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Tagasivaade Paikuse Lasteaia õppeaastale  Linnavalitsus ja osavalla-

keskused on taas avatud
Teenistujate juurde saab tulla vastuvõtuaegadel, suhtle-
miseks saab endiselt kasutada ka telefoni ja elektroonilisi 
kanaleid. 
Üld e-post on linnavalitsus@parnu.ee.
Lahtiolekuajad: E, T, K, N 8.00–17.00; R 8.00–16.00; 
lõuna 12.00-12.48

Nimi Vastuvõtuaeg Telefon
Kuno Erkmann
osavallakeskuse 
juhataja

E 14–16; N 9–12 
ja 14–17

444 8150

Riita Lillemets
infospetsialist-
registripidaja

E, T, K, N 9–12 ja 
14–16; R 9–15

444 8151

Arvid Arroval 
järelevalveinsener-
menetleja

 T 13–17; N 9–12 444 8153

Alice Närep
planeeringute 
spetsialist

T 13–17; N 9–12
Vajalik eelnev 
eelregistreerimine

444 8352
5307 1185

Sirli Sabiin
sotsiaalkonsultant

E, T 8.30–12; 
N 8.30–12 ja 14–17

444 8155

Nele Tamm
lastekaitsespetsialist

E, T 8.30–12; 
N 8.30–12 ja 14–17

444 8156

Velmo Narruskberg
projektijuht

T 13–17; N 9–12 444 8157

2021. aasta suuremad teetööd
Paikuse osavallas on ligi-
kaudu 37 km tänavaid, 75 
km kohalikke maanteid ja 
10 km kergliiklusteid. Ja 
kõik tahavad korrashoidmist 
ning aegajalt ka tõsisemat 
kõpitsemist.

Ehitus- ja 
pindamistööd

Eelmisel aastal pandi 
viiele teelõigule freesasfal-
dist alus, mis tänavu läks 
pindamisele graniitkillusti-
kuga ja bituumenemulsioo-
niga. Korda said järgmised 
teed ja teelõigud: 400 m 
Aiandi teed, 1000 m ja 470 
m Pargi teed, Kõvatooma 
tee kilomeetri pikkuses ja 
Tammuru Tehnoküla tee 
205 m ulatuses.

Kokku oli nimetatud 

tööde maht 26235 m2 ja tööd 
on tänaseks ka tehtud.

Pindamised
Korduspindamise alla 

lähevad Ojakalda, Põllu  
ja Tamme tänavad ning 
Servaku-Vaskrääma tee, 
pindamistele eelneb aukude 

remont. Servaku-Vaskrää-
ma tee linnale kuuluvad 
kruusatee lõigud (180 m ja 
200 m) viiakse mustkatte 
alla freesasfaldist aluspõhja 
ehitamisega ning 2,5 kordse 
pindamisega.

Nende tööde maht on 

kokku 23694 m2. Pindamis-
tööd lõpetatakse hiljemalt 
31. juulil. Lisaks paran-
datakse ka kruusakattega 
teelõike, mille täpne maht 
on veel selgitamisel.

Velmo Narruskberg
Projektijuht

Linn korraldab 
värvikampaania ka tänavu
Linnavalitsus korraldab 
ka tänavu „Värvid linna!“ 
kampaania, et toetada kin-
nisvaraomanikke ehitiste 
värvikuue värskendami-
sel, kompenseerides neile 
osaliselt hoonete või ka nt 
piirdeaedade värvimisega 
seotud kulud.

Eraisikutele ja korteri-
ühistutele hüvitatakse 10-
120 liitrise värvikoguse 
puhul 50% värvi maksumu-
sest, suurema värvikoguse 
puhul on hüvitatav summa 
40%, kuid mitte rohkem kui 
2000 eurot. 

Teistele juriidilistele isi-
kutele hüvitatakse 10-150 
liitrise sama värvikoguse 
korral 40%, kuid mitte üle 
2500 euro. Suurema värvi-
koguse puhul hüvitab linn 

maksimaalselt 30% värvi 
maksumusest, kuid mitte 
rohkem kui 2500 eurot.

Mullu toetati kampaa-
niaga 35 eraisikust maja-
omaniku ja nelja korteri-
ühistu värviostuga seotud 
kulusid kokku 10 320 euro 
eest. Hüvitise saajate seas 
oli nii keskuslinnas kui ka 
osavaldades asuvate hoone-
te omanikke. 

Võrreldes ülemöödunud 
aastaga kasvas 2020. aastal 
osalejate arv poole võrra. 

Osalemiseks peab ehiti-
se omanik esitama linnava-
litsusele kirjaliku avalduse 
ja seisukorra fikseerimiseks 
foto värvitavast ehitisest hil-
jemalt 24. oktoobril, mis on 
ühtlasi ka tööde lõpetamise 
tähtaeg.

