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Riigi sünnipäevahommik
algas Paikusel pidulikult

Foto Urmas Luik

24. veebruaril kogunes Paikuse koolimaja ette igas
vanuses inimesi, kes olid
tulnud osa saama Eesti riigi
102. aastapäevale pühendatud lipuhommikust.
Soojal ja päikesepaistelisel talvehommikul lehvisid
kooliõues oma kaunis trikoloorses ilus lipukangad
ja taeva poole püüdlesid
sinimustvalged õhupallikobarad.
Riigihümni mängis pasunakoor Õnn Tuli Õuele
Ado Kirsi juhatusel. Ise-

seisvusmanifesti luges selgi
aastal ette Kardo Ojassalu,
kahel pool sekundeerimas
noorkotkad ja kodutütred.
Järgnesid päevakohased
tervituskõned Eero Rändlalt
ja Andres Metsojalt ning
esinesid põhikooli laululapsed Maire Krinali juhendamisel. Lipuhommiku
lõpetas ühine tee joomine
ja pidupäevakringli maitsmine.
Suur aitäh Paikuse kooliperele lipuheiskamistseremoonia korraldamise eest!

Registreerumine
jüriööjooksule juba käib
Suurte traditsioonidega
Paikuse jüriöö teatejooks
toimub sel aastal 18. aprillil algusega kell 19 ja
ikka Politseikooli juures.
6-liikmeliste võistkondade
registreerimine on juba alanud ja kestab 15. aprillini.

Rohkem ja täpsemat
infot 23. jüriööjooksu kohta leiate Paikuse Spordikeskuse kodulehelt www.
paikusespordikeskus.ee või
facebookist/paikusespordikeskus.
Roland Šimanis

Mürgistusinfokeskus
õpetab ja aitab ennetada
Mürgistusteabekeskuse uuelt veebilehelt
www.16662.ee leiab info
nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest kui
ka valdkonna koolitustest.
Samuti leiab lehelt kasulikud näpunäited, kuidas
mürgistusi vältida ja kodu
ohutuks muuta.
Infoliinile 16662 saab
helistada ööpäevaringselt

mistahes äsja juhtunud
mürgistusjuhtumi või selle
kahtluse korral, nt kodu- või
aiakeemia, seened, ravimid
jne. Kõne on tavatariifiga
ning anonüümne. Infoliinil
töötavad pikaajalise erakorralise meditsiini kogemusega spetsialistid, kes
oskavad mürgistuse puhul
leida kiiresti kõige sobivama lahenduse.

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Vapimärkidele lisandus kuus tänukirja

Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva eel toimunud pidulikule aktusele olid osavallajuhid kutsunud kõik
vapimärgi kavalerid, kohalike asutuste juhid, koostööpartnerid, linnajuhid ja
osavallakogu liikmed ning
loomulikult värsked tunnustusesaajad.
Kokku on vapimärke
alates 1995. aastast tänaseni
antud välja 45.
Osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann puudutas
oma tervituskõnes pikemalt ka Paikuse arenguks
eelmisel aastal tehtud investeeringuid. Linnapoolsed tervitused andsid edasi
Andres Metsoja ja Romek
Kosenkranius.
Osavallakogu esimehe

Eero Rändla päevakohasele
tervitusele järgnes autasude
üleandmine. Vapimärgi kui
osavalla kõrgeima asutasu saajaid oli kaks: Gerli
Lehemets – Paikuse Raamatukogu aktiivse arendamise, kirjavaramu teenuste
kaasajastamise ja raamatukogu eduka juhtimise eest
ja Anne Kaar – pikaajalise
tegevuse eest Paikuse alushariduses ning liikumist ja
tervislikke eluviise edendava tegevuse eest.
Osavallakogu esimehe tänukirjaga tunnustati
järgmisi isikuid: Maarika Kukk – pikaajalise ja
kohusetundliku töö eest
Paikuse Raamatukogus;
Eve Sillastu – pikaajalise
kohusetruu töö eest Paiku-

1. september toob kaasa olulise muudatuse
Paikuse osavalla koolivõrgus – ühendatakse
meie põhikool ja huvikool ning asutuse uueks
nimeks saab Paikuse
Kool. Miks siis nii?

