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Lüdigi sünniaastapäev avas ürituste hooaja

Seljametsa muuseumi kasvuhoone 
on juuni alguseni Pärnu kesklinnas

Suvekodu omanikel tuleb 
sõlmida jäätmeveoleping
Suvekuudel kolivad paljud 
püsielukohast pikemaks 
ajaks maakodusse või su-
vilasse, aga suvekodus sa-
gedamini käima hakatakse 
juba kevadel. Linnavara- ja 
heakorrateenistus tuletab 
meelde, et suvekodu kasu-
tades tuleb selle aadressile 
sõlmida ka jäätmeveole-
ping, et kõik suvekodus 
tekkivad jäätmed jõuaksid 
käitlemiseks ettenähtud 
kohta. See kohustus kehtib 
ka siis, kui inimene viibib 
maakodus või suvilas aju-
tiselt.

Jäätmeveolepinguid 
saab sõlmida veebis, jäätme-
vedaja aktsiaselts Ragn-Sel-

lsi veebilehel.
Küsimuste ja abi saa-

miseks saab pöörduda 
Ragn-Sellsi klienditoe poo-
le telefonil 606 0439 või 
e-posti teel info@ragnsells.
ee.

Neil suvekodude oma-
nikel, kellele kohalik oma-
valitsus on andnud talve-
kuudeks korraldatud jäät-
meveolepingust vabastuse, 
taastuvad nii leping kui 
jäätmevedu automaatselt. 
Kui näiteks kinnistu oma-
nikule on antud vabastus, 
mis kehtib 1. novembrist 
kuni 30. aprillini, siis alates 
1. maist taastub tema jäät-
meveoleping automaatselt.

Oodatakse kanditaate 
Parima talu konkursile
Pea kolmekümne aastase 
traditsiooniga parima talu 
valimise konkurss toimub 
ka sel aastal. Talunikke 
oodatakse oma kandidatuuri 
üles seadma kuni 20. juuni-
ni. Konkursile võib esitada 
ka oma naabri või mõne 
muu talu, mis on avalduse 
täitjale silma paistnud.

Kandideerida saab kol-
me kategooriasse: parim 
tootmistalu, parim alterna-
tiivtalu ning parim noortalu-
nik. Kandideerimisavalduse 
leiate Eestimaa Talupidajate 
Keskliidu kodulehelt.

Parimad talud kuuluta-
takse välja sügisel. Parima 
talu konkursi põhitoetajaks 
on Maaelu Edendamise 
Sihtasutus. Auhinnafon-
di panustavad Kalev Spa 
Hotell ja Veekeskus, Posti-
mees Maa Elu, Maaleht ja 
Alexela.

Ka eelmise aasta võitja, 
Möldri talu peremees Jüri 
Laur soovitab igal juhul 
kandideerida. „Kaotada ei 
ole ju midagi, ainult võita,“ 
ütleb ta ning lisab, et parima 
talu tiitel on nende talule 
olnud suur tunnustus.

Mai lõpuni saab Pärnu Muu-
seumi esisel platsil külas-
tada Seljametsa muuseumi 
kasvuhoonet.

Kuna mais on taimede 
istutamine kõige põletavam 
teema, võtsime vastu Pärnu 
Muuseumi kutse tutvustada 
Seljametsa tegemisi süda-
linna rahvale. Meie töötajate 
Jüri Kasemetsa ja Priidu 
Leoki kokkupandud kasvu-
hoone on osa Pärnu Muu-
seumi suvilatenäitusest.

Avamisel sai iga külasta-
ja istutada potti oma nimega 

Mihkel Lüdigi 141. sünni- 
aastapäeva kontsert avas 
tänavuse õueürituste hooaja. 

Kuna üritused olid pik-
ka aega keelatud, julgesi-
me selle sündmuse välja 

kuulutada napilt enne selle 
toimumist. Rohkearvulise 
publiku silme all esinesid 
lauluselts Sireli, rahvatant-
surühm Pastlapaar, Pärnu 
M. Lüdigi nimeline Mees-

koor ja M. Lüdigi nimelise 
Vändra Muusikakooli õpi-
lased. Kuigi huvitegevus oli 
pikalt pausil, tulid esinejad 
siiski peokutsega kaasa ning 
imeilusa kevadpäikese käes 

kujunes kontsert meeleolu-
kaks. 

Pidu lõppes ühise tordi-
söömise ja hea tujuga. 

Annika Põltsam
(Foto Annika Põltsam)

Kirjandusmängus olid edukad poisid
6. mail toimus vabariikliku 
kirjandusmängu Pärnumaa 
maakondlik voor, seekord 
zoomis. Teadmisi pani proo-
vile kaheksa 3.-4. klasside 
võistkonda.

Paikuse Kooli vapper 
meeskond koosseisus Targo 

Allika, Herwin Väljamäe 
ja Hendrik Krass saavu-
tas ülitubli 3. koha (fotol). 
Kolme peale loeti läbi 12 
etteantud raamatut, kokku 
2926 lehekülge.

Gerli Lehemets
Raamatukogu juhataja

Fotod Ilmar Naaber

taime, näpunäiteid jagas 
Vaskrääma küla kogenud 
aiapidaja Urve Altmart.

