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Kultuuriürituste spikker Teede-tänavate ehitusest ja hooldusest

Paikuse osavallas on 
37 km tänavaid, 75 km 
kohalikke maanteid ja 
10 km kergliiklusteid. 
Kõva- ja kruuskattega 
ning kergliiklusteede 
seisukorda võib pidada 
heaks. Plaanis on ehi-
tada igal aastal umbes 
600 m jagu kruusateid 
kõvakattega teedeks.

Paikuse osavalla teedele 
on 2019. aastaks eraldatud 
323 400 eurot, sh inves-
teeringuteks 201 000 ja 

ülejäänu põhitegevuseks. 
Investeeringutele lisandub 
2018. aastal kasutamata 
jäänud 33 500 eurot. Põhi-
tegevusteks on löökaukude 
parandus, suvine ja talvine 
hooldus, tolmutõrje, kruu-
sateede parandamine koos 
kruusaga, greiderdamine, 
teeäärte niitmine, kraavide 
puhastus jne. 

Lisaks eelnenule on Pai-
kusele eraldatud 513 000 
eurot ligi 3 km pikkuse 
Jõekalda kergliiklustee ehi-
tuseks, mis peaks oluliselt 
parandama sealset liiklus- 
ohutust. Ehitustegevus al-
gab II kvartalis.

Talihooldus
Lepingud on sõlmitud 

kolme firmaga: Tamu OÜ, 
OÜ MKM Infra ja AS Tref 
Nord. Need kehtivad kuni 
31.03.2020.

Lõppev talv on olnud 
viimaste aastatega võrreldes 
lumerohke ja teede lumeva-
bana hoidmine on nõudunud 
tavalisest enam ka raha. 
Selleks aastaks on eelarves 

ette nähtud ca 31 400 eu-
rot, millest on kulunud ära 
juba ligemale 28 000 eurot. 
Ainuüksi jaanuaris kulus 
lumetõrjele 22 300 eurot. 
Järelikult tuleb II poolaastal 
lisaeelarvest raha juurde 
taotleda.

Üheks teravamaks prob-
leemiks on sel aastal olnud 
kindlasti ka libedus. Tref 
Nord karestab alevisisestel 
teedel-tänavatel jääd võrk-
teraga, kuna suurem osa 
Paikusest on nn vaesemehe 
asfalti all, mistõttu tapp-te-
radega karestada ei ole või-
malik. Libedustõrjeks kerg-
liiklusteedel tellisime 10 
tonni graniitsõelmeid, mida 
hooldaja sai maha puistata.

Investeeringud
2019. aastaks on tee-

dele planeeritud kaks in-
vesteeringut. Ringi tänava 
rekonstrueerimiseks on 
välja kuulutatud riigihange. 
Tööde käigus ehitatakse 
välja tänavavalgustus, kraa-
visüsteem ja kogu tee saab 
kaetud mustkattega. Objekti 

kogumaksumuseks kujuneb 
ligikaudu 220 000 eurot. 

Juulis algavad pindamis-
tööd, mille maht on suurus-
järgus 20 000 m2, sh ca 3500 
m2 on uute kõvakatete ehitus. 
Peale lume ja jää lõplikku 
sulamist hinnatakse teede 
seisukorda ja otsustatakse, 
kus ja kui palju on vaja 
remonttöid teha. Kindlasti 
saavad uue katte Pustuski tee 
ja Pustuski tee põik.

Suvised hooldustööd
Teede suvise hooldu-

se hanget teeb linn koos 
osavaldadega ja selle aasta 
hooldaja on Lääne Teed AS.  
Suvisteks hooldustöödeks  
kulub selle hanke põhjal sel 
aastal meil ca 16 000 eurot.

Suvise hoolde mahud 
Paikuse osavallas on järgmi-
sed: 90 km teede greiderda-
mist ja teede profileerimist; 
10 km tolmutõrjet; 4x25 km 
teeäärte niitmist; 250 m3 
kruusa kruusateede paren-
damiseks ja võsapurusta-
mist teemaal kogumahus 
8 km.

MARTIN HOLLAS
Projektijuht  

Jannsen 200 arvamus-
lugude võistlus noortele
Johann Voldemar Jannseni 
200. sünniaastapäeva tähis-
tamiseks korraldab Pärnu 
Postimees gümnasistidele 
ja tudengitele suunatud ar-
vamuslugude võistluse. 

Konkursi peaauhind on 
rahaline – 200 eurot. Samuti 
paneb Postimees Kirjastus 
tänutäheks välja raamatud. 

Võistluse teema “Meie 

mure, minu lahendus” või-
maldab käsitleda just neid 
probleeme, mis kirjutajaid 
parasjagu kõnetavad. Ka 
vormi pool on jäetud üsna 
avatuks: kas repliigid, pi-
kemad arutlused või video-
lood/videorepliigid.

Lugude saatmise tähtaeg 
on 15. aprill. Täpsemad tin-
gimused www.postimees.ee.

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 
tulemas. Siinkohal tutvustan 
lühidalt mõningaid suure-
maid kultuurilisi ettevõtmisi, 
et saaksite aegsasti oma plaa-
ne seada ja neist osa saada.

 9. mail kell 19 tähista-
takse Mihkel Lüdigi 139. 
sünniaastapäeva kontser-
diga helilooja sünnikohas 
Vaskräämas.

11. mail kell 10 avatakse 

Seljametsa 26. kevadlaat. 
Kell 13 Seljametsa Küla-
teatri etendus „Kaera-Jaan“, 
kell 14.30. esineb Kihnu 
Virve pereansambel.

