinevaid käsitöötehnikaid

ning valminud on ehteid,
parkimiskellasid, kunstiteoseid ning ise on hakkama saadud ka rõivaste
tuunimisega. Oleme käinud
ise külas ja meil on käinud
külalisi – erinevate erialade
spetsialiste, kes oma tööd
tutvustavad ja üht-teist ka
kas ette näitavad või proovida lasevad.
Tühja kõhtu täidab
maitsvate ja tervislike roogadega kokandusringide juhendaja Marek Sild. Heaks
tavaks on saanud, et laagri
viimase päeva lõpetab hoolikalt ettevalmistatud ühine
etteaste, mida kutsume vaatama ka vanemad.
Osalemise soovist teatamisega ei tasu viivitada,
sest laagrisse võtame vaid
kakskümmend last. Registreerumiseks saatke e-kiri
hellevimaasepp@gmail.com
või leidke meid Facebookist:
Suvelaager Tüdrukute Maailm Seljametsas vol 2.
Hellevi Maasepp
Juhendaja

Linnapea premeeris tublisid õpilasi
Paikuse Põhikool esitas
sel õppeaastal Pärnu linna
Aasta õpilase kandidaadiks
9. klassi õpilase Riin Annusvere ja Aasta aktiivse
noore kandidaadiks õpilasesinduse presidendi Jesper
Jegorovi. Pärnu linnapea
tunnustas Riinu ja Jesperit 100 eurose preemiaga.
Riin õpib alates esimesest
klassist viitele. Jääb vaid
imestada, kuidas ta seda
jõuab, sest tema päevad on
täis erinevaid huvitegevusi.
Ometi suudab Riin õppetöö
kõrvalt tegeleda nii tantsi-

mise, laulmise kui ka sportimisega.
Riin tegeleb laulmisega Pärnu Kunstide Majas
Margrit Kitse laulustuudios,
kus ta laulab nelja-liikmelises vokaalansamblis Tähtihellad. Veel laulab neiu
kahes lastekooris, üks neist
tegutseb Pärnu Kunstide
Majas ja teine Paikuse Põhikoolis. Lisaks laulmisele
on Riinu huvialaks kitarri ja
ukulele mängimine.
Vaatamata muusikaga
tegelemisele käib Riin ka
Pärnu Spordikoolis võrkpalli trennis. Oma sõnul naudib
ta osalemist Pärnu Kahe
Silla Klubi korraldatavatel
jooksuüritustel ja seda juba
kolmandat hooaega järjest.
Riin on laia silmaringiga tüdruk. Ta on osalenud
mitmetel võistlustel, olümpiaadidel ja viktoriinidel.
Piirkondliku inimeseõpetuse olümpiaadi võitis ta
vabariigi kõrgeima punktisummaga. Pärnumaa terviseviktoriinil saavutas Riin

võistkondlikult esikoha.
Käesoleva õppeaasta PÕMMIL kuulus Riin samuti
võidukasse võistkonda.
Vaatamata suurele koormusele jõuab Riin kaasa
lüüa ka kooli- ja klassiüritustel, olla sõbralik, tasakaalukas ja abivalmis
klassikaaslane.
Jesper Jegorovi aktiivsus ning tohutu teotahe on
suunatud sissepoole - koolielu huvitavamaks ja sisukamaks muutmisele. Juba
kuuendas klassis sai Jesperist klassivanem, kes peab
seda ametit suure pühendumisega siiani. Kaheksandas
klassis tundis noormees, et
on valmis õpilasesinduse
töösse panustama. Jesperi
õpilasesindusega ühinemine
andis sellele täiesti uue hingamise. Hoo said sisse uued
ja huvitavad üritused. Noormehe tegutsemistahe oli
muljetavaldav ja käesoleva
õppeaasta alguses valiti
Jesper kooli õpilasesinduse
presidendiks.