Seljametsa kasvuhoone 
ees toimib rohevahetus-
punkt, kuhu võib viia ko-
duaias üle jäänud taimi ning 
võtta midagi meelepärast 
asemele. Juuni alguses koli-
me kasvuhoone Seljametsa 
tagasi ning taimede kas-
vamisele saab kaasa elada 
muuseumi õuel.

Annika Põltsam

Vaktsineerimisest Paikuse 
tervisekeskuses
20. mai seisuga on Paikuse 
tervisekeskuses COVID-19 
vastu vaktsineeritud kahe 
doosiga 658 patsienti. Ühe 
doosi on saanud 896 inimest.

Veebruaris ja märtsis 
vaktsineerisime eesliini tööta-
jaid eelistatult AstraZenecaga 
ja neil ligi 70-l on käes ka 
teine doos. Vaktsiinidest on 
süstitud Pfizerit veidi rohkem 
kui AstraZenecat. Maikuus 
on eraldatud esmasteks süs-
tideks ainult Pfizerit.

Patsiente haigekassa 
poolt antud riskirühmades 
on kokku 1272, neist vakt-
sineerituid 60-65%. Täpset 
arvu on raske öelda, kuna 
iga päevaga lisandub esi-
algselt keeldujate hulgast 
vaktsiini soovijaid.

17. maist on lubatud 

vaktsineerida kõiki soovi-
jaid 16 aasta vanusest alates.

Esialgu registreerime 
soovijad nn ootenimekirja, 
sest vaktsiini eraldamist 
reguleerib haigekassa. Pere-
õed on helistanud ja pakku-
nud vaktsineerimist kõigile 
riskirühma patsientidele. 
Kõik veel vaktsineerimata 
üle 70-aastased, kes soovi-
vad vaktsineerimist, peaksid 
endast teada andma.

Neile, kes on haigust 
põdenud, tehakse vaktsinee-
rimine ühe süstiga ja seda 
kuuendal kuul peale põde-
mist. NB! Vaktsineerituse 
kohta tõendi saab igaüks 
välja printida ise oma di-
giloost. Selleks ei pea arsti 
juurde tulema.

Paikuse Tervisekeskus
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Linnavalitsuses otsustati:
26. aprillil 2021
* algatada Seljametsa külas asuva Ristiku ja Metsamarja kinnistu detailplaneeringu 
koostamine eesmärgiga  kruntida ümber planeeringuala üheksaks üksikelamumaa 
sihtotstarbega krundiks ja kaheks transpordimaa krundiks, samuti selgitada välja krun-
tidele sobivaim ehitusõigus, arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning määrata 
haljastus-, liiklus- ja parkimislahendused, vajadusel servituudialad.
* täpsustada Paikuse vallavolikogu 2003.aastal kehtestatud Seenemetsa maaüksuse 
detailplaneeringu lisa Puraviku tn 31 katusekalde osas selliselt, et katusekalle jääb 25º.                 
Muus osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.
10. mail 2021
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Linnu tee 44 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon ja elekter.
* korraldada kirjalik enampakkumine Paikuse alevis hoonestamata Rukkilille tn 1 kin-
nisasja (kinnistu reg. nr 14787450, katastritunnus 56801:001:1336, pindala 10 099 m2, 
tootmismaa) koormamiseks hoonestusõigusega. Kümne aasta pikkune hoonestusõigus 
seatakse kinnisasjale kogu ulatuses. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse 
oluliseks osaks. Hoonestusõiguse tasu algsuurus on 30 297 eurot (km-ta) arvestusega 
kolm €/m2. Hoonestajale, kes on täitnud hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse, 
ehituskohustuse ja uute töökohtade loomise kohustuse, võõrandatakse kinnistu tasuta. 
* eraldada MTÜ-le Paikuse Naisteselts Martad toetust järgnevate ürituste korraldus-
kuludeks; Head uut aastat, naabrimees – 600 €; Vanavanemate väärtused – 500 €; 
sügislaada „Soeta varud enne talve” kultuuriprogramm – 200 €. 
17. mail 2021
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Muraka tn 3 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: maakütte kollektor, vesi, reovee kanali-
satsioon ja elekter.
* kinnitada OÜ Paikre 2020. aasta majandusaasta aruanne ja kasumijaotus ning suunata 
539118 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse, mille suuruseks jääb 6475472 
eurot.

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

Paikuse osavallapäevad 
saavad hoo sisse

Paikuse osavallakogu 29. 
aprilli koosolek toimus  
Microsoft Teamsi vahendu-
sel. Osales 10 osavallakogu 
liiget.

Linnavolikogu määru-
sele „Osavaldade põhi-
määruste muutmine“ on 
esitatud kaks eelnõu: ühe 
esitas linnavolikogu (ette-
kandja A. Korobeinik) ja 
teise osavaldade töögrupp 
(ettekandja E. Rändla).

Andrei Korobeinik tegi 
ettepaneku muuta osaval-
lakogude moodustamise 
põhimõtteid selliselt, et osa-
vallakogu liikmete määra-
misel ei võeta arvesse mitte 
ainult osavalla territooriumi 
elanikelt saadud häälte arv, 
vaid kogu valimisringkon-
nast saadud hääled. Põh-
jendus: sellest aastast ei 
ole hääletajad enam seotud 
elukohajärgse lähima jaos-
konna hääletamisruumiga, 
vaid saavad hääletada kogu 
valimisringkonna piires, st 
kas keskuslinnas Pärnus või 
osavaldades. 