tööst viiakse kooliruumidest
väljapoole. Põhikooli riiklik
õppekava suunab kooli õpet
kavandades ja ellu viies
kasutama nüüdisaegset ja
mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid.
Koostööle rõhub ka Eesti elukestva õppe strateegia
2020, mis nendib, et „oluline on koostöö õpetajate ja
õppeasutuste vahel, kooli
koostöö lapsevanematega, aga ka koostöö kooli
ja kohaliku omavalitsuse
ning piirkondlike ettevõtete
vahel”. Huvihariduse lõimimine formaalharidusega
rikastab õppeprotsessi.
Paikuse Huvikool avas
uksed septembris 2007 kooli
tööõpetusmajas. Kahasse
ruume kasutades töötame ka
täna: hommikuti põhikool
(kunstiõpetus ja tehnoloogia- ja tööõpetus, loovtöötunnid) ja lõunast alustab
huvikool, kes kasutab ka
teisi kompleksi ruume. Tantsuõpe toimub spordikeskuses, KäDisain ja inglise
keel põhikooli klassides,
draamaõpe algklasside maja
saalis, drooniõpe aulas ja

se Spordikeskuses; Rene
Laubert – Paikuse osavalla
heakorra tagamisel tehtud
eeskujuliku töö eest; Priit
Kask – Seljametsa ansambli
Helin eduka juhendamise ja
isikliku panuse eest Paikuse
kultuuriürituste läbiviimisel; Annika Põltsam – Paikuse osavalla kultuurielu

kaasajastamise, uute kultuurielamuste kujundamise
ja Seljametsa Rahvamaja
aktiivse juhtimise eest ning
Vändra Tarbijate Ühistu
– kaasaegse kaubandus-teeninduskeskuse rajamise
eest Paikuse alevisse 2019.
aastal.

kitarri- ja nutimuusika tunnid noortekeskuses. Jagame
ka õpetajaid. Huvikooli 12
õpetajast 6 töötab ka põhikoolis,1 noortekeskuses.
2018/19 õppeaastal liitusime programmiga Pärnu linn kui õpikeskkond
(PÕK), mille raames põhikooli õpilased saavad keraamikaõpet kunstiõpetuse
ainekavast lähtuvalt. Juhendajaks huvikooli õpetaja.
Huvikooli õpetajad on ka
põhikooli õpilaste loovtööde juhendajad.
Hetkel õpib huvikoolis
208 õppekohal 176 noort,
kellest 14 ei ela Pärnu linna territooriumil ja neist
omakorda 8 ei õpi Paikusel.
Seega on meie huvikool
eelistatud eelkõige Paikuse
ja ümbruskonna laste ja
nende vanemate poolt, sest
õpingud saavad jätkuda
kohe pärast koolipäeva lõppu samas hoones.
Asutuste haldamine on
ühine. Kuna oma eelarve
on nii põhikoolil kui huvikoolil, siis halduskulud
jagatakse. Praegu tasub
huvikool 10% üldkuludest,
mis ei pruugi vastata tegelikkusele. Samuti tähendab
arvete jagamine lisatööd.
Analüüsides olukorda
ja eeltoodust lähtudes ning
riigi suunast üld- ja huvihariduse lõimimises jõudsime
ühisele seisukohale, et otstarbekas on tegutseda ühe
asutusena – Paikuse Koolina. Koostöös on võimalik

pakkuda õppijatele parimaid
lahendusi ja valikuvõimalusi; rikastada õppetööd läbi
formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimise; kasutada veelgi otstarbekamalt
ressursse ning juurutada
kogupäevakooli ehk paindliku koolipäeva metoodikat.
Kuna seadused ei võimalda kahe eri liiki asutuseliitmist, tulebki ühe asutuse,
Paikuse Huvikooli, tegevus
lõpetada.
Huviharidust hakatakse andma Paikuse Koolis
vähemalt samas mahus ja
kvaliteedis, nagu praeguses huvikoolis. Õppetasud
ja õppekoha tegevuskulu
arvestuslikud maksumused
jäävad kehtima. Huvikooli
töötajad lähevad üle Paikuse
Kooli vastavalt töölepingu
seaduse §-le 112.
Otsus ei too kaasa muudatusi eelarves. Huvikooli
hallatav vara ja kohustused
antakse üle Paikuse Koolile.
Huvikooli õpilased saavad
soovi korral huvialaga tegelemist jätkata Paikuse
Kooli struktuuriüksusena
tegutsevas huvihariduskeskuses PAI (Palju Andekaid
Inimesi).
Muudatustest räägime
ja selgitusi jagame 24.
märtsil kell 18 toimuvas
infotunnis huvikooli meediaklassis.
Anne Kalmus
Paikuse Põhikooli direktor
Monika Vaher
Paikuse Huvikooli direktor