22. juunil Paikuse osa-
valla jaaniõhtu Reiu Puh-
kekeskuse hoovil. Tantsuks 
ansambel Väliharf. 23. juu-
nil Seljametsas jaaniõhtu. 
Tantsuks mängib Priit Kase 
bänd. Mõlemale jaaniõhtule 
on oodatud loomulikult kõik 
meie inimesed.

Kõigest täpsemalt aga 
juba vahetult enne üritust il-
muvas Paikuse Postipaunas. 

Annika Põltsam

Esimesse klassi minevate 
laste vanematele
Pärnu linnas määratakse 
elukohajärgne kool lapsele 
rahvastikuregistri andmete 
alusel seisuga 10. märts 
automaatselt programmis 
ARNO ning lapsevanem ei 
pea kooli registreerimiseks 
avaldust esitama. Kui kooli 
läheduses elab rohkem lapsi, 
kui seal on õppekohti, valib 
arvutisüsteem välja lähedu-
selt järgmise kooli. Õpilaste 
rohkusel elukohajärgsesse 
kooli arvestatakse ka rahvas-
tikuregistri sissekande aega.

 Lapsele määratud eluko-

hajärgne põhikool avaldatak-
se 20. märtsil elektroonilise 
programmi ARNO kaudu. 
Kui määratud elukohajärgne 
kool on lapsele sobiv, siis 
teeb vanem ARNOs kooli 
vastuvõtu taotluse. Pärast va-
nema poolt taotluse esitamist 
hakkavad koolid lapsi kooli- 
nimekirjadesse kinnitama. 
Juhul kui koolivalik ei ole 
vanemale sobiv, on võima-
lik teha kuni 10. aprillini 
ARNOs taotlus kooli muut-
miseks. Taotlused vaatab läbi 
linnavalitsuse komisjon.

Harmooniumi taastusfondile pandi alus
Seljametsa Rahvamaja hea-
tegevuslikul naistepäeva-
peol kogunes muuseumile 
hiljuti annetatud harmoo-
niumi renoveerimise fondi 
ligi 700 eurot. Peoga ühen-
dati kaks väga olulist asja 
– rõõmustati peole tulnud 
daame ja koguti raha. 

Koos esinejatega oli 
pidulisi ligi 100, kes kõik 
mõnusalt ka saali ja tant-
supõrandale ära mahtusid. 
Õhtu algas erilise tähele-
panuavaldusega daamidele 
– uksel tervitasid kenad 
noormehed rahvatantsu-
ansamblist Kajakas naisi 
tulbiõiega ja juhatasid nad 
siis kenasti lauda. Peo avas 
õhtujuht Piret Dreimanni 
omalavastatud monoeten-
dus „Pole mehi“, mis sobis 

naistepäeva nagu valatult. 
Ansambli Helin meessolis-
tid laulsid „Miljon roosiõit“ 
ning loo lõppedes kinkisid 
nad laulu ajal käes hoitud 
punased roosid publiku 
seast valitud naistele. 

Üles astusid ka oma 
maja segaansambel „Helin“ 

ja rahvatantsurühm „Virtin“. 
Rita Mändla õpetas pidu-
listele paar tantsu Wanade 
tantsude klubi repertuaarist. 
Üllatuseks olid „Kajaka“ 
noormeeste tantsud, mis 
said marulise aplausi osa-
liseks. Rahvamaja Sõbrad 
olid sedakorda käinud Kuld-
se Trio jälgedes ja lavas-
tanud naistepäeva sobiva 
„Suudlemise õpetuse“, mis 
kanti naerupahvakate saatel 
ette koos ansambli Helin 
meeste ja vastloodud Rah-
vamaja Bändiga. Ansambli 
pani kokku Priit Kask ja sel-
le saatel sai ka õhtu jätkudes 
jalga keerutada.

Nii õhtujuht, bänd kui 
kõik esinejad tegid sel õhtul 
tööd tasuta ning kogu saa-
dud tulu kantakse rahvamaja 
eelarvesse harmooniumi 
renoveerimise reale. 

Piletikassasse kogunes 
384 eurot ja 50 senti, Rah-
vamaja Sõprade ja naiste-
ühingu Marta heategevus-
kohviku kassasse 162 eurot 
ja heategevusloterii teenis 
139 eurot. Selgus, et paljud 
olid annetanud piletihinnast 
suurema summa ning kuigi 
esinejatelt piletit ei nõu-
tud, tegi nii mõnigi südame 

sunnil fondi annetuse.  Pilli 
täielikuks renoveerimiseks 
sellest veel ei piisa, kuid 
kogume annetusi edasi ning 
otsime ka muid võimalusi 
lisarahastuse saamiseks. 

Kellele harmooniu-
mi saatus korda läheb, on 
oodatud annetama Pärnu 
Linnavalitsuse kontole 
EE631010902001628003, 
selgituseks palume kirjuta-
da “Seljametsa muuseumi 
harmoonium”. Täname kõi-
ki aitajaid ja anname pilli 
saatusest edaspidigi Paikuse 
Postipauna kaudu teada. 