Teine muudatus ei laseks  
osavallakogu liikmeks mää-
rata inimest, kes osutus vali-
tuks linnavolikogusse. Juhul 
kui osavallakogu liige saab 
linnavolikogu liikme volitu-
sed asendusliikmena, tema 
volitused osavallakogu liik-
mena peatuvad. Põhjendus: 
volikogu liikmete osalemine 
osavallakogudes vähendab 
osavaldade elanike osale-
mist poliitika kujundamisel 
– volikogu liikme osalemine 
osavallakogus võtab mõnelt 
tublilt kohalikult poliitikult 
võimaluse pääseda osavalla- 
kogusse.

Eero Rändla tutvustas 
osavaldade töögrupi esi-
tatud eelnõu ettepanekuga 

moodustada osavallakogu 
järgmiste põhimõtete alusel: 
1) osavallakogusse kuuluvad 
linnavolikogusse valitud 
isikud; 2) ülejäänud kohad 
osavallakogus jagatakse kan-
dideerinute vahel vastavalt 
saadud häälte arvule olene-
mata sellest, kas isik kandi-
deeris volikogusse erakonna 
või valimisliidu nimekirjas 
või üksikkandidaadina; 3) 
võrdse häälte arvuga isikute 
suhtes käib otsustamine liisu 
heitmise teel.

Osavallakogu otsustas 
anda heakskiitva arvamuse 
teisele eelnõule.

Abilinnapea Varje Tipp 
tutvustas Pärnu linna hari-
dus- ja noortevaldkonna 
strateegiat aastateks 2021-
2035, millega sai tutvuda 
nii linna kodulehel kui osa-
vallakeskustes. Info võeti 
teadmiseks.

Osavallakogu otsus-
tas toetada linnavolikogu 
määruse „Sotsiaalteenuste 
osutamise kord“ eelnõu, 
mida tutvustas abilinnapea 
Varje Tipp.

Määruse muutmine on 
tingitud Riigikohtu põhi-
seaduslikkuse järelevalve 
kolleegiumi kohtuotsusest 
ning õiguskantsleri soovi-
tusest kohalikele omava-
litsustele oma korrad üle  
vaadata, vajadusel viia sisse 
muudatused, et see vastaks 
täielikult kehtivale õigusele 
ning tagaks kõigile abivaja-
jatele seadusega lubatud abi.

Eelnõuga ühtegi uut 
sotsiaalteenust ei lisata 
ning sihtrühma ei laien-
data. Eelnõu eesmärk on 
sotsiaalteenuste ühetaoline 
ja arusaadav, võimalikult 
kiire ja tulemuslik ning 
õiguspärane osutamine nii 

Pärnu keskuslinna kui ka 
osavaldade elanikele.

Abilinnapea Meelis 
Kukk selgitas põhimõtteid, 
mida rakendatakse Pärnu 
linna 2022. aasta eelar-
ve koostamisel. Info võeti 
teadmiseks.

Linnavalitsuse ja linna-
volikogu määruste „Mää-
ruste kehtetuks tunnista-
mine“ eelnõudele, millega 
tunnistatakse kehtetuks Pai-
kuse vallavalitsuse ja voli-
kogu seitse sisulise õigusjõu 
kaotanud enne ühinemist 
vastuvõetud määrust, anti 
heakskiitev arvamus.

Sotsiaalosakonna juha-
taja Tõnu Poopuu andis üle-
vaate sotsiaalhoolekande 
hetkeseisust ja arengutest 
osavallas võrreldes ühine-
mislepinguga (oli kokku 
lepitud, et elanike olukord 
ei tohi halveneda ja enne 
ühinemist olnud sotsiaalsed 
teenus peavad jääma alles).

Nentis, et tänane seis on 
positiivne, Paikusel on tööl 
nii sotsiaalkonsultant kui 
lastekaitsespetsialist. Tut-
vustas toetuste ja teenuste 
olukorra võrdlust enne ja 
pärast ühinemist, mis näi-
tab, et olukord on osavalla 
elanikele paremaks läinud. 
Info võeti teadmiseks. 

Otsustati nimetada Pär-
nu linna haridus- ja õpilas-
preemiate taotluste läbivaa-
tamise komisjoni koosseisu 
Paikuse kooli direktor Anne 
Kalmus.

Otsustati nõustuda linna-
varakomisjoni seisukohaga 
korraldada avalik pakkumine 
linnale kuuluval kinnistul 
(Tehnika tänav) toidukioski 
paigaldamise küsimuses 
tingimusel, et parkimisküsi-
mus saab lahendatud.

Toetus jaekaubanduse ja 
turismisektori ettevõtetele
EAS avas Vabariigi Valit-
suse poolt kinnitatud tin-
gimuste alusel COVID-19 
piirangutest mõjutatud jae-
kaubanduse ja turismisek-
tori ettevõtete/MTÜ toetuse 
taotlemise toetusmeetme 
eesmärgiga toetada raskus-
tesse sattunud ettevõtjaid 
kriisist kiiremaks väljumi-
seks piirangute leevene-
misel ja majanduse taastu-
misel.