Põhikool ja huvikool koos on lihtsalt kool

Nüüdisaegse õpikäsituse kohaselt võib õppimine toimuda erinevates
õppekeskkondades (klassis,
kooliõues, looduses, ettevõtetes, virtuaalruumis jm).
Lisaks koolis õppekava
alusel toimuvale õppele
(formaalõpe) võib õppida
ka kursustel või muu organiseeritud õppetegevuse
kaudu (mitteformaalne õpe),
töökogemusest, igapäevase
tegevuse käigus ja vabal
ajal, nt hobidega tegeledes
(informaalne õpe). Muutunud õpikäsitluse kohaselt
muutub keskkond, kus õppetöö toimub. Lisaks tänastele tehnoloogiavahenditele
tähendab see varasemast
oluliselt paindlikumat ajaja ruumikasutust, sageli
ka eri vanuses rühmade
kokkupanekut. Osa õppe-
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Kulu põletamine on keelatud,
lõket tee ohutult!
Mida soojemaks lähevad
ilmad, seda rohkem tahame
veeta aega väljas aiatöid
tehes või grillides. Tihtilugu aga ei mõtle me sellele,
et õues tule tegemine võib
lõppeda hoopis suurema
kahju kui kasuga.
Kevadel sagenevad põlengud metsas ja maastikul
ning kulupõlengud muutuvad pea igapäevaseks.
Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Nii
saamegi rääkida tahtlikust
süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole
harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud
suitsukonist, tikust või põl-

lule visatud klaaspudelist,
päädib kahjuk aga hukkunud inimestega ning tules
hävinud kodudega. Lisaks
tule leviku ohule metsa või
hoonetele hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist
alustanud linnud.
Ohtlikud on ka mittenõuetekohaselt tehtud või
hooletusse jäetud lõkked. Et
vältida neist alguse saavaid
tulekahjusid, tuleks järgida
lihtsaid reegleid: lõkkekoht
peab olema hoonetest ohutus kauguses (kuni 1 m läbimõõduga lõke vähemalt
8 m kaugusel, suurem 15
m ja kaugemal); lõkkeko-

ha ümbrus tuleb puhastada
kuivanud taimedest, okstest
ning piirata kivide või pinnasevalliga; tugeva tuulega ei
tohi lõket teha; alati peavad
olema läheduses kustutusvahendid, nt ämber veega, 6
kg tulekustuti; lõkkel tuleb
inimese valvsa pilgu all lasta
täielikult ära põleda või see
kustutada veega.
Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid ning säästa
elusid ja loodust.
Tuleohutut kevadet!
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Selgi kevadel on noortekeskus kavandanud mitmeid
aktiivseid tegevusi, osad
juba käivad mõnda aega.
Pärnu linna haridus- ja
noorsooprojektide konkursi programmi kirjutatud
projekt “Maailma mängude
lahing” viib kokku Paikuse,
Sindi ja Raeküla noored, et
üheskoos õppida tundma
läbi menukate mängude
erinevaid maailmajagusid.
“Mängude lahingu” kohtumised toimuvad märtsis ja
aprillis.
Aprilli koolivaheajal sukeldume noortega nädalaks
fotograafia maailma. “Pilk
kaamerasse – kevadine fotolaager“ raames on külla tu-

lemas tuntud hobifotograaf,
kes õpetab, kuidas teadlikult
kaamerat käsitleda, olulist
jäädvustada ja häid ülesvõtteid saada. Sõidame TalTech
Mektory Innovatsiooni- ja
ettevõtluskeskusesse, kus
saame tutvuda portreepiltide töötlemise töötoaga.
Samuti on kavas külastada
fotolaborit ning lõpptulemusena korraldada noorte enda
fotonäitus.
Päris maikuu lõppu on
planeeritud juba traditsiooniks saanud Paikuse Perepäev, millega analoogselt
eelmisele aastale ühildame
ka lastekaitsepäeva tähistamise. Ees ootavad kaasahaaravad ja õpetlikud