Lõpeb tasuta kruusa
taotluste esitamine
Pärnu linna hajaasustusega 
piirkondades elavad eratee-
de omanikud saavad Pärnu 
linnavalitsuselt teede paran-
damiseks kruusa taotleda. 

Ühele eratee omanikule 
antakse kruusa üks kord 
kolme aasta jooksul. Kruusa 
eraldatakse sajameetrise 
eratee lõigu kohta 20 tonni, 
kuid mitte rohkem kui sada 

tonni ühe taotleja ja ühe 
eratee kohta.

Digiallkirjastatud taot-
lus tuleks saata hiljemalt 
15. juuniks e-posti aadressil 
linnavalitsus@parnu.ee. 
Infot ja nõu annab Paikuse 
osavallas Velmo Narrusk-
berg, tel 444 8157 või vel-
mo.narruskberg@parnu.ee.

Velmo Narruskberg

Äsja möödunud  õppeaastal 
keskendusime digivahendite 
mitmekülgsele kasutamisele 
õppetegevustes, väärtus- ja 
keskkonnakasvatusele ja 
säästlikule tarbimisele. Edu-
kalt sai kaitstud Seljametsa 
ja Paikuse maja Rohelise 
Kooli lipud, kandideerime 
oma tegemistega Keskkon-
nakäpp 2021 lasteaedade 
nimekirjas. 

Õ p e t a j a d  o s a l e s i d 
täiendkoolitustel raken-
damaks robootikavahen-
deid õppetegevustes, oleme 
osalenud üleeuroopalisel 
programmeerimisnädalal 
Code Week, oleme osalenud 
Insplay ja Tallinna Kulla-
tera Lasteaia korraldatud 
projektis Haridusrobotite 
õpilugude väljakutse, tule-
museks 1. koht ja kaks loo-
sivõitu Seljametsa majale. 
Koostatud sai projekt Pro-
geTiigri seadmete taotlus-
voorks uueks õppeaastaks 
lisavahendite rahastuseks ja 
taotlus rahuldati. 

Sellel aastal lõpetas Pai-

kuse Lasteaia 46 last.
Võilille rühmast läheb 

kooli 21 last (ülemisel fo-
tol, autor Kristhel Vaht), 
Saialille rühmast 12 (alu-
misel fotol), Meelespea 
rühmast 10 ja Seljametsa 
maja Oravakeste rühmast 3 
last, pildid nende lõpupeost 
loodame avaldada järgmise 
kuu lehes. Lõpupeod olid 
pidulikud ja imelised. Üle 
pika aja said lapsevane-
mad lasteaia siseruumidesse 
nautima pidu koos laste ja 
õpetajatega. 

Kooliteele saadetud las-
test tühjaks jäänud mängu-

maa täidavad peagi uued 
lapsed, kes alustavad las-
teaiateed Paikuse Lasteaias 
selle aasta sügisel.

Hetkesisuga on uueks 
õppeaastaks rühmad komp-
lekteeritud ja täituvus on 
100%, loomulikult võib 
tulevikus olla laste liikumist 
ja vabaneda kohti. Oleme 
suutnud pakkuda lasteaia 
kohti enamikele lastele, kes 
on Paikuse Lasteaia järje-
korras. Lapsed, kes hetkel 
jäid kohaootele, saavad 
võimaluse asnduskohaks 
Pärnu linnas, asnduskoha 
leidmisega tegeleb Pärnu 

linnavalitsuse alushariduse 
peaspetsialist Marga Napp.

Oleme õnnelikud, et 
peagi saab valmis Paikuse 
maja ventilatsiooni paigal-
damine ja uuest õppeaastast 
on meie lasteaia mõlemad 
majad kaetud täielikult ven-
tilatsiooniga. 

14. juunil alustatakse 
Paikuse maja Nurmenu-
ku ja Kullerkupu rühma 
renoveerimist. Mõlemas 
rühmas saab uueks põrand, 
tehakse korda seinad ja 
laed, paigaldatakse uues 
valgustid ja uksed. Reno-
veeritud rühmad peaksime 
kätte saama augusti alguses 
ja sellest hetkest saame 
öelda, et Paikuse Lasteaia 
kõik rühmad ja abiruumid 
on renoveeritud.

Tulevikus suuremaks 
investeeringuks saab olema 
Seljametsa maja ja Paikuse 
maja mänguväljakute reno-
veerimine. Antud projektiga 
alustame sellel aastal.

Kõigile ilusat suve!
Ene Mihkelson

Direktor
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Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust
Paikuse osavallakogu 27. 
mai koosolek toimus osa-
vallakeskuse suures saalis. 
Osa võttis 10 osavallakogu 
liiget.