Toetusmeetme sihtgrup-
pideks on majutusettevõt-
jad, spaad, veekeskused, 
toitlustusettevõtjad, reisi- 
ettevõtjad, nõupidamis-
te ja messide korraldajad, 
turismiteenuse pakkujad, 
sõitjate muud maismaave-
du teostavad ettevõtjad ja 
jaekaubanduse ettevõtjad.

Meetme täpsemad tin-
gimused leiab EASi kodu-
lehelt: COVID-19 mõjude 

leevendamise toetused – 
EAS ja toetusmeetme mää-
rusest: Ettevõtjate toetamine 
seoses COVID-19 haigust 
põhjustava koroonaviiruse 
levikust tulenevate piiran-
gutega – Riigi Teataja.

Rohkem infot ja detailse 
loetelu vajaminevatest doku-
mentidest leiab: https://www.
eas.ee/covid-19-toetused/.

Vooru sulgemise täht-
aeg on 27. mai kell 16.00.

Esimesed Paikuse osavalla-
päevad algavad reede, 23. 
juuli õhtul avakontserdiga 
Seljametsa lasteaia-rah-
vamaja hoovil ja jätkuvad 
laupäevase kodukohvikute 
päevaga.

Otsustasime elu sisse 
puhuda pikalt mõtetes olnud 
Paikuse osavallapäevade-
le. Reedeõhtusel avatse-
remoonial anname sõna 
kohalikele talentidele ja 
külade esindajatele. Seoses 
üle-Eestilise teema-aastaga 
avame Paikuse osavalla 
meeste käsitöönäituse. Sel-
leks ootame endast märku 
andma kohalikke mehi, 
kelle käsitöö võiks näitusel 
väljas olla. Margus Saare on 
lubanud tutvustada oma res-
taureeritud nõuka-aegsete 
autode kollektsiooni.

Õhtu jätkub Märt Avan-
di ja Jaan Pehki kontserdiga. 
Kontsert on haruldane, kuna 
need kaks andekat meest 
esinevad koos haruharva. 
Pärast kontserti esietendub 
õhtuhämaruses Seljametsa 
Külateatri näitemäng „Ha-
rala elulood“ Aire Koobi 
juhendamisel. 

Laupäeval peame kol-

Foto Ülari Tuisk

mandat korda Paikuse osa-
valla kodukohvikute päeva. 
Kodukohvikutel on aega 
endast rahvamajale teada 
anda 10. juunini. Tänavu 
käib registreerumine vee-
bivormi kaudu, mille leiate 
Seljametsa rahvamaja ja 
muuseumi Facebooki-lehelt 
või saadame selle teile, kui 
kirjutate aadressil rahvama-
ja@paikuse.ee.

Kaugemate külade ko-
dukohvikutesse saab tänavu 
sõita Paikuselt väljuva bus-
siga, bussi info ja kellaajad 
avaldame juuli keskpaigas. 
Teist aastat toimub koostöös 
Pärnu spordikeskuse ja Ro-
land Šimanisega kohviku-
tepäeva rattaretk, kus saab 
kohvikute jalgrattal läbimi-
se eest punkte ning osaleda 

auhindade loosimisel. 
Laupäeva keskpäeval 

on pere pisemad koos va-
nematega oodatud Viljandi 
laste- ja noorteteater Reky 
etendusele „Jussikese seitse 
sõpra“. Etendus peetakse 
vastavalt ilmale kas Sel-
jametsa rahvamaja saalis 
või õuelaval. Seljametsa 
muuseumi muuseumipeda-
goog Priidu Leok on lastele 
lubanud üles panna köetava 
sõjaväetelgi ning plaanis on 
korraldada maastikumäng. 

Kõik, kes soovivad osa-
vallapäevade korraldamisel 
õla alla panna, on oodatud 
endast rahvamajale märku 
andma.

Annika Põltsam
Seljametsa rahvamaja 

direktor

Eesti maa- ja rannarahvas 
pöördus valitsuse poole
Eesti maa- ja rannaeluga 
seotud organisatsioonid te-
gid ühise pöördumise presi-
dendi, riigikogu ja valitsuse 
poole palvega võtta senisest 
suurema tähelepanu alla 
Eesti maa- ja rannapiirkon-
dade elu toimimine ja pü-
simajäämine. Pöördumises 
tuuakse välja, et iga aastaga 
seatakse aina suuremaid 
piiranguid ning aina suurem 
sõnaõigus antakse kitsastele 
huvigruppidele. 

Maa- ja rannaelanikke 
ühendavad valdkondade-
ülesed mured: piirangud, 
mis võtavad eesmärgiks 
maainimese ja looduse 
vastandamise, liiga suure 
kaalu omistamine ebapro-
fessionaalsetele aktivistide 
ühendustele ning uute re-
gulatsioonide loomine ühe-
külgsete uuringute põhjal, 

mis ei analüüsi tervikpilti. 
Enamik keskkonnakoor-

musest ja saastest tuleneb 
linnade elutegevusest, kuid 
vastutus pannakse pigem 
maainimestele. Inimesed 
väärtustavad kohalikku ja 
värsket toitu, liigirikast loo-
dust, puidust maju ja kesk-
konnasõbralikku toasooja, 
kuid asjatundmatuid pii-
ranguid takistavad nende 
hüvede tootmist. Aktivistide 
survel seatakse loomakas-
vatusele ebamõistlikke pii-
ranguid, mille eesmärgiks 
on loomakasvatuse vähen-
damine, lõppeesmärgiga 
liikuda veganluse suunas. 