Annika Põltsam
Rahvamaja direktor

Loterii vip-auhinnad olid 
peidus teki all
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Linnavalitsuses otsustati:
25. veebruaril 2019
* muuta Paikuse alevis järgmised koha-aadressid (endine-uus):
 Käärasoo ring  2 – Käärasoo ring 1c;   Käärasoo ring 14 – Käärasoo ring 5d;
 Käärasoo ring  8 – Käärasoo ring 5a;   Pärnade pst 25 – Raudtee tn 15e;
 Käärasoo ring 10 – Käärasoo ring 5b;  Tammekännu tn 1 – Teeveere tn 7;
 Käärasoo ring 12 – Käärasoo ring 5c;  Tammekännu tn 2 – Tammekännu tn 1.

4. märtsil 2019
* anda välja ehitusload Paikuse alevis Vesiroosi tn 11 ja Vesiroosi tn 12 kinnistutele 

üksikelamute püstitamiseks. 

11. märtsil 2019
* muuta Silla külas järgmised koha-aadressid (endine-uus):
 Kopra tn 1 – Jõekalda tee 63b;   Kopra tn 5 – Kopra tn 3;
 Kopra tn 2 – Jõekalda tee 63c;   Kopra tn 6 – Kopra tn 5;
 Kopra tn 3 – Jõekalda tee 63d;   Kopra tn 8 – Kopra tn 2;
 Kopra tn 4 – Jõekalda tee 63e;   Kopra tn 10 – Jõekalda tee 65b.

Hajaasustuse programmi 
taotlusvoor on avatud 13. maini 
Toetatavad tegevused on joo-
givee kättesaadavuse tagami-
ne; heitvee nõuetekohase ka-
naliseerimist tagava süsteemi 
ja aastaringselt ligipääsetava 
juurdepääsutee rajamine ning 
autonoomse elektrisüstee-
mi rajamine (tingimusel, et 
majapidamine ei ole liitunud 
elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda 
hajaasustuse piirkonnas ela-
vad füüsilised isikud, kelle 
alaline elukoht ning elukoht 
rahvastikuregistri andmetel 
on 1. jaanuari seisuga maja-
pidamine, millele projektiga 
toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla 

riiklike maksude osas mak-
suvõlga (v.a kui see on aja-
tatud). Projektil võib olla ka 
kaastaotlejaid. Projekt algab 
toetuslepingu sõlmimisega 
ning selle elluviimine peab 
olema lõppenud 31.oktoob-
riks 2020.

Maksimaalne toetus ma-
japidamise kohta on 6500 
eurot (sh ka ajavahemikus 
2014–2018 saadud toetus). 
Oma- ja kaasfinantseering 
peab kokku moodustama 
vähemalt 33% projekti abi-
kõlblikest kuludest.

Koos taotlusega tuleb 
esitada ka projekti eelar-
ve, vormikohane tegevuste 

kirjeldus sõltuvalt projekti 
valdkonnast; oma- ja kaasfi-
nantseeringut tõendav vaba-
vormiline garantiikiri ning 
vastavalt projekti tegevus-
tele ehitusluba, ehitusteatis 
või kooskõlastus. Täpse-
malt https://parnu.ee/index.
php/linnakodanikule/kesk-
kond-majandus/hajaasustu-
se-programm-2019).

Dokumendid saata hil-
jemalt 13. maiks osavalla-
keskusesse või digitaalselt 
allkirjastatuna e-postile lin-
navalitsus@parnu.ee.

Lisainfo: Kätlin Aadam-
soo, katlin.aadamsoo@par-
nu.ee, 444 8358, 508 7496.

Korterelamute “hoovitoetus” 
Toetus on mõeldud korter- 
elamute hoovide heakor-
rastamiseks.Seda võivad 
taotleda ühistud järgmisteks 
tegevusteks: mängu- või 
spordiväljaku, jalakäijate 
ala, sh haljas- või puhkeala 
ja rataste ning sõiduautode 
parkimiskohtade rajamine 
või parendamine ning hoo-
viinventari paigaldamine 
või korrastamine.

Toetust antakse kuni 
40% töö kogumaksumusest, 

kuid mitte rohkem kui 2000 
€ ühe taotleja kohta või 
4000 € ühe üle 50 korteri- 
omandiga taotleja kohta või 
4000 € ühistaotluse korral.

Taotlusele tuleb lisada 
korteriomanike üldkoos-
oleku või põhikirjast tu-
lenevate volituste alusel 
juhatuse protokolli koopia, 
mis sisaldab otsust hoovi 
heakorrastamiseks vajaliku 
töö teostamise kohta; kin-
nistu plaan kavandatava töö 

asukoha skeemiga ning töö 
kirjeldus; fotod töö asuko-
hast enne tööde algust ja 
kavandatava töö eelarve. 

Kavandatav töö tuleb ellu 
viia 1. detsembriks ja aruanne 
teostatud tööde kohta tuleb 
esitada 3. detsembriks.

Täidetud ja (digi)all-
kirjastatud taotlus saata 
15. maiks linnavalitsusele 
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
linn, Pärnu linn või linnava-
litsus@parnu.ee.

Väikeettevõtete toetuste I voor
Taotleja peab olema vä-
hemalt ühe majandusaasta 
tegutsenud väikeettevõte, st 
ettevõttes töötab vähem kui 
50 töölist ja aastakäive ja/
või aastabilansi kogumaht 
ei ületa 10 miljonit eurot.

Toetatavate tegevuste 
ning taotlusele lisatavate 
dokumentide loetelud leiate 
www.parnu.ee.

Taotluse esitamise täht-
aeg on 30. märts. II taot-

lusvooru väljakuulutamisel 
30. juuni ja III taotlusvooru 
väljakuulutamisel 30. sep-
tember.