 Osavallakogu toetas 
Pärnu linna 2021. aasta 
esimest lisaeelarvet abi-
linnapea Meelis Kuke poolt 
esitatud kujul. Lisaeelarve-
ga suurenevad põhitegevuse 
tulud 2 272 860 ja põhitege-
vuse kulud 2 781 060 euro 
võrra. Nende kahe summa 
vahe, 508 200 euro võrra 
kahaneb ka põhitegevuse tu-
lem, milleks on planeeritud 
5 866 440 eurot.

Otsustati toetada lin-
navolikogu otsuse eelnõu 
„Volikogu liikmete arvu 
määramine, valimisring-
kondade moodustamine ja 
mandaatide jaotamine“, 
mida tutvustas volikogu 
liige Siim Suursild.

Nagu oli kirjas ühine-
mislepingus, tuleb moodus-
tada oktoobris toimuvateks 
kohalike omavalitsuste vo-
likogude valimiseks Pärnu 
linna territooriumil kaks 
valimisringkonda: Pärnu 
keskuslinna valimisring-
kond ja liitunud osavaldade 
valimisringkond (nii oli 
ka 2017. aasta valimistel). 
Volikogu liikmete mandaate 
on 39, need jaotuvad valemi 
alusel.

Linnavolikogu 2017. 
aasta määruste „Pärnu lin-
na põhimäärus“ ja „Pärnu 
Linnavalitsuse töökord“ 
muutmine” eelnõudele anti 
heakskiitev arvamus. Eel-
nõusid tutvustas volikogu 
esimees Andrei Korobeinik. 
Eelnõu kohaselt täpsusta-
takse volikogu komisjonide 
tegevusega, arupärimise 
esitamisega ning volikogu 
komisjonide koosolekute 
ning linnavalitsuse istungite 
ja komisjonide koosolekute 
protokollide kättesaadavu-
sega seonduvat. 

Võeti teatavaks linnasek-
retäri Tiina Rohti informat-
sioon valimisjaoskondade 
asukohtadest 2021. aasta 
kohalike omavalitsuste 
volikogude valimiste ajal.

Pärnu linnas moodusta-
takse 13 valimisjaoskonda. 
Suur muudatus on see, et 
hääletamine toimub ring-
konnapõhiselt, st et enam 

ei ole jaoskonnad seotud 
elukohaga, nt Paikuse ini-
mene võib ka valimispäeval 
anda oma hääle Tõstamaal 
ja vastupidi. Endiselt toimib 
ka väljaspool elukohta hää-
letamine. Kogu valmiste ar-
vestus käib elektrooniliselt 
(ka valijate nimekirjad). Va-
limisperiood on esmaspäe-
vast pühapäevani, 11.-17. 
oktoobrini saab hääletada 
Kaubamajakas, Pärnu bus-
sijaamas ja Maksimarketis. 
Paikuse osavallakeskuses 
saab hääletada R ja L kell 
12–20 ning P 9–20. Paiku-
se jaoskond asub endiselt 
osavallakeskuses ja kannab 
numbrit 10.

Planeeringute spetsia-
list Alice Närep tutvustas 
OÜ Kaamos Energy soovi 
hakata Paikusel Tammuru 
külas rajama päikeseelekt-
rijaama.

Planeerimisosakonna 
seisukoht on jätkuvalt, et 
kuna maakonna üldplanee-
ringu (ÜP) alusel on mää-
ratud suuremate päikese-
parkide rajamise asukohad 
ja tingimused, siis ka uued 
rajatavad tuleb määrata 
ÜP-ga. Osavallakogu võttis 
informatsiooni teadmiseks.

Linna arengukava 
tegevuskava 2022-2026 
ülevaatamine (2026. aasta 
tegevuste lisamine). Eero 
Rändla selgitas, et linnava-
litsus vaatab üle arengukava 
ja eelarvestrateegiat ning 
osavallakogu saab teha et-
tepanekuid, milliseid uusi 
objekte võiks Paikuse osa-
vallast sinna lisada. Ta tegi 
ettepaneku esitada olemas-
olevasse arengukavasse ja 
eelarvestrateegiasse alltoo-
dud muudatused/täiendused 
aastate 2024 ja 2025 osas, 
kuivõrd olemasolevas aren-
gukavas ei kajastu eelmisel 
aastal tehtud ettepanekut 
Paikuse osavallale väga va-
jaliku Paikuse Kooli II osa 
ehitust ja antud arengukava 
järgi ei ole Paikusele aastaks 
2025 ette nähtud ühtegi 
investeeringut. See pärsib 
tugevalt tasakaalustatud 
regionaalset arengut. Eero 
Rändla tõi aastate lõikes 
välja alljärgnevad Paikuse 
piirkonna arengule vajali-
kud objektid, mis otsustati 
esitada linna arengukavasse 

ja eelarvestrateegiasse aas-
tateks 2022-2026:

1. Paikuse Kooli II osa 
ehitus (2024 – 700 000 €; 
2025 – 300 000 €);

2. Silla küla ja Selja-
metsa ühendustee rajamine 
(2025 – 540 000 €);

3. Paikuse paadisadama 
ehitamine Reiu jõele (2025 
– 250 000 €; 2026 – 3 750 
000 €);

4. Välituru müügikoh-
tade väljaehitamine (2026 
– 50 000 €).

Linnapea Romek Ko-
senkranius andis põhjaliku 
ülevaate ühinemislepin-
gu täitmisest 2020. aastal 
märkides, et enamuses vald-
kondades on kokkulepitud 
tegevused täidetud, kuid 
üht-teist on ka nö „teosta-
misel“. Suurematest vald-
kondadest on käesolevaks 
ajaks ühtlustamata näiteks 
kaevetööde eeskiri, jäätme-
hoolduseeskiri, kalmistute 
kasutamise eeskiri, ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise ja kasutamise ees-
kiri. Info võeti teadmiseks.

Osavaldade uue põhi-
määruse projekti tutvustas 
Eero Rändla. Audru, Pai-
kuse ja Tõstamaa osavalla-
kogud on ühiselt moodus-
tanud töögrupi osavaldade 
põhimääruste analüüsimi-
seks. Kolmel osavallal saab 
olema ühine põhimäärus. 
Põhimõttelised muudatused 
on suured. Osavallal on lin-
na eelarve osana iseseisev 
eelarve oma ülesannete täit-
miseks ja tema pädevuses 
olevate otsuste tegemiseks. 
Osavallal on oma investee-
ringute eelarve. Eelarvet 
käsutab osavallakeskuse 
juhataja vastavalt osaval-
lakogu otsustele. Osavalla-
kogu pädevuses on endiselt 
ka arvamuse andmine ja et-
tepanekute tegemine kõigis 
osavalla territooriumil linna 
toimimist või kohalikku 
elukorraldust puudutavates 
küsimustes.

Osavallakogu esimees 
ja aseesimees valitakse sa-
lajasel hääletusel eraldi. 
Osavallal on jätkuvalt oma 
sümboolika, osavalla tun-
nustused ja töökorraldus. 
Osavaldade uue põhimää-
ruse projekti toetati ühe-
häälselt.

Matuse korraldamine pole 
asi, millele peaksime iga-
päevaselt mõtlema. Kui 
see hetk on käes, aitavad 
leinajat ärasaatmise korral-
damisega tavanditeenuseid 
pakkuvad ettevõtted.

Küll aga tasub meil 
kõigil teada seda, kuidas 
kalmistul toimetada, mida 
seal silmas pidada ja kuidas 
omandada hauaplats.

Pärnu Linnavalitsuse lin-
navara- ja heakorrateenistuse 
heakorraspetsialist Piret Unn 
ütleb, et lähedase matmiseks 
tuleb omastel esimese asjana 
selgeks teha, kas perekonnal 
on mõnel Pärnu linna surnu-
aial hauaplats.

Linna territooriumil on 
ühtekokku 14 kalmistut, 
neist kolm asub Audru, viis 
Tõstamaa ja üks Paikuse 
osavallas ning viis keskus-
linnas Pärnus (sh Hääde-
meeste valda jääv Uulu sur-
nuaed  ning Vana kalmistu, 
kuhu enam ei maeta).

Hauaplatsi 
kasutusleping

Kui hauaplats on ole-
mas, saab selgitada, kes seda 
kasutab ja kellel on õigus 
sinna matta. Hauaplatsi ka-
sutajaks loetakse omakseid, 
kes on korraldanud esimese 
matuse, nende puudumisel 
aga isik, kes hauaplatsi 
reaalselt kasutab (mõeldud 
on siiski lähisugulast mitte 
võõrast inimest). Kindlaks 
tuleb teha seegi, kas kellelgi 
perest on olemas hauaplatsi 
kasutusleping.

Kõigi nende asjaolude 
väljaselgitamiseks tuleb 
pöörduda kalmistuvahi poo-
le. Kalmistuvahtide kontak-
tid leiab Pärnu linna kodu-
lehelt. Hauaplatsi kasutajate 
andmeid saab kontrollida 
ka kalmistute veebiregistris 
kalmistud.ee.

„Siinkohal panekski ini-
mestele südamele, et kui nad 
teavad, et neil on mõnel Pär-
nu kalmistul hauaplats, pea-
vad nad sõlmima hauaplatsi 
kasutuslepingu. Jahmatus 
võib olla päris suur, kui 
matuseid korraldades ilm-
neb, et hauaplats peaks 
vist ammusest ajast olemas 
olema, aga keegi perest ei 
tea enam täpselt kus. Seda 

tuleb paraku ette, et kusagil 
justkui oleks perekonnal 
hauaplats, ent tegelikkuses 
on kalmukoht olnud aastaid 
hooldamata ning sel puudub 
kehtiv kasutusleping. Võib 
juhtuda ka nii, et perekond 
ei olegi enam selle hauaplat-
si omanik ning pikalt hool-
damata seisnud hauaplats 
on antud kellelegi teisele,“ 
tõdeb Unn.