Loomakasvatusel on 
ringmajanduses väga oluli-
ne roll kodumaise toidu ja 
kohaliku orgaanilise väetise 
tootmisel, mullaviljakuse 
hoidmisel ning elurikkuse 

säilitamisel. 
Küsitavate keelualade 

loomine ja valitsuse plaan 
ajalooliste püügiõiguste vä-
hendamiseks läbi karistus-
seadustiku suretab kutse-
liste kalurite traditsioonilist 
kalapüüki. Tähelepanuta on 
jäetud Eesti jaoks võõrliigi, 
kormoranide poolt tekitatud 
kahju rannaaladele ja kalan-
dusele.

Pöördumises on esi-
tatud ettepanekud töötada 
välja terviklik maapoliiti-
ka, et toetada läbi põllu- ja 
metsamaa Eesti toidu- ja 
energiajulgeolekut. Samuti 
analüüsida erinevate piiran-
gute kehtestamisel nende 
sotsiaalmajanduslikku mõju 
piirkonna inimeste toimetu-
lekule. Tähelepanu juhitakse 
ka Euroopa piirangute liiga-
garale rakendamisele Eestis.
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Päevakeskuse kliendid leidsid 
hingekosutust liblikamajast
Paikuse päevakeskuse ühek-
sa erihoolekande klienti 
külastas aprillis Lääneranna 
vallas Kiisamaa külas asu-
vat liblikamaja. 

Liblikamaja perenaine 
Kärt Lutsar, kes elas mõned 
aastad tagasi Inglismaal, 
külastas Londoni loomaaias 
liblikatelki. Nähtu puges 
südamesse ja mõte hakkas 
idanema.

Nüüdseks on Kärdi ve-
damisel liblikamaja tegut-

senud juba üle kolme aasta. 
Liblikanukud  tellitakse Ing-
lismaalt. Meie külaskäigu 
ajal oli majas 9 erinevat liiki 
tiivulist, kuid järgnevatel 
päevadel võib olla seis juba 
sootuks teine. Liblikagrup-
pe oli kaks: ööliblikad, kes 
elavad 7-10 päeva ning päe-
valiblikad, kes võivad elada 
lausa 2-3 nädalat, vahest 
harva ka paar kuud.

Suurimaks tiivuliseks 
on majas olnud Atlase öö-

liblikas, kelle tiivaulatus oli 
25,5cm, kõige pisemad aga 
3-4cm Dryas Julia. Jalutades 
liblikate vahel täheldasime, 
et erksamad värvitoonid ja 
lillelised mustrid meelitavad 
üldjuhul neid lähemale. Ja 
päikesepaistel on nad eriti 
aktiivsed.

Terves ruumis valitse-
nud mõnus troopiline õhk-
kond olevat tingitud banaani 
ja erinevate tsitruseliste 
lehtedest, mis on liblikate 

röövikute lemmiktoit. Siit 
ka palve meie Paikuse rah-
vale – kui kellelgi on ülearu 
äraandmiseks mõni tsitrus-
taim, teeks see rõõmu nii 
liblikatele kui majarahvale 
(info tel 56833590). 

Kogu meie väike grupp 
jäi nii väljasõidu kui liblika-
majas nähtuga väga rahule. 
Soovitame teistelegi.

Tuuli-Mai Tomingas
Paikuse päevakeskuse 

juht

Raamatukogu esitab teile 
suvelugemise väljakutse
Rõõm on teatada, et ole-
me taas teie jaoks päriselt 
avatud, saate ise riiulitelt 
raamatuid valida, kasutada 
arvuteid, internetti, koha-
peal ajalehti/ajakirju lugeda 
ja lugemissaale kasutada.

Kehtima jääb ruumi täi-
tuvuse nõudena kuni 25%-
line täituvus ja 2+2 nõue. 
Samuti on kohustuslik mas-
ki kandmine. Kuid nende as-
jadega oleme juba ju ammu 
harjunud.

Suvelugemise 
väljakutse 2021 

Kutsume kõiki osalema 
suvises lugemisprogrammis 
„Suvelugemise väljakut-

se 2021“. Tulge raama-
tukokku ja küsige endale 
suvelugemise väljakutse 
PASS, valige väljakutse, 
mis sobiks veel läbi luge-
mata raamatuga. Seejärel 
laenutage raamat, lugege 
see ajavahemikul 01.06-
15.09.2021 läbi. Võtke suve 
jooksul vastu vähemalt 6 lu-
gemise väljakutset ja tooge 
täidetud pass raamatukokku 
hiljemalt 15. septembril. 
Tublidele lugejatele auhin-
nad! Loeme suve põnevaks!

Olete oodatud E 8–15, 
T-R 8–18, L 10–14 (kuu 
viimane reede suletud).

Gerly Lehemets

Pettsoni-taadi ja tema kassi Finduse raamatute tee-
maline kunstinäitus.

Raamatukogus on õpilaste käsitööesemete näitus.

Päevakeskuses saab näha merest inspireeritud maale
Paikusel ligi 15 aastat ho-
bimaalijaid ühendav ARS  
kunstistuudio läks suve-
puhkusele.

20. juulini on Paikuse 
Päevakeskuses üleval näitus 
“Merest inspireeritud”.