Rääkides Jesperist, on
nii õpilased kui õpetajad
ühisel arvamusel, et noormees ei rapsi niisama, ei
aja tühja juttu, vaid tegutseb
mõtestatult, hinnates koostööd klassi- ja koolikaaslastega ning õpetajatega.
Ta on suutnud rajada väga
usaldusliku silla õpilas- ja
õpetajaskonna ning kooli juhtkonna vahel. Ta on
tõeline usaldusisik kõigile
osapooltele, kes on vajadusel piisvalt diskreetne ja
taktitundeline.
Angela Taggo
Eve Tannebaum

Lasteaed saab ProgeTiigri programmi
kaudu tehnoloogiaõppeks toetust

Selgunud on Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) ProgeTiigri programmi
2020. aasta seadmete taotlusvooru tulemused.
Paikuse Lasteaed esitas
projekti robootikaseadmete muretsemiseks ja see
sai ka rahastatud. Projekti
kirjutanud õpetaja Maarja
Saare sõnul on meie lasteaia
poolt välja valitud seadmete
hulgas nii uusi seadmeid kui
ka neid, millest üks või kaks
eksemplari on juba eelne-

valt olemas. Uute seadmete
puhul sai valik tehtud selle
põhjal, et roboteid saaks
kasutada võimalikult laias
vanusevahemikus. Robotid
peaksid olema jõukohased
kõige väiksematele, pakuksid piisavalt huvi suurematele ja oleksid ekraanivabad. Sellisteks robotiteks
osutusid Qobo robottigu ja
mTinypandakakaru. Kuna
Paikuse lasteaed tegutseb
kahes majas ning vahendeid on raske jagada, siis

tekkis vajadus hankida
juurde ka olemasolevaid
vahendeid. Nii saame juurde
Dashi, Doti, Edisoni, Blue
ja Bee-Botid. Kuna üksi-

Paikuse osavallakeskuse
suures saalis on 18. juunini
üleval ARS Kunstistuudio
lõppenud hooaja ülevaatenäitus.
Annela Raud Selge
Kunstistuudio MTÜ rendib
ruumi ja aega ning tegutseb
meie huvikoolis selle avamisest alates 2007. aastal.
Juhendaja Annela Raud

Selge sõnul oli maalistuudio algselt mõeldud küll
täiskasvanutele, kuid nüüd
on nende hulgas ka noori
maalihuvilisi.
Liikmeid on stuudiol
hetkel kolmkümmend kolm,
aktiivseid maalijaid kahekümne ringis. Käiakse
maakonna eripiirkondadest,
ka väljastpoolt.

Maalitakse pühapäeviti, suvel korraldatakse
erinevaid maalipäevi, aastaringselt näitusi. Lisaks
paljudele ühisnäitustele,
on maalijad üles astunud
ka oma isiknäitustega, sh

Bee-Bot

kute seadmetega tegevuste
läbiviimine on võrdlemisi
ajamahukas, siis lähtusime
sellest, et seadmete juurde
soetamisel saaks õpetajad
tegevusi läbi viia paralleelselt väiksemates gruppides.
Ühtekokku laekus tänavu 355 taotlust. Kokku saab
toetust 61 kooli ning 110
lasteaeda kogusummas 292
000 eurot. Positiivse vastuse
saanud õppeasutusi on igas
maakonnas.
Silja Kaur

Osavallakeskuses on kunstistuudio
lõppenud hooaja maalinäitus

Näituse ülespanijad vasakult: Maie Tamme, Malle
Tamm, Helle Tamm, Annela Raud Selge, Silvi Koovit,
Jana Suve ja esireas Annika Oltre.

Paikuse Päevakeskuses ja
Seljametsa Muuseumis.
Kokku on kunstistuudio
tegutsenud aga 18 aastat.
Algusaastail tegelesid nii
lapsed kui ka täiskasvanud
stuudiolased põhiliselt siidija klaasimaali, vitraaži, keraamikamaaliga jm Pärnus

Nooruse Majas.
Seekordsel näitusel
on üleval üle paarikümne
maali, sh Paikuse osavalla
elanike Jana Suve “Kass”,
Maie Tamme “Männid” ja
Anu Paluoja “Luiged” (fotodel). Näitust saab vaadata
tööpäeviti.
Liilia Varik
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
STANISLOVAS VERBITSKAS
ARVET REINTHAL
ENN KASEMETS
JÜRI SIRG
ALBERT ANDERSON
JÜRI SIRG
ALBERT ANDERSON
ROBERT DANILSON
JAAN SAARSE
HEINO OLLI
MATI KANGUR
JAAN SOMER
KALLE AAS
ALEKSEI NÄÄR
ALEKSANDR OKUNEV
VLADIMIR BESKOV

VJATŠESLAV BARANOV
TOIVO TULBI
PAUL VEKRAM
JAAK SUURVÄLI
JAAN SIINMAA
RÜRIK ABAKANOV
VELLO JUURIKAS
IDA PÕLLUÄÄR
AITA TILK
MILVI KERS
PILVI KALBUS
HILLE TORI
NIINA VARVIN
MARE TAMM
JUTA TOHVER
LINDA SMORODINA