Hauaplatsi kasutuslepin-
gu taotluse saab vormistada 
kalmistuvahi juures või siis 
täites taotluse kalmistute 
veebiregistris kalmistud.ee, 
misjärel saadab linnavara- ja 
heakorrateenistus taotluse 
esitajale lepingu allkirjas-
tamiseks elektrooniliselt 
e-posti.

Lepingu sõlmimine ja 
hauaplatsi kasutusse andmi-
ne on tasuta. Esimest korda 
sõlmitakse kasutusleping 
15 aastaks, seejärel saab 
lepingut pikendada.

Lepingu sõlminud isik 
vastutab hauaplatsi kasuta-
mise ja korrastamise eest 
ning tal on õigus saada ise 
maetud sellele hauaplatsile.

Matus tuleb 
registreerida

Oluline on teada seda-
gi, et kalmistuvahi juurde 
on põhjust pöörduda mitte 
ainult andmete kontrolliks 
või hauaplatsi lepingu sõl-
mimiseks, vaid ka matuste 
korraldamiseks.

Heakorraspetsialisti sel-
gitust mööda unustavad ini-
mesed ära, et enne lähedase 
ärasaatmist tuleb matus re-
gistreerida. Registreerimata 
matus on ebaseaduslik ja 
karistatav.

„Matus, ükskõik kas 
kirstu- või urnimatus, tuleb 
kalmustuvahi juures regist-
reerida vähemalt kaks päeva 
enne matuse toimumist ja 
selleks peaks lahkunu lähe-
dased ise surnuaiale kohale 
minema. Siis saab koos kal-
mistuvahiga hauaplatsi üle 
vaadata ja leppida kokku 
hauakoha matusteks ette val-
mistamise,“ täpsustab Unn.

Kalmistu heakord
Üleüldse tuleb surnuae-

da külastades ja seal toime-
tades pidada kinni kalmistu 
heakorrareeglitest. Näiteks 

ei tohi kalmistule võtta kaa-
sa koera.

„Koerad jooksevad üle 
hauaplatside, teevad sinna 
oma hädad, kraabivad ja 
püherdavad. Ei ole meel-
div tulla hauaplatsile, kui 
seal on koera väljaheited 
ja plats on segi kraabitud,“ 
ütleb Unn.

Autoga sõitmine on 
kalmistutel keelatud. Loa 
siseneda autoga surnuaeda 
saavad üksnes suuremate 
heakorratöödega seotud 
masinad ning erivajadus-
tega ja liikumisraskustega 
inimesed.

Ühtegi hauaplatsile ette- 
jäävat puud ei tohi maha 
võtta ilma kalmistuvahiga 
läbi rääkimata.

Oma lähedaste hauda 
koristades peab ära riisuma 
ka hauaplatside vahekäigud 
ning viima surnuaial kokku 
kogutud riismed ja prügi 
selleks ettenähtud kohta. 
Küünlad, lillepotid jms tu-
leb panna haljastusjäätme-
test eraldi selleks ettenähtud 
konteinerisse.

Heakorraspetsialisti 
sõnutsi tunnevad paljud 
inimesed huvi vanade ka-
sutusest väljas metallristide 
vastu ja soovivad neid ka 
oma hauale saada. Kes soo-
vib oma lähedaste kalmule 
metallristi, võib seda küsida 
kalmistuvahi käest.

„Pärnu surnuaedades on 
palju peremehetuid metall-
riste, mis on inimeste tead-
matusest hauaplatsilt mine-
ma visatud. Meil oleks väga 
hea meel, kui keegi soovib 
omanikuta risti oma platsil 
kasutada. Samuti on meil 
betoonposte, mida saaks 
kasutada kalmu piirdeposti-
dena, ja on ka postide vahele 
käivaid kette. Oluline on, 
et kogu selline väljaantav 
hauainventar jääb samale 
kalmistule. Kuna enamus 
Pärnu linna kalmistuid on 
muinsuskaitse all, siis ise 
ühtegi risti, posti, ketti jm 
hauaplatsidelt eemaldada ei 
tohi,“ selgitab Unn.

Lisainformatsioon: Pi-
ret Unn, Pärnu Linnava-
litsuse heakorraspetsialist, 
444 8309, 5745 0054 piret.
unn@parnu.ee.