töötoad erinevatele vanusegruppidele väga paljudelt
organisatsioonidelt. Olgu
ette öeldud, et meie rahvale
on muuhulgas lubanud külla
tulla Eesti Politseimuuseumi kohtueelne uurimislabor ja teadusteater “Teeme
keemiat!”. Tulevad ka Eesti
Parkour MTÜ eestvedajad,
kes toovad kaasa endaga
10 meetrise akrobaatika
õhkraja ning õpetavad nii
parkourimist kui akrobaatilisi elemente. Külalisi ja põnevaid tegevusi saab olema
sellel päeval palju rohkem,
kuid sellest kõigest põhjalikumalt juba edaspidi.
Marika Valter
Noortekeskuse juht

Teeme projektirahade abiga
noorte elu põnevamaks

Osavalla noorte- ja spordiürituste kalender
09.-20.03
16.04 kell 18.30
20.-24.04
25.04 kell 10
09.05 kell 12
16.05 kell 11
23.05 kell 11
31.05
Augustis
Augustis
12.09 kell 10
18.09
05.10
10.10 kell 11
19.-30.10
08.11 kell 11

Maailmamängude lahingud noortekates
Paikuse Jüriöö teatejooks
Pilk kaamerasse – kevadine fotolaager
Duatlon läbi aasta 2020 “Paikuse rulluisuduatlon”
Enduro Eesti- ja Balti meistrivõistluste etapp Paikusel
Jalgrattamatk “Tunne oma koduvalda”
Seljametsa rammumees ja -naine
Paikuse Lastekaitsepäev
Nädala suvelaager koos huvikooliga
Võistlused “Paikuse Skate 2020”
Duatlon läbi aasta 2020 “Paikuse krossduatlon”
P.Õ.M.M. (koostöös huvikooli, spordikeskuse, politseikooli,
põhikooli, päevakeskuse, osavallakeskuse ja lasteaiaga)
Algavad Paikuse korvpalli karikavõistlused 2020/2021
Paikuse kestvuskross 2020
Õpilaste sügisene loovuslaager „Loovuse otsingutel“
Isadepäeva üritus “Minu isa suudab”

NB! Kavas võib ette tulla muudatusi.
Kõigest põhjalikumalt vahetult enne üritust ilmuvas lehes.
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Linnavolikogus otsustati:

11. märtsil 2020
* avaldada umbusaldust linnavolikogu esimehele Andres Metsojale ja vabastada ta
linnavolikogu esimehe kohustustest ja ametist.
* valida linnavolikogu esimeheks Meelis Kukk.
* avaldada umbusaldust linnavolikogu piirkondliku arengu komisjoni esimehele Mati
Sutile ja vabastada ta komisjoni esimehe kohustustest.
* valida noortekogu komisjoni esimeheks Siimo Lopsik ja aseesimeheks Laura Kiviselg
ning piirkondliku arengu komisjoni esimeheks Edmond Penu ja aseesimeheks Mati Sutt.
* vabastada ametist linnavalitsuse liige Siim Suursild ja nimetada ametisse abilinnapea
Mart Järvik.

Linnavalitsuses otsustati:

10. veebruaril 2020
* nõustuda Tammuru külas asuva Uue-Kabli katastriüksuse jagamisega kaheks ja
määrata uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed
järgmiselt: Tammuru küla, Uue-Kabli (maatulundusmaa – 50% ja tootmismaa – 50%)
ja Tammuru küla, Pargi-Kabli (tootmismaa – 100%).
17. veebruaril 2020
* kinnitada alates 1. jaanuarist 2020 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide 1.-12.
klasside õpilastele koolilõuna arvestuslikuks maksumuseks kuni 1,46 eurot päevas, sh
riigi toetusena 1 euro ja linna toetusena 46 senti. Seni oli koolilõuna arvestuslikuks
maksumuseks 1,37 eurot päevas. Koolilõuna maksumusest peab toitlustaja kasutama
toiduainete ostmiseks vähemalt riigipoolse toetussumma 1 euro ja toitlustamise korraldamise kuludeks võib kasutada ülejäänud summat.
* eraldada noorsooprojektidele 2020. aastaks toetused, sh MTÜle Paikuse Avatud
Noortekeskus kevadise fotolaagri “Pilk kaamerasse” läbiviimiseks 620 €, Paikuse
lastekaitsepäeva korraldamiseks 1100 €, sügislaagri “Loovuse otsingutel” läbiviimiseks 500 €, ja noortekeskuste ühisürituse “Maailmamängude lahingud noortekas”
korraldamiseks 350 €.
* eraldada Pärnu linna 2020. aasta eelarvest spordiprojektide toetust MTÜle Pärnu
Maleklubi P. Kerese mälestusturniiri korraldamiseks 800 €.
* eraldada Pärnu linna 2020. aasta eelarvest MTÜle Maadlusklubi LEO treenerite
tasustamise toetust 4415, spordiehitiste ja -rajatiste rendimaksete tasumiseks 1392 €
ning tegevustoetust (pearaha) 350 €.
* eraldada 2020. aastal kultuuriühingute tegevustoetust MTÜle Rahvatantsuselts Pastlapaar 696 ja Naisrahvatantsurühm Pastlapaar 696 eurot.
25. veebruaril 2020
* volitada planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Paikuse alevis Raudtee tn 12
kinnistule üksikelamu, kahe abihoone ja sauna püstitamiseks ning Raudtee tn 10 kinnistule üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.
* lubada Rakvere Spordikoolil korraldada Paikuse Spordikeskuses 15 noorele laager
„Rakvere Spordikooli sportlik-tervistavad suvelaagrid“ ajavahemikul 20.-26.07.2020.
*eraldada MTÜle Maadlusklubi Leo võistlemistoetust 300 € Tallinn Open turniiril
osalemiseks.
* kinnitada Paikuse Huvikooli hoolekogu järgmises koosseisus: Kuno Erkmann – kooli
pidaja esindaja; Liina Kivisto – koolitöötajate esindaja; Terje Kose – õppurite esindaja;
Marika Valter – lapsevanemate esindaja; Marika Pskovitš – lastevanemate esindaja ja
Anne Kalmus – toetava organisatsiooni esindaja.
02. märtsil 2020
* anda välja Silla külas asuva Mustika tänava rajamiseks ehitusluba. Ligi 30 meetri
pikkune Mustika tänav viib Jõekalda teelt Mustika 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistute juurde ja
lõpeb ringiga.
* eraldada OÜle Faberge Club kultuuriprojekti “Rahvusvaheline Skulptuurisümpoosion
KIVI AEG” läbiviimiseks 2000 eurot.
09. märtsil 2020
* anda välja ehitusload, mis lubavad Silla külas Kuigu tee 37 ja Kuigu tee 35 asuvatel
kinnistutel püstitada üksikelamud koos ehitisi teenindava elektrivarustuse, veevarustuse
ja reoveekanalisatsiooni rajamisega.

Ülevaade Paikuse
osavallakogu koosolekust

Paikuse osavallakogu otsustas oma 12. märtsi koosolekul anda heakskiitev arvamus Pärnu linnavolikogu
otsuse „Mitteformaalse ja
formaalse õppe ühendamine
Paikusel“ eelnõule, mille kohaselt 1. septembrist
2020 lõpetatakse Paikuse
Huvikooli tegevus, Paikuse
Põhikooli uueks nimeks
saab olema Paikuse Kool,
kes hakkab ühtlasi andma
huviharidust huvikooli seaduse alusel (loe lk 1).
Heakskiitva arvamuse
sai ka Pärnu linnavolikogu
määruse „Paikuse Kooli
põhimäärus“ eelnõu. Seoses
huvihariduskeskuse lisandumisega Paikuse Kooli on
vajalik kehtestada ka kooli

põhimäärus. Põhimäärusega
reguleeritakse kooli õiguslik
seisund, liik ja struktuur,
sümboolika kasutamine,
õppekeel, väärtused, eesmärgid ja ülesanded, õppe
ja kasvatuse korraldus, õppekavavälise tegevuse korraldamise alused, juhtimise
alused, õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused,
koolitöötajate õigused ja
kohustused, majandamise
ja asjaajamise alused ning
aruandlus.
Kuulati ära ja toetati
Seljametsa Rahvamaja poolt
linnavalitsusele tehtud
ettepanekut kehtestada rahvamajale ning tema struktuuriüksusele, Seljametsa
Muuseumile ühine korral-