Toetuse alammääraks on 
1000 ja ülemmääraks 5000 
eurot taotleja kohta kalend-
riaastas. Omafinantseering 
peab olema vähemalt 30% 
projekti kogumahust. Pro-
jekt tuleb ellu viia 12 kuu 
jooksul alates toetuse eral-
damise otsusest.

Ühe kuu jooksul pärast 
abikõlblikkuse perioodi 
tuleb esitada arenguteenis-
tusele vormikohane aruan-
ne. Toetus makstakse välja 
peale projektitegevuste ellu- 
viimist.

Täidetud ja (digi)allkir-
jastatud taotlus saata 30. 
märtsiks Pärnu Linnavalit-
susele Suur-Sepa 16, 80098 
Pärnu linn, Pärnu linn või 
linnavalitsus@parnu.ee.

Eesti Vabariigi 101. sün-
nipäeva eel toimunud pi-
dulikule aktusele olid osa-
vallajuhid kutsunud kõik 
vapimärgi kavalerid. Üldse 
on vapimärke alates 1995. 
aastast tänaseni antud välja 
43.

Osavallakogu esimees 
Eero Rändla ja osavalla-
keskuse juhataja Kuno Erk-
mann tervitasid ja tänasid 
kutse vastuvõtnuid ning 
rääkisid nii möödunust kui 
heitsid pilgu lähitulevik-
ku. Vapimärgi kui osavalla 
kõrgeima asutasu sai Sirje 
Solom pikaaegse töö ja mär-
kimisväärsete teenete eest 
põhikooli õppealajuhataja 
vastutusrikkal ametikohal.

Osavallakogu esimehe 
tänukirjaga tunnustati järg-
misi isikuid:

- Ene Mihkelson – Pai-
kuse osavalla lasteaedade 
ühtse juhtimise ümberkor-
raldamise ja aktiivse pa-
nustamise eest alushariduse 
arendamisel;

- Väino Kaur – Paiku-
se suurte arenguliste ehi-
tusobjektide väljaehitamise 

oskusliku juhtimise ja kasu-
tusele võtmise eest perioodil 
2017-2018;

- Liilia Varik – pika-
ajalise ülevaatliku ja infor-
matiivse ajalehe Paikuse 
Postipaun toimetamise ning 
järjepideva paikkonna sünd-
muste kajastamise eest.

Värsked tunnustuste saajad Väino Kaur, Sirje Solom 
ja Liilia Varik (fotolt puudub Ene Mihkelson).

Vapimärgile lisandus kolm tänukirja

Paikuse osavallakogu arutas 
oma 28. veebruari koosole-
kul linnavalitsuse korraldu-
se “Kinnisasja servituudi 
ja isikliku kasutusõigusega 
koormamise tasumäärade 
kehtestamine” eelnõud ja 
esitas oma arvamuse kahe 
põhimõttelise ettepaneku 
näol. Esiteks koostada tasu 
määrade mõjuanalüüs ja 
teiseks vaadata üle omava-
litsuse territooriumil paik-
nevate veekogude loetelu, 
millele on plaanis kehtesta-
da aastatasu paadisilla (kai) 
ehitamiseks või mittestat-
sionaarse paadisilla (kai) 
paigaldamiseks eesmärgiga 
tagada ühtne ja põhjendatud 
lähenemine kõikidele vee-
kogudele. 

Heakskiitev arvamus 
anti linnavolikogu määruse 
„Pärnu linna kultuuri- ja 
spordiasutuste töötajate pal-
gajuhend“ eelnõule.

Osavalla juhataja Kuno 
Erkmann tutvustas aren-
gukava tegevuskava, mille 
täiendamiseks tehti mitmeid 
ettepanekuid: kergliiklustee 
Oru tänavale, Linnuriigi 
pargi korrastamine, ring-
tee Jõekalda ja Paide mnt 
juurde, täiendava peremaja 

ehitamine vanemale elanik-
konale. Otsustati, et ettepa-
nekuid saab teha veel 10. 
märtsini ja koos valdkonna 
esindajate ja hallatavate 
asutustega viiakse läbi aren-
gupäev. 

Taristu- ja ehitustee-
nistuse projektijuht Martin 
Allas informeeris teedevõr-
gu hetkeseisust, tutvustas  
investeeringute kava, hool-
duse ja korrashoiu süsteemi 
(loe lk 1) ning heakorra ja 
haljastuse korraldust osa-
vallas.

AS Pärnu Vesi juhatuse 
liige Leho Võrk andis üle-
vaate vee- ja kanalisatsioo-
nivõrgustiku hetkeseisust, 
investeeringutest ja aren-
gukavast. 

Kuulati Kuno Erkmanni, 
kes märkis, et riik küsib 
Seljametsa järve kinnistu 
võõrandamise kohta arva-
must. Konstanteeriti, et Sel-
jametsa järv paikneb mitmel 
kinnistul, mistõttu ühe osa 
võõrandamisel ei ole võima-
lik terviklik järve haldamine 
ja väljaarendamine. Järve 
kinnistut ümbritsevad 2/3 
ulatuses RMK kinnistud ja 
1/3 ulatuses Riigimaantee. 
Kinnistul puudub piisav 

maa järve teenindusealade 
väljaehitamiseks. Kolman-
dal isikul puudub seaduslik 
ligipääs, kuna selleks ei 
ole seatud servituute. Jär-
ve kaitsetsoonid on: 25 m 
ehituskeeluvöönd ja 10 m 
veekaitsevöönd. Keskkon-
nainspeksiooni teatel (kiri 
25.02.2019) on tuvasta-
tud, et järve ehituskeelu- 
ja veekaitsevööndisse on 
maaomaniku nõusolekuta 
püstitatud vaiadega kaldasse 
kinnitatud terass mõõtmete-
ga 2,5 x 3 m. Seljametsa järv 
on avalik veekogu.