Mida peaks teadma ja kuidas 
toimetada Pärnu linna kalmistutel

Riketest ja avariidest teatamine 

Tänavavalgustuse rikked Merkvik OÜ; 518 4149
Vesi- ja kanalisatsioon 24h avariitelefon 445 5660; vesi@parnuvesi.ee
Elektrikatkestused rikketelefon 1343
Omavalitsuse teed 444 8157; 5303 8366
Riigiteede probleemid telefon 1510
Ohvriabi kriisitelefon 116 006; www.facebook.com/palunabi/
Pärnumaa bussliikluse ja Pärnumaa bussliikluse ja 
bussijaama infotelefonbussijaama infotelefon

17 018; info@pytk.ee

Maanteel (riigiteel) hukkunud suurulukist (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, 
põder või metskits), palutakse teada anda keskkonnainspektsiooni telefoninumbril 
1313, muudest loomadest maanteeinfo telefonile 1510. 

Kõige uuem Pärnu linna kalmistu asub Paikusel. Foto Aide Leppnurm
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Hariduse ja oskuste tulevik aastal 2030
Meie viimase aja tähtsünd-
museks koolis oli 10.-12. 
mail toimunud HTM-i ja 
OECD ühine hariduse glo-
baalfoorum “Hariduse ja 
oskuste tulevik 2030”. Foo-
rumi esimese päeva korral-
dajariik oli Eesti. Paikuse oli 
üks kolmest Eesti koolist, 
kes valiti välja. Me jäime 
valijatele silma oma kooli 
digikiirendi videoga.

Foorumi osalejariigid 
said vaadata meie kooli 
tutvustavat videod ning ot-
seülekandena toimus ka ing-
liskeelne kooli tutvustus. Et-
tekande keskmes oli erine-

vate ja võrdsete võimaluste 
pakkumine kõigile õppijaile 
ning uuenduslikkus meie 
koolis. Foorumil esinesid 
meie kooli arendusjuht ja 

informaatikaõpetaja Kadri 
Haavandi, inglise keele 
õpetaja Kersti Rohtmets, 5.a 
klassi õpilane Saskia Kull 
ja 8.b klassi õpilane Lisette 

Arak. Otseülekande eest 
vastutas tehnoloogiaõpetaja 
Jüri Looring.

Angela Taggo
Paikuse Kooli õppejuht

Foorumil otseülekande salvestusest tehtud eksraanitõmmisel on näha meie kooli 
esindanud Kersti Rohtmets, Kadri Havandi, Saskia Kull ja Lisette Arak.

Lastekaitsepäeva tähistame hilinemisega
Jõudsimegi piirangute ma-
havõtmise ära oodata ja 
noortekeskuse uksed on 
meie noortele taas valla.

Sellel laupäeval toimu-
vale lastekaitsepäeva tähis-
tamisele on noortekeskus 
kutsunud põnevaid külalisi, 
kes omakorda korraldavad 
veelgi põnevamaid.tegevusi. 
Keskpäeval toimub kolm nn 
töötuba: Politseimuuseumi 
kohtueelse uurimislabori 
väliprogramm, Eesti Parkour 
Akrobaatika töötuba ja MTÜ 
Edela Eesti Arenduskeskuse 
koordineeritav SUP laudade 
sõit Reiu jõel. Loodetavasti 
on huvilised jõudnud end 

kirja panna, sest need töö-
toad on eelregistreerimisega. 
SUP lauaga seiklejatele, kes 
liiguvad mööda Reiu jõge 
ülesvoolu ja siis uuesti alla 
tagasi, võib igaüks loomuli-
kult tulla kaasa elama. 

Kell 13 algavale Ahhaa 
Teaduskeskuse „Efektsele 
vahepalale” ja kell 14 kooli 
aulas toimuvale Sindi Muu-
sikakooli noorteansambli 
ülesastumisele meil pealt-
vaatajate piiranguid ei ole ja 
kõik, kel soovi, on oodatud 
pakutavast osa saama. Nii 
et kohtumiseni 12. juunil!

Marika Valter
Panoke juhataja

Projekti “Kasvades kultuuriga käsikäes” raames käis 
grupp meie noori Endla teatris maskide meisterdamise 
töötoas nö “ametit õppimas”. Tulemus on pildilt näha. 
Kahjuks ei saanud kõiki maskimeistreid ühisele pildile.

Paikuse Kooli 24. lennul oli tutipäev
Tutipäev ehk viimane koo-
lipäev enne lõpueksamite 
algust on üks vanemaid 
koolikalendri pühi.

Nii kogunesidki ka Pai-
kuse lõpuklasside õpilased 
lühikeste seelikute ja pükste 
välkudes, tutid peas ja kai-
sukarud kaenlas, 24. mai 
hommikul kooli siseõue, 
kus õpetaja Veeremets viis 
neile läbi reibastava hommi-
kuvõimlemise. Siis suunduti 
oma esimeste klassijuha-
tajate juurde klassijuhataja 
tundi. Pärast seda taas õue, 
kus juba ootasid 8. klasside 

õpilased, kes läbi luuletuste 
ja laulude tänastele lõpe-
tajatele nende lapsepõlve 
meenutasid. Järgnes koo-
lidirektori Anne Kalmuse 
tervituskõne. Siis said sõna 
päevakangelased ise. Tant-
siti, lauldi ja räpiti. 