Nagu näituse nimestki 
nähtub, on väljapandud 
tööd inspireeritud merest, 
mis ühel hetkel on vaikne ja 
rahulik, teisel aga aukartust 

äratavalt tormine. Samas 
nii avar, võluv, salapärane 
ja müstiline ...

Meremaalide autorid on  
Aime Vilgas, Malle Tamm, 
Kati Kuller, Maie Tamme, 
Anu Rentnik, Helle Tamm, 
Evelin Tamm, Terje Tali ja 
Rasmus Selge.

Kunstisõbrad pääsevad 
päevakeskusesse tööpäeviti 
kell 8.30–16.00.

Seljametsa rahvamajas on maalinäitus „Suvi südames“
Seljametsa rahvamajas on 
avatud ARS kunstistuudio 
maalinäitus „Suvi süda-
mes“.

Näitusele on välja pan-
dud maalid nii stuudio ko-
genenud maalijatelt kui ka 
alustajatelt. 

Nagu näituse pealkiri 
ütleb, on maalides tunda 
suveootust. Me kõik oota-

me aega, kui päike mõnu-
sasti paitab palgeid ja soe 
kosutav tuul sasib juukseid. 
Maalidki on kantud headest 
mõtetest ja soovidest ...

Näitust saab vaadata 
igal tööpäeval kell 9–13, 
õhtuste ürituste ajal ning 
muul ajal kokkuleppel.

Annela Raud Selge
Kunstistuudio juhendaja

Noortekeskus ootab luba avamiseks
Keerulised ajad nõuavad 
paindlikku lähenemist. 
Näib, et piirangud leevene-
vad nädalate kaupa, mistõttu 
tõenäoliselt alates 1. juunist 
on kõik noored füüsiliselt 
taas Panokesse oodatud. 

Juunis ootab elluviimist 
hulga toredaid tegevusi. 
Juba kuu alguses on kavas 
“Kasvades kultuuriga kä-

sikäes” raames korraldada 
kaks õppereisi Endla ja 
Ugala teatritesse, kus noo-
red saavad osaleda profes-
sionaalide käe all erinevates 
õpitubades. Sama projekti 
raames saavad toimuma ka 
põnevad salongiõhtud End-
la teatri näitlejate Sander 
Rebase ja Ago Andersoniga. 

Kuu keskpaigas, täp-

semalt 12. juunil on aga 
kavas korraldada väikese 
hilinemisega Paikuse Las-
tekaitsepäev, kuhu ootame 
esinema erinevaid esinejaid. 
Hetkel käivad läbirääkimi-
sed näiteks Eesti Parkour 
MTÜga, Politseimuuseumi 
ja teadusteatriga. Päeva ja-
gub teisigi toredaid üllatusi. 
Kuid nagu jutu alguses sai 

mainitud, siis elame hetkel 
segastel aegadel, mil kunagi 
ei tea, mis järgmine nädal 
tuua võib. 

Seetõttu tasub jooksvalt 
silma peal hoida Panoke FB 
lehel, kus leidub alati kõige 
värskemat infot eelseisvate 
tegevuste kohta.

Marika Valter 
Panoke juhataja

ARS kunstistuudio maalinäitused

Kooliaasta on jõudnud lõpusirgele
Kuna õpilased on olnud 
pikalt distantsõppel, siis 
hetkel kestab kontaktõpe 
Paikuse Koolis tõepoolest 
viimase vindini, et võtta 
kogu kooliperega veel õp-
peaastast kõike, mida võtta 
annab. Seda ikka selleks, 
et õpitulemused saaksid 
kõikides klassides ja kõiki-
del õpilastel maksimaalselt 
saavutatud.

Just täna tuletavad meie 
kooli vanimad õpilased 
meelde, kuidas nende koo-

liaastad möödunud on, koh-
tudes oma esimeste klassi-
juhatajatega, trallitades ja 
hullates, veesõda pidades 
ja muud huvitavat tehes. 
Toimus tutipidu, mis ühtlasi 
lõpetas nende tunniplaani-
järgse kooliskäimise ja nüüd 
algab tõsine ettevalmistus 
eksamiteks.

Vaatamata raskele ja 
eriolukorras aastale on 
8. klassi õpilased valmis 
saanud oma loovtööd ja 
valmistuvad usinalt nende 

kaitsmiseks 26. mail kooli 
aulas.

Õppeaasta lõpus on tra-
ditsiooniks olnud ka ühised 
klasside väljasõidud, õppe-
käigud või -ekskursioonid. 
Ka sellel aastal võimaldame 
õpilastele seda, kuid alles 
õppeaasta viimasel kooli-
nädalal, kui hinded on välja 
pandud ja võib pingevaba-
malt hingata. Kindlasti ar-
vestame väljasõitudel kõiki 
nõudeid ja piiranguid, mis 
klassireisidele on vabariigi 

valitsuse ja Terviseameti 
poolt ette kirjutatud. 

Kehtestatud piirangu-
te tõttu toimuvad sellel õp-
peaastal 1.-8. klasside vii-
mase koolipäeva aktused 
kahel päeval paralleelide 
kaupa kooli aulas 10. ja 11. 
juunil. 9. klasside lõpuak-
tused toimuvad 17. juunil 
kooli aulas järgmiselt: kell 
12 – 9b, kell 14 – 9a ja kell 
16 – 9c klass.