Osavallakogu otsustas 
arvamuse küsimisele vastata 
ettepanekuga, et Seljamet-
sa järve alast võiks RMK 
osalusega kujundada välja 
metsapuhkust, ujumist, ka-
lastatust, telkimist ja teisi 
regratsioonilisi tegevusi 
võimaldav puhkeala nagu 
seda on paljud RMK hal-
latavad kohad, nt Rae järv, 
Valgeranna puhkekoht jne. 
Samuti kinnitati, et omava-
litsus on nõus Seljametsa 
puhkeala väljaarendamisel 
olema koostööpartneriks.

Järgmine koosolek on 
planeeritud 4. aprillile.

Liilia Varik

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

Tagasivaade valimistele
Seekordsed Riigikogu va-
limised on möödas, käimas 
on keeruline valitsuse kok-
kupanek. Vaevalt, et keegi 
meist suudab elada ja olla 
nii, et sellele üldse kaasa ei 
mõtle. Isegi siis, kui tundub, 
et meid see ei mõjutagi, elu 
läheb ikka omasoodu edasi. 
Küllap leidub üksjagu nüüd 
neidki, kes tunnevad, et 
oleks vist ikka pidanud ka 
oma arvamust avaldama. 
Siis, kui selleks veel või-
malus oli. Oma häält andes.

Paikuse osavallas elas 

elanikeregistri andmetel 
1. jaanuaril  3959 inimest, 
kellest valimisnimekirja 
kanti 2858 ehk 72,2%, so 
ligi kolmveerand kogu ela-
nikkonnast. Hääletamas 
käis kokku 1868 inimest: 
1090 valimisjaoskonnas 
ja 778 e-hääletades. Seega 
osales valimistel 65% vali-
misealistest. Tuhat inimest 
ehk kolmandik jättis oma 
arvamuse enda teada.

Osavalla elanikest kan-
dideeris Riigikogusse seitse 
inimest, kes kogusid kokku 

2078 häält, mis jagunesid 
järgmiselt: Ülle Orav – 19; 
Marika Valter – 526; Alar 
Laaneman – 673; Heldur 
Paulson – 206; Avo Keel 
– 181; Ardo Aasa – 106 ja 
Kuno Erkmann – 367. Rii-
gikogusse pääses Alar Laa-
neman (EKRE), kes on ka 
Paikuse osavallakogu liige.

Järgmine võimalus oma 
tahet avaldada on 26. mail, 
kui Eesti valib oma esinda-
jaid Euroopa Liitu. Mõel-
gem selle peale, sest iga 
hääl loeb.

Pärnu Linnavalitsus teatab, et

20. märtsist kuni 3. aprillini toimub Silla küla Mustika tn 1, 
3, 7 ja 9 kinnistutele 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 (katusekalde täpsustamine senise 10º- 45º asemel vahemikuni 0º- 15º) kohta 
kohapeal, posti teel või saata e-posti aadressile linnavalitsus@parnu.ee. 
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Vastlatrall täitis Seljametsa melugaPaikuse lugejad tulid 
maakonnas kolmandaks

6. märtsil toimus Pärnu  
Keskraamatukogus maa-
kondlik kirjandusmäng. 
Võistlusel osalejatel tuli 
läbi lugeda 12 raamatut ehk 
2281 lehekülge põhjamaiste 
kirjanike kirjutatud lugusid. 
Paikuse Põhikooli võistkond 
koosseisus Anna-Loore Ots, 
Meribel Malviste ja Kärol 

Allika (fotol) saavutas Üle-
jõe Põhikooli ja Metsküla 
Algkooli järel 3. koha.

Ka peale mahukat ette-
valmistusperioodi ja pinge-
list võistlusmängu oli tüd-
rukutel sära silmis ja huulil 
küsimus “Millal saab jälle 
kirjandusmängus osaleda?”.

Gerli Lehemets

Soliidsele eale vaatamata alati nooruslik
Raamatukogu tähistas oma 
nooremate lugejatega 9. 
märtsil 60-aastaseks saanud 
Barbie sünnipäeva. Alates 
1959. aastast on Barbiesid 
müüdud enam kui 150 riigis 
kokku üle miljardi. Väideta-
valt müüakse igas sekundis 
kolm nukku. 

Maailmas on üle 100 
000 Barbie-kollektsionääri, 
kellest 90% on keskmiselt 
40-aastased naised. Aastas 

ostavad nad 20 või enam 
nukku, kulutades hobi peale 
üle 1000 dollari aastas. 

Kas teadsite, et Barbiel 
on viis õde ja üks vend, aga 
ka kaks tädi- ja onutütart 
ning 31 sõpra ja poiss-sõber 
Ken?

Raamatukogus on näi-
tus Barbie suurest perest ja 
sõpruskonnast. Õpilastele 
viiakse läbi teematunde, kus 
tutvutakse maailma kuulsai-

ma nuku sünni- ja elulooga 
ning meisterdatakse omale-

gi üks (fotol). 
Gerli Lehemets

Pärnumaa OTT sai viieseks
Pärnumaal on tegutsenud 
juba viis aastat selline vahva 
vabatahtlik koostöövõrgus-
tik nagu Otse Tootjalt Tarbi-
jale ehk lühidalt OTT. Koos 
käiakse kaks korda nädalas 
nii Pärnu Haigla Taastus-
ravi- ja heaolukeskuse ees, 
Paikuse huvikooli parklas 
kui ka Martensi väljakul. 