Edasi ootas tutipäevalisi 
ees kaheksandike poolt ette-
valmistatud võistlus, mille 
etappidel tuli demonstree-
rida nutikust, mälu, kiirust, 
osavust ja loovust. Võitsid 
kõik, aga esimesena jõudis 
finišisse siiski 9.b klass. 
Ja siis algas traditsioonili-

ne veesõda. Kus siis ilma 
selleta. Kuigi varahommik 
näitas sombust nägu, tuli 
ülemeelikute koolilõpetaja-
te rõõmuks lõpuks ka päike 

välja ja keegi läbimärjana 
külmetama ei pidanud.

Aitäh päeva korraldaja-
tele! Eksamid võivad alata.

Sirje Suurevälja

Suvistest kultuuriüritustest
Igas osavalla lehes jagame 
küll võimalikult operatiivset 
teavet lähima kuu kultuuri-
üritustest, kuid mõnikord 
võib juhtuda, et lehe post-
kasti jõudmise ajaks on 
see kas just ära olnud või 
kohe-kohe tulemas. 

Siinkohal tutvustan lü-
hidalt mõningaid suuremaid 
kultuurilisi ettevõtmisi, et 
saaksite aegsasti oma plaane 
seada ja neist osa saada.

16. juulil toimub Sel-
jametsas karjäärikontsert. 
Esineb ansambel Greip.

23. juulil algavad Sel-
jametsa rahvamaja-lasteaia 
hoovil Paikuse osavalla-
päevad, kus saab kõige muu 
hulgas imetleda osavalla 
meeste käsitöönäitust ja 
Margus Saare restaureeritud 

nõukaaegsete autode kol-
lektsiooni. Õhtu edenedes 
toimub Märt Avandi ja Jaan 
Pehki kontsert, mille järel 
esietendub Seljametsa Kü-
lateatri näitemäng „Harala 
elulood”.

24. juulil toimub kolmas 
Paikuse osavalla kodukoh-
vikute päev (kohvikute asu-
koha skeem ja bussi liiku-
misgraafik ilmuvad juulikuu 
lehes).

Kodukohvikute ratta-
retk. Keskpäeval vastavalt 
ilmale kas rahvamaja saalis 
või õues etendab Heino 
Seljamaa pere pisematele 
kohvritetarit „Okasroosike”. 
Suurematele maastikumäng.

Kõigest täpsemalt järg-
mises Paikuse Postipaunas. 

Paikuse Kool pakub tööd
Paikuse Kool ootab oma 
meeskonda alates 2021/22 
õppeaastast täisametikohaga 
inglise keele õpetajat, tege-
vusjuhti, eripedagoogi ja lo-
gopeedi. Pool ametikohta on 
pakkuda muusikaõpetajale 
ning vähemalt 0,2 ametikoh-
ta kooli huvihariduskeskuse 
PAI nutikeskuse huvialade 
(Arvutiga kooli, digiloovus, 
robootika) õpetajale.

Huvihariduskeskuse 
õppekavadega saab tutvu-
da https://paikusepai.pai-
kusehuvikool.eu/oppimine/ 

Avaldus, CV ja haridust 
tõendavate dokumentide 
koopiad esitada 13. juuniks 
digiallkirjastatult e-aadres-
sil pk@paikuse.ee

Lisainfo 515 8260 (koo-
lijuht). Tööle asumise aeg 
on 23. august 2021.

10 L 6 kg

Väike lõke hoonetest ≥ 8 m

Suur lõke hoonetest ≥ 15 m

Metsast
tuleohtlikul ajal
> 20 m

• Lase lõke täielikult ära
  põleda või kustuta veega.

• Ära jäta lõket järelvalveta.

• Jälgi, et sädemed
  ei langeks hoonele.

• Tee lõket nõrga tuulega
   (alla 5,4 m/s).

• Piira lõke kivide
  või pinnasevalliga.

• Puhasta lõkkekoha
  ümbrus vähemalt
  0,5 m raadiuses.

Suur lõke
läbimõõduga üle 1 m 

Lõke 
läbimõõduga alla 1 m

HOIA LÕKKEL SILM PEAL!
Uuri lisa kodutuleohutuks.ee või riigiinfo telefonilt 1247
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112

Vaktsineerimisest
Paikuse tervisekeskuses
Nüüdseks on meie tervise-
keskuses COVID-19 vastu 
kahe doosiga vaktsineeritud 
799 patsienti. Ühe doosi on 
saanud 890 inimest.