Angela Taggo
Paikuse Kooli õppejuht

Pärnu Linnavalitsus ja Tal-
linna teaduspark Tehnopol 
kutsuvad Pärnu ettevõtjaid 
osalema tööstuse digitali-
seerimise inspiratsioonipäe-
val kolmapäeval, 2. juunil 
kell 9-13 Strandis.

Päeva keskmes on ettevõ-
tete digikogemused, digitali-
seerimise tööriistad, rahastus-
võimalused ja programmid. 
Oma kogemuslugusid jaga-
vad erinevate tööstusvald-

kondade (puidu termotöötlus, 
veterinaartoodete tootmine ja 
elektroonikatoodete koosta-
mine) esindajad. Aruteludes 
lööb kaasa ka ettevõtlus- 
ja infotehnoloogiaminister 
Andres Sutt.

Inspiratsioonipäeval 
osalemine on huvilistele 
tasuta, üritusel osalemiseks 
tuleb end registreerida, seda 
saab teha Pärnu linna kodu-
lehel 30. mai südaööni.

Tööstuse digitaliseerimise 
inspiratsioonipäev
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Muruniitmine, hekkide pügamine, korstnapühkimine 
eramajades. 5698 1275 Taevastes OÜ.

* * *
Pottsepatööd, korstnad ja korstnapitsid.
Silnaris OÜ 5595 7096.

KUULUTUSED

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 
lahkunuid

Väino Sindonen  09.07.1949 - 09.05.2021
Heldor Käärats  24.01.1934 - 17.05.2021

Õnnitleme!
OLIVER UIBU   17.04.2021
ema Tuuli Raam
isa   Silver Uibu

MIHKEL SALUS  03.05.2021
ema Liina Männiaru
isa   Alari Salus

ROBIN VANATOA  14.05.2021
ema Angelika Vanatoa
isa   Karel Vanatoa

HELMUT SINISAARHELMUT SINISAAR
VLADIMIR MASLOVVLADIMIR MASLOV
VELLO BAUERVELLO BAUER
JAAN LOHUJAAN LOHU
VAHUR REIMANNVAHUR REIMANN
JAAN LIIVSONJAAN LIIVSON
ARVO KUUSKARVO KUUSK
KALJU KIRIKALKALJU KIRIKAL
SALEV ELLESTESALEV ELLESTE
PAUL REINEMPAUL REINEM
JÜRI MITROFANOVJÜRI MITROFANOV
RAIMO KALEVI SELINRAIMO KALEVI SELIN

JUHAN KÄGUJUHAN KÄGU
EERI KÄRGEERI KÄRG
KALJU REINEMKALJU REINEM
HEINAR KASEHEINAR KASE
TÕNU TÕNISTETÕNU TÕNISTE
VÄINO PUUSTVÄINO PUUST
VALVE VÕIGASVALVE VÕIGAS
VALVE KAUTSVALVE KAUTS
SINAIDA SEMENJUKSINAIDA SEMENJUK
LILLI TAMMELLILLI TAMMEL
VAIKE-VELAINE JÄÄGERVAIKE-VELAINE JÄÄGER
MAIMU RIHTLAMAIMU RIHTLA

LEA KAROTAMLEA KAROTAM
LUIGI UNGERLUIGI UNGER
MAIE PÄRNATMAIE PÄRNAT
ERIKA POPPERIKA POPP
OLGA SOOSALUOLGA SOOSALU
HELGI PAASIK-KOKKOLAHELGI PAASIK-KOKKOLA
MAIKA NÄÄRMAIKA NÄÄR
LEILI BACHMANNLEILI BACHMANN
LJUDMILLA SAVELJEVALJUDMILLA SAVELJEVA
ANNE SIIGURANNE SIIGUR

   

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

Tel +372 5802 2481

TÄNAVAKIVIDE 
PAIGALDUS

Võõrnälkjaid korja oma aiast kohe kevadel!
Hispaania teetigu ja must-
peanälkjas on Eestis le-
vinud võõrliigid. Aiapi-
dajatele on nad tülikad 
kahjurid, kuna toituvad 
peamiselt aiasaadustest. 

Hispaania teetigu on 
levinud laialdasemalt kui 
mustpeanälkjas, kes on meie 
aedadesse asunud viimastel 
aastatel. Peamiselt jõuavad 
nad aedadesse potimulla või 
taime ümber oleva mulla-
palliga, kus võivad peituda 
nii täiskasvanud isendid kui 
ka munad.

Kuidas võõrnälkjaid 
vältida ja tõrjuda?

Ära too uusi taimi oma 
aeda paikadest, kus võõrnäl-
kjaid leidub. Kontrolli uute 
isikute mullapalle, leitud 
munad hävita keeva veega.

Uusi istikuid hoia mõni 
nädal karantiinis. Seo mul-
lapalli ümber läbipaistev ki-

lekott ja kinnita see tihedalt 
ümber istiku varre. Aeg-
ajalt kontrolli, kas kilekoti 
sees on munadest koorunud 
nälkjaid. Olenevalt taimest 
hoia istikut poolvarjulises 
kohas, kasta ja jälgi seda. 
Kotti sattunud isendid hä-
vita keeva veega.