OTT turu põhimõtteks 
on pakkuda otse tootjalt 
tarbijale kõige värskemat 
ja naturaalsemat toodet ilma 
juurdehindluseta. Kõige 
kindlam on alati kaup ette 
tellida, et ka talunik oskaks 
arvestada. Tootjate kontak-

tid ning kaubavaliku leia-
te Facebookist “Pärnuma 
OTT”.

OTT turult leiab nii kala, 
juurvilja, hoidiseid, mune 
jne. Vastavalt hooajale lei-
dub lettidel erinevat kaupa, 
mis on kasvatatud/valmis-
tatud siinsamas Pärnumaal. 
Paikusel on võimalik kü-
lastada OTT turgu igal 
teisipäeval 17.00-17.30. 
Meie tegemistest saab lu-
geda https://www.facebook.
com/parnumaaott.

Info: parnumaaott@
gmail.com.

Mirjam Pikkmets

Hoolimata vesisest ilmast 
lustis Seljametsa vastla- 
trallil Paikuse Naisteühingu 
Marta eestvedamisel üle 80 
igas vanuses huvilise. 

Lastele ja ka suurtele 
korraldati rahvamaja saalis 
teatevõistlusi, rahvatant-
surühm Virtina eestveda-
misel sai jalga keerutada 
ning õues sõidutas soovijaid 
vankri ette rakendatud ho-
bune. Jüri Kasemets õpetas 
lastele traditsioonilise luust 
vastlavurri meisterdamist.  
Laine Järvemäe korraldas 
vastlapäeva teemalise vik-
toriini. Õhtu lõppes ühise 

Foto autor Mariliis Veskimeister

hernesupi ja vastlakuklite 
söömisega. Igale lapsele 
anti mälestuseks osalemise 

eest tänukiri. 
Korraldustöö võttis see-

kord enda kanda naisteühing 

Marta, kulud kaeti rahvama-
ja eelarvest. 

Annika Põltsam

Meeldetuletus maaomanikele
Tänaseks peaksid kõikidel 
maaomanikel 2019. aasta 
maksuteated käes olema. Tu-
letame meelde, et maksmise 
tähtaeg on juba 1. aprill. Kel-
lel maamaks suurem kui 64 
eurot, tuleb teine osa maksta 
hiljemalt 1. oktoobriks.

Maksustatava maa and-
mete ja maamaksumäärade 

küsimustes või kui teieni ei 
olegi maksuteadet jõudnud, 
tuleks koheselt pöörduda 
linnavalitsusse Annika Kul-
lerkani poole, tel 444 8369.

Maamaksu tasumise 
küsimustes aitab vajadusel 
Maksu- ja Tolliameti klien-
ditugi telefonil 880 0811 ja 
e-post eraklient@emta.ee.

ARS-i maalinäitus päevakeskuses

Paikuse Päevakeskuses on 
avatud ARS kunstistuudio 
väike maalinäitus. Kokku 
on välja pandud 16 tööd. 
Maalide autorid on Paija 
Pukk, Helle Tamm, Anu 
Rentnik, Terje Tali, Katrin 
Kuller, Siiri Haugas, Tiia 

Reimann, Malle Tamm, 
Katrin Valk, Kätlin Ruul, 
Piret Nikolai ja Maie Tam-
me. Kaunid maalid jäävad 
kõigile imetlemiseks kuni 
aprilli keskpaigani. 

Tule kaema, oma silm 
on kuningas!

Kuu algul avasime Seljamet-
sa Muuseumis Maie Liivi 
tikitud tekkide näituse. Ava-
misele oli kokku tulnud suur 
hulk sõpru ja käsitööhuvilisi. 
Maie ja tema tütre Kadri ju-

hendatud õpitoas sai tikkida 
lillemotiivi ning osalejaid oli 
üle ootuste palju. Esimese 
nädala jooksul sõitis tekihu-
vilisi kohale nii Pärnust kui 
ka Saarde vallast. 

Tekinäitus avatud märtsi lõpuni

Erasmus+ programmi toel Hispaaniasse

MTÜ Edela Eesti Arendus-
keskuse ja Paikuse Avatud 

Noortekeskuse ühisel eest-
vedamisel osalevad ap-

rilli alguses neli Paikuse 
noort – Janely Kosenkra-
nius, Li-Sandra Sass, Eva 
Tammsalu ja Jakob Berg-
mann (fotol) Lõuna-His-
paanias toimuval nädala-
sel noorteosalusprojektis 
“More and Better Participa-
tion Together”, mida rahas-
tab Erasmus+ programm. 

Kohtumise eesmärgiks 
on kasvatada noorte tead-
likkust demokraatlikust 
eluviisist, struktureeritud 
dialoogist, vaadelda, kuidas 
toimetavad kohapealsed 
noorteosaluskogud ja jagada 

omapoolseid kogemusi. 
Kohapeal toimuvatel 

kohtumistel erinevates koo-
lides arutletakse ühiselt 
kohalike noortekogude ja 
omavalitsusesindajatega 
EL noortestrateegia, Eu-
roopa Solidaarsuskorpuse, 
tööjõu- ja haridusvaldkonna 
teemadel. 