dus, kehtestades rahvamaja
teenustele hinnakiri ning
muuta muuseumi teenuste
hindasid. Kuna Seljametsa
Rahvamaja on uus asutus,
pole talle ruumi rentimise
hinnakirju veel kehtestatud. Muuseumi teenustele
aastaid tagasi kehtestatud
hinnad on aga ammu ajale
jalgu jäänud.
Võeti teatavaks osavallakeskuse juhataja Kuno
Erkmanni informatsioon,
mille kohaselt jätkab Paikusel tegutsev apteek tööd
ka peale 1.aprilli, kui lõpeb
viis aastat kestnud apteegireformi üleminekuperiood,
mis puudutab apteegiomanikele seatud nõudeid.
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Lõpuks ometi on vanad
kütusemahutid kadunud
Samal ajal kui koolilapsed
vaheaega nautisid, tegelesid
kohaliku soojafirma SW
Energia poolt tellitud spetsialistid vanade masuudimahutite eemaldamisega. Aeg
oli valitud nii, et tegevus ei
häiriks õppetööd.
Mahutid olid jäänud tühjana seisma aastakümneid
tagasi töötanud katlamaja

aegadest. Tööde teostamisel
järgiti kõiki ohutus- ja jäätmekäitlusnõudeid.
Puhas plats tagab puhtama ja turvalisema keskkonna, ilusama vaate ning
annab koolile võimaluse
oma õueala laiendamiseks.
Kristi Tomingas
SW Energia turundusspetsialist

Enne

Nüüd
Puhtam plats – rohkem ruumi

Algab uute rühmade komplekteerimine
Paikuse Lasteaia rühmade komplekteerimine
2020/2021 õppeaastaks algab märtsikuu teises pooles
ja kohapakkumisi hakkame
tegema aprillis.

Uueks õppeaastaks on
lasteaia koha ootel hetkeseisuga 84 last, neist sõimerühma 68 (sh 49 kaheaastast)
ning aiarühma 16 (sh 10
kolmeaastast).

Lasteaia Paikuse majas
avame kaks sõimerühma ja
Seljametsa maja sõimerühmas kohtade vabanemine
peaks selguma aprillikuu
jooksul. Praeguste prognooside kohaselt saame sõimerühmad komplekteeritud
maikuu lõpuks.
Lapsevanematel, kelle
lapsele meil juunikuuks
kohta pakkuda ei ole, peaksid pöörduma asenduskoha
taotlemiseks Pärnu linnavalitsuse alushariduse peaspetsialisti poole, kelle kontaktid on leitavad Pärnu linna

kodulehel www.parnu.ee.
Lasteaia kohapakkumine tuleb lapsevanemale
e-postile, kohapakkumise
peab lapsevanem vastu võtma või tagasi lükkama. Siit
ka palve – palun kontrollige
üle Pärnu haridusteenuste
haldamise süsteemis ARNO
oma kontaktandmed. Selleks minge aadressile https://arno.parnu.ee/ja logige
sisse ID-kaardi, Smart-ID
või Mobiil-ID abil või panga kaudu.
Ene Mihkelson
Paikuse Lasteaia direktor

toimetulek, 8. kl.
Tutvudes õpilaste ja õpetajate arvamustega, meeldis
selline õppimise/õpetamise

viis mõlemale poolele. Laste mureks oli see, et miks
see päev oli tavapärasest
lühem – nad oleksid tahtnud
jätkata. Näiteks 7. klassi
õpilased tagasisidestasid
päeva järgmiselt: “Selliseid
päevi võiks tihedamini korraldada. Kõik õpetajad olid
suurepärased! Rühmatöö
sujus hästi. Kõik töötasid ja
mõtlesid kaasa”.
Suur abi oli ka 9. klasside õpilastest, kes said
projektõppepäeval õpetaja
ja juhendaja rollis olla.