8. juuni 2020

LEEGI TOHV
JELENA LAPINA
ELL JUURIKAS
IRINA VALLAU
VIIU LEPA
ENDLA SILDOJA
HELLE VENT
AIME BRAND
VIRVE LEPIK
OLLI MITROFANOVA
HELI SEPA
INNA OKUNEVA
REET SIITAM
SILVI VAHTER
LJUDMILA BARANOVA
TÕNU MÄNNIK

BERIT TUULIK		
ema Kadri Kuld
isa Kaupo Tuulik

07.05.2020

MARTEN LEHE		
ema Mariann Sulg
isa Andres Lehe

20.05.2020

MARKUS LEHE		
ema Mariann Sulg
isa Andres Lehe

20.05.2020

PIHEL ERISSAAR		
ema Eliise Erissaar
isa Andres Erissaar

23.05.2020

PÄRTEL NÕMM		
ema Karolin Übner
isa Mart Nõmm

26.05.2020

JAAGO RULL			01.06.2020
ema Merike Rull
isa Hannes Rull

Täisväärtuslik MUNAKANADE TÄISSÖÖT

Sööda retsept koostatud kogemusel, silmas pidades
Eesti linnukasvatajate vajadusi
Hind 11.30 €/kott (20 kg kott)
Alates 4 kotist transport tasuta koju kätte
Tellimused vormista:
www.ait24.ee, ait24@ait24.ee või
tel 5855 7025

Rahvamaja ootab kodukohvikuid
end kirja panema
22. augustil plaanib Seljametsa Rahvamaja juba
teist aastat Paikuse osavalla
kodukohvikute päeva. Kuna
eelmise aasta kohvikupäev
tekitas väga palju elevust ja
häid emotsioone, plaanime
tänavu veelgi põnevamat
programmi. Kohvikupäeva avatseremooniaks koguneme kell 11 Paikuse
toidupoe ette, pilli mängib pasunakoor Õnn Tuli
Õuele. Koostöös Paikuse
Spordikeskusega saadame avatseremoonial teele
kohvikutepäeva jalgrattatuuri. Läbides kohvikuid
jalgrattal, on võimalus koguda kaardile allkirju ning
loosikasti toodud kaartide
vahel loosime juba samal
õhtul välja vahvaid auhindu.
Kohvikupäeva rattaretkele

läheb iga seltskond endale
sobivas tempos ning külastuspaikade järjekorra saab
samuti ise valida, registreerumiseks palume kirjutada
enne 27.juulit info@paikusespordikeskus.ee.
Kohvikud avatakse kohe
pärast avatseremooniat ehk
umbes 11.30 ning jäävad
avatuks kella 17-ni. Pärast
väikest puhkepausi kohtume järelpeol-külasimmanil
Seljametsas Uue-Tondi talu
murul. Seal loosime välja
rattaretkeliste auhinnad ning
kodukohvikud võivad soovi
korral päevast üle jäänud
hõrgutistega edasi kaubelda.
Samuti süütame koos vaid
paar kuud hilinenud jaanitule, mis eriolukorra tõttu
õigel päeval süütamata jäi.
Tantsuks mängivad-laula-

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

Raamatukogu on avatud juunis, juulis ja augustis:
E 8:00 - 15:00
K - R 8:00 - 15:00
T 8:00 - 18:00
L - P SULETUD
Iga kuu viimasel reedel on sisetööpäev ja
raamatukogu suletud.
Päikeselist suve koos mõnusate raamatutega!
Seljametsa Rahvamajas koolivaheaja õpitoad
11.06 kell 14
Meisterdame pajupilli
Juhendab Jüri Kasemets
Osalustasu 412.06 kell 14
Värvime batikatehnikas särke
Kaasa valge puuvillane särk
või muu rõivaese
Osalustasu 6-

vad meie oma pillimehed
Priit Kask ja Jaan Krinal.
Sissepääs järelpeole on kõigile tasuta.
Et kõik kodukohvikud
õigel ajal kaardile kanda,
ootab rahvamaja kohvikuid

endast märku andma hiljemalt 27. juuliks aadressil
rahvamaja@paikuse.ee või
tel 5263300. Ootame rohket
osavõttu!
Annika Põltsam,
Seljametsa Rahvamaja

Mälestame
lahkunut
Hilda Loorents		

06.02.1930 - 02.06.2020

Õpitubades osalemine eelregistreerimisega
rahvamaja@paikuse.ee või tel 526 3300