Otsitakse lahendusi, kui-
das hõlbustada noorte ja ko-
halike poliitikakujundajate 
omavahelist dialoogi ning 
tõhustada noortevolikogude 
tööd ja praktilisust. 

Marika Valter

Talvelaager lõi osalejate arvult rekordi
Veebruari ja ühtlasi ka ke-
vadvaheaja viimasel päeval 
kogunes poolsada õpi- ja 
lustihimulist noort põhi-
kooli sisehoovi, kus toimus 
huvikooli ja noortekeskuse 
ühine talvelaager. 

Kell 11 anti start Foto-
jahile. 8 võistkonda lippas 
valla peale peidetud kont-
rollpunktidesse ülesande 
täitmiseks fotosid tegema. 

Ringilt saabunuid ootas soe 
tee ja magus kringel.

Õhtune kogunemine al-
gas kell kuus. Valida sai 9 
erineva töötoa vahel: val-
mistada võtmehoidjat ja 
kaarte, mängida ja võistelda 
digilaual ja Ino-Bot roboti-
ga, sukelduda virtuaalreaal-
susesse ja loovmängudesse, 
teha grafitit või joonistatada 
graafikalaual kujutis, mis 

hiljem jäi taldrikut kaunista-
ma. Vahepeal tehti paus ko-
kandusringi Trüfel liikmete 
valmistatud pannkookide 
söömiseks. Õhtu lõpetas 
disco (fotol) ja hilisem fil-
mivaatamine. 

Laagri õnnestumisele 
panustasid kõik huvikooli 
ja noortekeskuse töötajad. 
Oli meeldiv tõdeda, et 2019.  
aasta talvelaager lõi osaleja-

te arvu poolest rekordi.
Monika Vaher

Head Teeme Ära talgujuhid Pärnumaal!

Teeme Ära talgukevad on 
käes ning sai 13. märtsil 
sümboolse avalöögi. Olete 
oodatud värsket talguveebi 
uudistama ja oma talguid 
kirja panema.

Tänavu valmistume ühi-

selt juubelilaulupeoks ning 
korrastame kultuuriväär-
tuslikke paiku oma kodu-
kandis. Nii neid, mis jää-
vad tuleteekonnale kui teisi 
tähendusega paiku. Samuti 
kutsume üles meisterdama 
õueraamatukogu, et jagada 
lugemisvara kogukonnas 
või külalistega. Koostöös 
Tartu Ülikooliga oleme aga 
võtnud plaani enneolematu 
kodanikuteaduse algatuse 
“Eesti otsib nurmenukke”.  

Kogu asjakohase info ja abi-
materjalid leiad lehelt www.
teemeara.ee/talgujuhile.

Nagu juba tavaks, saab 
iga inimene ja kogukond ise 
otsustada, millised tööd ja 
tegemised 4. mai talgupäeval 
ühiselt ette võetakse. Talguid 
kirja pannes saad valida oma 
stardipaketi kättesaamiseks 
sobivaima pakiautomaadi. 
Stardipakettide laialivedu 
algab 4. aprillil.

Talguveebi talgute lisa-

mine pole muutunud, kehtib 
endine kasutajanimi (e-posti 
aadress) ja salasõna. Kui 
jääd hätta või vajad nõu, siis 
aitame hea meelega. Küsi 
julgesti maakonna koordi-
naatorilt, tel 56625200.

Teeme ära! Talgupäeva 
meeskonna poolt rõõm-
sat ja tegusat talgukevadet 
soovides

Viiu Tamla
Pärnumaa koordinaator
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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 Luhakäär  12.04.1928 - 11.02.2019
Aino Alliksoo  08.01.1933 - 04.03.2019
Kaie Põllu  11.11.1957 - 08.03.2019
Silda Heinsalu  29.05.1927 - 10.03.2019

Õnnitleme!
LENNA KRUUSALU  01.03.2019
ema   Sandra Rusi 
isa     Kaspar Kruusalu

KLAUS AKSEL SAARE  23.02.2019
ema   Kairi Gustavson 
isa     Rivo Saare

   Seljametsa Rahvamajas
26. märtsil kell 19.30

Eesti mängufilm
 „Mehed“

Pääse 5-/4-
 kohtade broneerimine 

annika.poltsam@paikuse.ee
tel 5786 4627

Pensionäride klubi 
„Kuldne iga“ 

peohommik toimub 
07. aprillil kell 13

osavallakeskuse saalis
Naljakuu puhul pakub 

meelelahutust humorist 
Raimo Aas

Meistrivõistlused olid Leo maadlejatele edukad
10. veebruaril Põlvas toimu-
nud Eesti MV-l kreeka-rooma 
maadluses ja naistemaadlu-
ses täiskasvanutele esinesid 
Paikusel treenivad MK Leo 
maadlejad edukalt – kõik 
osalenud tulid viie parema 
hulka. Klubide arvestuses 
saavutasime 4. koha. 

Oma mullust meist-
ritiitlit kaitsesid Randel 
Uibo (-72 kg) ja Tiia-Triin 
Tomson (-62). Vanameister  
Argo Mitt (-77) pidi leppima 
pronksiga, kuna töö kõrvalt 
treenides ei suutnud saavu-
tada piisavat vastupidavust. 
Tema võtete baas oli aga 
endiselt tasemel. Samas 
kehakaalus tuli 5. kohale 
Martin Timberg, kuigi äge-
das poolfinaalmatšis polnud 
kaugel ka finaalikoht. 