Kui tund, kus õpetaja räägib, muutub
tunniks, kus õpilane tegutseb
Projektõpe on aktiivõppe
vorm, kus uute teadmiste
omandamine toimub läbi
unikaalsete projektide loomise. Projektõpe keskendub
ühele kindlale küsimusele
või probleemile, millele
leitakse lahendus läbi erinevate tegevuste/uurimiste.
21. sajandi põhioskused
on eelkõige just loovus,
kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja koostöö. Seda
kõike pakub projektõppe
meetod, mis muudab tunni,
kus õpetaja räägib, tunniks,
kus õpilane tegutseb. Just
seda taas Paikuse koolis
selle õppeaasta teisel projektipäeval tehtigi.
Teemad klassiti olid:
Tähistaevas, 1. kl; Planeet

Maaga hoolivamalt käitumine (prügi korjamine ja
sorteerimine), 4. kl; Inimene
(mõõtmine, kaalumine, tervislik toitumine, eluviis), 2.
kl; Eesti rahvajutud, 3. kl;
Läänemeri, 5. kl; Soomaa
mets ja raba, 6. kl; Reljeef,
7. kl ja Isiklik majanduslik

Küsimused ja registreerimine:
gerli.lehemets@paikuse.ee, tel 445 5225
Segapakendi ning papi ja vanapaberi jaoks mõeldud avalikud mahutid Paikuse osavallas paiknevad viies kohas:
osavallakeskuse taga Pärnade pst 11, põhikooli juures
Paide mnt 19, päevakeskuse juures Tiigi tn 2, lasteaedade juures Kastani vkt 10 ja Seljametsas.
Ohtlikke jäätmeid ning vanu kodumasinaid võetakse
tasuta vastu Pärnus Raba tn 39 asuvas Paikre sorteerimisjaamas ja Metsa tn 1 jäätmepunktis (avatud K 16-18
ja L 9-13).

Angela Taggo
Põhikooli õppejuht

100 domineerib ka kirjandusmaastikul

Taas tähistasime oma isamaa sünnipäeva. Kuigi juubelipidustustest on saanud

ajalugu, kõnetab Eesti 100
meid ikka ja jälle. Seda nii
mälestustes kui ka suvenii-

19. veebruaril toimus Paikuse Põhikoolis järjekorras
juba 9. luulepäev „Armastan tavalisi sõnu“, mille
üheks eesmärgiks ongi elus hoida suurepärase vene
poeedi David Samoilovi mälestust.

ridel. Aga mitte ainult.
Sest taas on 100. 2020.
aastal tähistame meie kirjandusklassiku Jaan Krossi
100. sünniaastapäeva. Aga
siinkohal tuleks meenutada
veel teist tema põlvkonna
“poissi“, XX sajandi teise poole suurt vene poeeti David Samoilovit, kes
möödunud sajandi 70ndatel
aastatel asus koos perega
elama Pärnusse Toominga
tänavale. Tema põrm puhkab Pärnu Metsakalmistul.
Võib öelda, et 2020.
aasta on ka David Samoilovi
aasta – 1. juunil täitub 100
aastat luuletaja sünnist ning
23. veebruaril möödus 30
aastat tema surmast.
Kohe pärast Eestisse
saabumist sukeldus poeet
meie kultuuriellu – tekkis

sõprus Jaan Krossiga. Mõlema rahva suurkujud pidasid
teineteisest väga lugu ning
hindasid kõrgelt teineteise loomingut. Koostöö ja
sõprus väljendub raamatus
„Mu sõbra avatud akna all.
Jaan Kross ja David Samoilov“. Sellesse kogumikku
on koondatud mõlema kirjaniku originaalteosed ja
nende vastastikused tõlked.
Palju luuletusi on David Samoilov pühendanud
ka Pärnule. Tasuks lugeda
“David Samoilovi Pärnu.
Teejuht. Luuletusi”, “David
Samoilov. Pärnu album”
ning tajuda seda, mis vaimustas kuulsat poeeti meie
koduradadel.
Eve Tannebaum
Sirje Suurevälja
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

KOIT AIGRO
TÕNU LÄÄNE
HEINER TILK
REIN VARES
KALJU SAZONOV
HEINO ARUVÄLI
OLEV KASEMETS
IRENE MÄNDLA
HELVI MÄNNIARU
HELJU JOHANSON
MILVI NAUTS
LAINE SAUL
SÜLVI HALJASMÄE
AINO SUUR
MILDIIT LEPP