Kõikidele riskirühma 
kuuluvatele patsientidele on 
pereõed helistanud ja vaktsi-
neerimisvõimalust pakkunud. 
Kes on loobunud, kuid nüüd 
umber mõtleb, peab otsima 
muid võimalusi, sest juuni-
kuus enam vabu aegu ei ole. 
Jätkame varem kokkulepitult 
teiste süstidega: 1.-5. juunil 
164 ja 7.-11. juunil 231 doosi. 
Mis juulis saab, näitab aeg.

Registreerime kõiki soo-
vijaid 16. eluaastast alates 
nn ootenimekirja, et oota-
matult kohale mittetulijate 
asemele saaksime kohe 
soovijaid kutsuda.

On öeldud ka, et sügisel 
tuleb vaktsineerimine koo-
lides, kuid praegu vaktsiini 
nappusest alla 16-aastaseid 
me ei vaktsineeri.

Tuletame meelde, et 
vaktsineerituse kohta tõendi 
saab igaüks välja printida 
ise oma digiloost. Selleks 
ei pea arsti juurde tulema.

Anne Järvsaar



                  Nr. 6 (317)    8. juuni 20214

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 sünnipäevalapsiÕnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunut

Regina Paštšenko 19.11.1963 - 31.05.2021

Õnnitleme!
KENNETH LÜÜSALU  21.05.2021
ema Silja Sopp
isa   Märten Lüüsalu

MIIRA MÜÜ MÕTTUS  01.06.2021
ema Gerli Mõttus
isa   Kert Mõttus

STANISLOVAS VERBITSKASSTANISLOVAS VERBITSKAS
ENN KASEMETSENN KASEMETS
JÜRI SIRGJÜRI SIRG
ALBERT ANDERSONALBERT ANDERSON
ROBERT DANILSONROBERT DANILSON
JAAN SAARSEJAAN SAARSE
HEINO OLLIHEINO OLLI
MATI KANGURMATI KANGUR
JAAN SOMERJAAN SOMER
KALLE AASKALLE AAS
ALEKSEI NÄÄRALEKSEI NÄÄR
ALEKSANDR OKUNEVALEKSANDR OKUNEV
TÕNU MÄNNIKTÕNU MÄNNIK
VLADIMIR BESKOVVLADIMIR BESKOV
VJATŠESLAV BARANOVVJATŠESLAV BARANOV
TOIVO TUBLITOIVO TUBLI
PAUL VEKRAMPAUL VEKRAM

JAAK SUURVÄLIJAAK SUURVÄLI
JAAN SIINMAAJAAN SIINMAA
RÜRIK ABAKANOVRÜRIK ABAKANOV
VELLO JUURIKASVELLO JUURIKAS
LEO KIRIKALLEO KIRIKAL
MATI JÜRGENSMATI JÜRGENS
ANATOLI VOITSEHOVSKIANATOLI VOITSEHOVSKI
IDA PÕLLUÄÄRIDA PÕLLUÄÄR
AITA TILKAITA TILK
MILVI KERSMILVI KERS
PILVI KALBUSPILVI KALBUS
HILLE TORIHILLE TORI
NIINA VARVINNIINA VARVIN
MARE TAMMMARE TAMM
JUTA TOHVERJUTA TOHVER
LINDA SMORODINALINDA SMORODINA

LEEGI TOHVLEEGI TOHV
JELENA LAPINAJELENA LAPINA
ELL JUURIKASELL JUURIKAS
IRINA VALLAUIRINA VALLAU
VIIU LEPAVIIU LEPA
ENDLA SILDOJAENDLA SILDOJA
HELLE VENTHELLE VENT
AIME BRANDAIME BRAND
VIRVE LEPIKVIRVE LEPIK
OLLI MITROFANOVAOLLI MITROFANOVA
HELI SEPAHELI SEPA
INNA OKUNEVAINNA OKUNEVA
REET SIITAMREET SIITAM
SILVI VAHTERSILVI VAHTER
LJUDMILA BARANOVALJUDMILA BARANOVA
TIIVI LIIBERTTIIVI LIIBERT

   

v
v
v PÜSIKUD
Nurga 2a, Paikuse
TEL: +372 513 7985

E - R: 10:00 - 19:00
L:       10:00 - 17:00
P:       10:00 - 15:00

SUVEHOOAJAL
AVATUD:

v SUVELILLED
v AMPLID
v ISTIKUD

Makramee
õpituba

 

29.juunil kell 18:30 Seljametsa
rahvamajas.

Osalustasu 23 eurot.
Info ja registreerumine

rahvamaja@paikuse.ee või tel. 5263300

Paikuse raamatukogu on avatud
juunis, juulis ja augustis järgmiselt:
E, K, N, ja R kell 8.00–15.00
T kell 8.00–18.00

Iga kuu viimane reede suletud.
Raamatukogul on tagastuskast.
Info: paikuse@pkr.ee; 445 5225

Head lugemislusti