Robyn Paulberg osa-
les täiskasvanute meistri-
võistlustel esmakordselt 
ja eriloaga, sest on alles 
16-aastane. Kahjuks pidi ta 
seekord kehakaalus kuni 72 
kg leppima 5. kohaga, ehk-

ki oli võimeline enamaks. 
Pronksimatšis jäi puudu 
kogemusest ja kindlast plaa-
nist, kuidas vastast alistada.

Tapal toimunud Juunio-
rite Eesti meistrivõistlustel 
läks Paikuse maadlejatel 
veel paremini – 25 klubi 
hulgas saavutas Leo 2. koha. 

Raimond Uibo ja Robyn 
Paulberg õpivad Paikuse 

Põhikoolis ja kuuluvad veel 
nooremasse kadettide vanu-
seklassi. Klubi treener on 
Gristen Heinmets, kellele 
tuli tähtsate tiitlivõistluste 
eel appi hetkel Paikuse Po-
litseikolledžis töötav endine 
tippmaadleja Tõnis Naarits.

Riho Uibo

Meistrivõistlused olid Leo maadlejatele edukad

Raimond Uibo ja Robyn 

Tulemused oma kehakaalus
Sander Tagu – 1. koht
Raimond Uibo – 2. koht
Randel Uibo – 1. koht
Robyn Paulberg – 3. koht
Martin Timberg – 3. koht
Matthias Tuulik – 6. koht

Martin Timberg, Raigo Paulberg, Matthias Tuulik, Randel Uibo, Tõnis Naarits, 
Sander Tagu, Riho Uibo, Raimond Uibo, Robyn Paulberg ja Gristen Heinmets.

Seljametsa muuseumis
  23. märtsil kell 11-17
  
  LUUST EHETE JA 
      AMULETTIDE 
          ÕPITUBA
Juhendaja Silja Reemet

Osalustasu 35 eurot
Registreerumine taimisellin@gmail.com 

või tel 5804 8976

VANDA KIRIKAL
EVGENIA ROZHKOVA
IRENE MÄNDLA
MALLE VAN BAALEN
SÜLVI HALJASMÄE
ALMA LUBI
AINO SUUR
MILDIIT LEPP
ELLEN PAAL 
SIRJE LEMBER
HEINO ARUVÄLI
EILA MARJATTA MOISIO 
ENE-REET VILJAK
LAINE LANDING
SALME RUUT

ANNE JAANUS
MAIE LIIV
SAIMA TÕNISSON
MAIMU MITT
HELJE ANTON
VAIKE HAAVASALU 
ENE RUUTMETS
HELVE MURD
LYDIA TALING  
AIME SIPELGAS
LEO KILLING  
KOIT AIGRO 
LEHTE LILLE
OLEV KASEMETS
HELI LAUR

MALLE KAUR 
TÕNU LÄÄNE 
HEINER TILK 
REIN VARES
HELMI KUUSK
VIIVI KIPPUS
KALJU SAZONOV
MAIMU KARJUS 
HELVI MÄNNIARU
HELJU JOHANSON
MALLE AER
LAINE SAUL
MILVI NAUTS
MARE LOOGUS

Seljametsa Rahvamajas
30. märtsil kell 14

RAHVARÕIVASTE TUULUTAMINE
* Pärnumaa Rahvarõivakooli lõpetajad 
  esitlevad oma komplekte
* nõu annavad oma ala spetsialistid
* praktilised õpitoad lastele ja täiskasvanutele
* vahepalad karmoškal – Heini Soobik
* kell 19 võimalus jalga keerutada Wanade tantsude klubis
Pane selga oma rahvarõivad – olgu selleks täiskomplekt või 
mõni vöö, seelik või särk ja tule nendega rahva sekka! Kui 
rahvarõivaid pole, siis tule niisama ilu imetlema!

Sisse pääseb muuseumipiletiga hinnaga 1 euro. 
Katame ühiselt peolaua, muuseum pakub kohvi. 

         Paikuse Jüriöö teatejooks 23. aprillil
          kogunemine 18.30, start 19.00
       Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse kooli juures
Juhend:

* 6-liikmelised võistkonnad
* Jooks koosneb 6 etapist (distantsid vahemikus 350 m-425 m)
* Võistlusklassid 1.-3.klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, mehed, naised ja segavõistkonnad (vähemalt 3 naist võistkonnas)
* Kõige silmatorkavam võistkond
* Autasuks magus suutäis

Eelregistreerimine teha hiljemalt 19.04.2019 roland.simanis@paikuse.ee
Osalemine kõigile tasuta!

Toidukartulite müük

23. märtsil 
kell 12-13 osavallakeskuse juures
kell 13.30-15 päevakeskuse ees
Hind 40 senti kg (erinevad sordid: Maret, Anti, 
Varajane kollane. Pakitud 10 ja 15 kg kotidesse)
Info 5210662 või 5115376

Millest tekib kevadväsimus?
Miks liigesed valutavad?
Miks meeleolu kõigub?
Millest sõltub kehakaalu kõikumine?

… ja paljust muust räägib Eda Kaunissaar 
reedel, 5.aprillil kell 13 päevakeskuses

Loeng on tasuta, oled oodatud

Seljametsa Rahvamajas
pühapäeval, 14. aprillil kell 17

Eesti parimate selgeltnägijate tuur

Nõuandeid jagavad šamaan Evald, 
ukrainlannast nõid Žanna ja teised 
„Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ 
osalejad 

Sissepääs 10 eurot