ELLEN PAAL
SIRJE LEMBER
EILA MARJATTA MOISIO
ENE-REET VILJAK
LAINE LANDING
MAIE LIIV
SAIMA TÕNISSON
MAIMU MITT
VAIKE HAAVASALU
HELVE MURD
ENE RUUTMETS
LYDIA TALING
AIME SIPELGAS
LEHTE LILLE
HELI LAUR

Seljametsa Muuseumis

28. märtsil kell 12

Rahvarõivaste tuulutamine
Päeva teema: PIKK-KUUB
* vaatleme pikk-kuubesid
Pärnu Muuseumi kogust
* loengud ja töötoad

MALLE KAUR
HELMI KUUSK
MAIMU KARJUS
HELJE ANTON
MALLE AER
VANDA KIRIKAL
ANNE JAANUS
EVGENIA ROZHKOVA
MALLE VAN BAALEN
VIIVI KIPPUS
MARE LOOGUS
HELENE ERALA
SILVIA LILLES

Pensionäride klubi
„Kuldne iga“
peohommik toimub
5. aprillil kell 11

24. märtsil kell 19
Eesti mängufilm
„Hüvasti, NSVL“

07. aprillil kell 19

Eesti mängufilm
“Salmonid 25 aastat hiljem”

Pääse 5-/4-

Kohtade broneerimine 5263300;
rahvamaja@paikuse.ee

JOHANNES JÕELAAN		
ema Liina Jõelaan
isa Jürgen Jõelaan

29.01.2020

RON ROBIN SASS		
ema Kristel Sass
isa Margus Sass

29.01.2020

FRANKO PÄRNASTE		
ema Monica Õunaaed
isa Ergo Pärnaste

09.02.2020

KRIS-EVAN KANGUR		
ema Airete Kangur
isa Rajur-Märt Kangur

15.02.2020

MARTEN LAANSOO		
ema Aari Laansoo
isa Marek Laansoo

19.02.2020

RETE JOANNA PUKK		
ema Jaana Pukk
isa Indrek Pukk

Idmaiste tantsudega
esinevad tantsijad Zarifist

Seljametsa Rahvamajas

Õnnitleme!

SAARA SAAR			24.02.2020
ema Hedi Saar
isa Hannes Saar

osavallakeskuse saalis

Sissepääs tasuta

16. märts 2020

27.02.2020

Seljametsa Rahvamajas
Pühapäeval, 22.03 kell 13

PUUÜLIKOOL

Kristel Vilbaste loeng

„Eesti allikad ja joogivesi“
Laulavad Anne Maasik
(tuntuim laul Nipernaadi „Rändaja õhtulaul“)
ja Heikki-Rein Veromann
Pääse 10-/8kohtade broneerimine
rahvamaja@paikuse.ee või tel 5263300

Naistepäevaball viis sajanditagusesse aega
Ball „Daamide õnn“ tõi
Seljametsa Rahvamajja hulga asjakohaste soengute
ja kostüümidega prouasid
ja galantseid härrasmehi.
Tantsiti Lavassaare Trio ja
Airi Allvee järgi, imetleti
Tiina Ojaste maale kaunitest
naistest, kuulati Liisu ja Marina loetud ajaleheuudiseid
sajandivanusest Pustuskist.
Üllatusesineja Toomas Kuter laulis imeilusaid romansse.
Iga daam sai härrasmehest õhtujuhilt Ado Kirsilt
kingituseks roosiõie. Muuseumi harmooniumi fond
tänab kõiki toetajaid – balliga kogunes fondi 150 eurot. Eriline tänu rahvamaja
vabatahtlike meeskonnale

Paikuse osavallast osalevad kohviringis
Paikuse Avatud Noortekeskuse noortekohvik
ning Kohvik Florinda

suure töö eest saali kaunistamisel ja peo ettevalmistamisel.
Annika Põltsam

Fotod Ülari Tuisk

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

Toidukartulite müük

Mälestame
lahkunut
Natalja Poddubko

11. aprillil
09.06.1967 - 13.02.2020

kell 12-14 osavallakeskuse juures
kell 12-17 Tammuru hoidlas

Erinevad sordid, 10 ja 15 kg võrkkotid, 40 senti/kg.

Info 5210662 või 5115376