Tõrjega on oluline alus-
tada juba aprillis-mais. 
Kõige tõhusam on täiskas-
vanud isendite ja munade 
kokku korjamine, keeva 
veega hävitamine ja seejärel 
umbes labida sügavusele 
mulda kaevamine. Iga isend, 
kes mais muneda jõuab, 
võib juuliks anda u 400 
järglast.

Kontrolli regulaarselt 
aias varjulisi ja niiskeid 
kohti. Korista lehehunni-
kud, kaeva kompostihun-
niku pealmine kiht läbi, 
võimalusel lõika lopsakate 
taimede alused puhtaks. 
Igasugu servaalused, kae-
vuääred jms kohad on näl-
kjatele sobivad peitumis- ja 
munemispaigad.

Nälkjate kokku mee-
litamiseks võib kasutada 
näiteks õllelõkse ja arbuusi-
koori. Paiguta meelituskoh-
tade lähedusse lauajuppe, 

mille alla saavad nad päe-
val peituda. Teomürkide 
kasutamist tasub vältida, 
kuna need ei ole hispaania 
teeteo tõrjumisel kuigi mõ-
jusad. Need ohustavad aga 
kohalikke teoliike, nendest 
toituvaid loomi-linde ja ka 
lemmikloomi.

Kindlasti ära vii elusaid 
nälkjaid loodusesse, siis 
ei levi võõrliigid mujale. 
Looduses saavad nälkjad 
kontrollimatult paljuneda 

ja edasi levida, varem või 
hiljem jõuavad nad aeda-
desse tagasi.

Nälkjate järjepideval tõr-
jumisel on oluline koostöö 
naabritega, vastasel juhul 
on neist võimatu vabaneda.

Rohkem teavet leiad 
Keskkonnaameti kodulehelt 
www.keskkonnaamet.ee.

Eike Tammekänd
Keskkonnaameti 

loodushoiutööde büroo 
juhataja

Hispaania teetigu, 
foto Andri Küüts

Hispaania teeteo munad, foto Merike Palginõmm

Mustpeanälkjas, foto Allar Liiv

Seljametsa muuseumis

10. juunil kell 15 
Pajupilli õpituba
Juhendab Jüri Kasemets 
Osalustasu 3-

Registreerumine 
rahvamaja@paikuse.ee või tel 526 3300 

                  Seljametsa Rahvamajas
                9. juunil kell 18.30

       Uus Eesti mängufilm
    Eesti Matus

Pääse 5-/4-
Kohtade broneerimine 526 3300; 

rahvamaja@paikuse.ee

Heldor Käärats
24.01.1934 - 17.05.2021

Meie seast on lahkunud 
kauaaegne kaasteeline, aja-
loo-uurija ja Paikuse valla 
vapimärgi kavaler Heldor 
Käärats.

Oma pika elu jooksul 
jõudis ta anda suure panuse 
nii Pärnumaa spordiaja-
loo kui Paikuse piirkonna 
ajaloo uurimisse ja jääd-
vustamisse. Omaaegses 
Jõõpre vallas sündinud 
mees lõpetas 1949. aastal 
Jõõpre 7-kl kooli, 1953 
Saku Maakorralduse ja 
Maaparanduse Tehnikumi 
ning 1968 maaparanda-
jana EPA. 1949. aastast 
tegutses ta spordikohtuni-
kuna, alates 2002. aastast 
rahvusvahelise kategooria 
kohtunikuna.

Käärats on olnud Tõs-
tespordiföderatsiooni koh-
tunikekogu atesteerimisko-
misjoni esimees ja Tõstes-
pordiliidu juhatuse liige. Ta 
on saatnud spordiajaloolisi 
töid Eesti Spordimuuseumi 
teatmematerjali kogumise 
võistlusele, korraldanud 

raskejõustikuajaloo välja-
panekuid, avaldanud kir-
jutisi Pärnu Postimehes. 
Paikuse valla ajaloo uuri-
misse ja avalikustamisse 
antud panuse eest omistati 
talle 2004. a Paikuse valla 
Vapimärk.

Heldor oli Seljametsa 
muuseumi tihe külaline, 
sõber ja kaasteeline alates 
selle asutamisest 2001.
aastal. Tema põhjalikud 
uurimused kohalikust aja-
loost on ilmunud ajaloovi-
hikutes „Kahe jõe vahel“, 
ta on korraldanud näitusi 
ja korduvalt esinenud ette- 
kannetega muuseumi aja-
loopäevadel.

Heldor on jäänud ini-
meste mällu oma härras-
meheliku oleku, sportlase 
järjekindluse ja kordumatu 
huumorisoonega. Oma pal-
jude kirjatööde kaudu elab 
ta veel pikalt edasi ning 
tema kodu-uurimuslike 
materjalidega saab tutvuda 
Seljametsa muuseumis.

Seljametsa muuseum

22.06. kell 20 Paikusel Teeveere pargis Paikuse osavalla jaanituli. 
Tegevused lastele, tantsuks ansambel Lõõtsavägilased. 
23.06. kell 20 Seljametsa küla jaanituli Uue-Tondi talu õuel. 
Tantsuks ansambel Priit ja Jaan.

NB! Jaanitulede toimumine sõltub Vabariigi Valitsuse otsusest sel ajal riigis 
kehtivate piirangute kohta. Jälgige reklaami plakatitel ja Facebookis. 


