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26. mail on Euroopa
Parlamendi valimised
Tänaseks peaksid kõikidel
käes olema valijakaardid
täpsete hääletusvõimaluste
ja -aegadega 26. mail toimuvateks Euroopa Parlamendi
valimisteks. Need saadeti
aadressil, mis teie kohta oli
rahvastikuregistris kirjas 26.
aprilliks.
Tuletame siiski meelde
olulisema. 16.-19. maini
toimub eelhääletamine maakonnakeskustes. Pärnus asub
valimisjaoskond Kaubamajakas ja see on avatud igal
maakonnakeskustes hääletamise päeval kell 12-20.
16.-22. maini on võimalik hääletada elektroonilselt.
Hääletamine algab 16. mail
kell 9 ja kestab ööpäevaring-

selt kuni 22. mai kell 18ni.
20.-22. maini on võimalik eelhääletada kõigis
valimisjaoskondades. Jaoskonnad on avatud kell 1220. Toimub ka hääletamine
väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda, see on
võimalik näiteks Paikuse
osavallakeskuses, Kaubamajakas, Pärnu bussijaamas
ja Maksimarketis asuvates
valimisjaoskondades.
Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas,
haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse 20.-22. maini kell 9-20.
26. mail toimub hääletamine
kell 9-20. Vajadusel saab
hääletada ka kodus.

Teeme lapsele pai
Eeskujuliikumine “Valge
Õhupall” kutsub kõiki emasid ja isasid üles katkestama
laupäeval, 1. juunil kell
11.11 üheks minutiks kõik
muud tegevused, et teha
oma lapsele pai.
Pai erilisus tuleb esile
vaid siis, kui seda teeb lapsele väga lähedane inimene,
näiteks lapsevanem või
vanavanem. Kui laps on 1.

juunil kell 11.11 teie kõrval,
on see õige hetk näidata oma
hoolivust, last tunnustada ja
innustada.
Aktsiooniga liitujate nimekiri täieneb iga päevaga.
Rohkem informatsiooni
leiab „Valge Õhupalli“ kodulehelt https://valgeohupall.ee ja Facebooki lehelt
https://www.facebook.com/
valgeohupall.

Külas olid lastekirjanikud

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Paikuse Põhikoolis on õppeaasta lõpp kiire

AARE KÜLAOTS
Direktor			
Kätte on jõudnud kooliaasta
kõige kiirem kuu, kuhu jäävad nii üleminekueksamid,
õppekäigud kui proovieksamid. Kooli lõpetamiseks peavad kõik õpilased
tegema lisaks lõpueksami-

tele ka 8. klassis loovtöö.
Kuna kool on kasvanud,
siis sellel aastal toimub
loovtööde kaitsmine uuel
kujul. 24. mail on koolis ainult töid kaitsvad 8. klasside
õpilased, kellele sekundeerivad 7. klasside õpilased.
Nendel avaneb seega
võimalus kavandada oma
tulevase aasta loovtööd, õppida vanemate koolikaaslaste vigadest ja edulugudest.
Ülejäänud kooliperel on sel
päeval e-õppepäev ja koolihoonesse asja pole.
23. mail toimub Paikuse
kooli traditsiooniline Tänupäev, kus jagame tunnustust

parimatele kooli esindanud
õpilastele koos vanematega. Kutsutud on ka kõik
õpetajad.
28. mail on Pärnu linna
koolides 9. klasside Tutipäev. 3. juunil algab neil
pingeline eksamiperiood
eesti keele eksamiga.
Erandina on sel aastal
koolipäev ka 2. juuni (pühapäev), kus teadmisi omandama on oodatud õpilased
koos vanematega. Tegemist
on kogu osavallale suunatud
Paikuse Perepäevaga. Osaleda saab erinevates töötubades ja nautida kontserti.
4. juunil toimub Paikuse

kooli tavapärane spordipäev. Viimane koolipäev,
millal enamusele õpilastele
ulatatakse klassitunnistused, on 7. juuni. Ametlikult
peaks vaheaeg algama küll
alles 12. juunil, aga kuna
ühe päeva tegime ette 1.
septembril ja õppetöö toimub ka 2. juunil, saavad
lapsed suvepuhkusele selle
võrra varem.
Põhikooli lõpetajate lõpuaktus toimub kooli aulas
19. juunil algusega kell 16.
Soovin kogu kooliperele
jõudu viimaseks pingutuseks enne kosutavat suvevaheaega.

Karikas jõudis koju ootamatult kiiresti
Seljametsa Rahvamaja ansambel Helin eesotsas Priit
Kasega osales kolmandat
korda Pärnumaa Väärikate
Vokaalansamblite päeval
ning tuli koju võidukarikaga.
Traditsioonilisel laulupäeval osales 14 ansamblit
ning võitja selgitati välja
publikuhääletuse teel. Tavakohaselt kaasneb võiduga
kohustus korraldada järgmise aasta konkurss.
Helin oli laulupäeva
korraldajaks ka 2018. aastal
ning toona otsustasime tellida konkursi tarbeks uhke
rändkarika. Et karikas nii
ruttu koju tagasi jõudis, oli
kõigile tore üllatus.
Annika Põltsam

Sorteerida või mitte?
7. mail toimus lastekirjanike
tuur Paikuse raamatukogus:
külas käisid Kairi Look
(fotol), Kätlin Vainola ja
illustraator Ulla Saar.
Õpilased said põnevaid

teadmisi joonistamise erinevatest tehnikatest. Kirjanikud avaldasid saladuse, millal neil järgmised raamatud
ilmuvad ja loeti ette ka jutte
veel ilmumata raamatutest.

ARS kunstistuudio maalinäitus

Paikuse Päevakeskuses on
maikuu lõpuni ARS kunstistuudio järjekordne maalinäitus. Kokku on välja
pandud 12 tööd järgmistelt
autoritelt: Anu Paluoja, Kät-

lin Ruul, Katrin Valk, Terje
Tali, Merle Kikas, Malle
Tamm. Juhendaja Annela
Raud Selge.
Tule kaema, oma silm
on kuningas!

Seljametsa lasteaed on liitunud projektiga “Waste Art”,
mille raames oleme läbi
viimas prügiauditit.
Selleks, et lastele teemat
tutvustada, käisime kogu
lasteaiaga Paikre prügimäel.
Emotsionaalne kogemus,
mille Paikrest kaasa saime,

täitis rühmaruume veel mitu
päeva. Täname Paikre töötajaid väga lahke vastuvõtu
eest.
Oleme lastega korduvalt
uurinud lähemalt esemeid,
mida me ära viskame. Kuigi
lasteaias on juba aastaid sorteeritud paber muust prügist

eraldi, siis alles sel kevadel
asusime hoolikamalt eraldama olmeprügi hulgast
sorteeritavat pakendit. Seega viis lasteaed sisse uuenduse ja soetas rühmadesse
sorteerimist hõlbustavad
prügikastid – üksteise otsa
asetatavad konteinerid.
Auditi senised tulemused on head. Õpetajate teadlikkus on piisav, et õpetada
lastele prügi sorteerimise
põhimõtteid. Üllatasid laste
tähelepanekud enda tekitatud prügi kohta. Ühe lapse
tsitaat prügiauditi ajal: „Kes
viskas pooliku pildi prügikast, seda oleks saanud
keegi veel värvida?“
Täna võime olla uhked,
sest meie maja toodetud
olmeprügi hulk on märgata-

valt vähenenud ja laste huvi
prügi sorteerimise vastu on
igapäevane. Sageli võib
rühmas kuulda küsimist,
millisesse prügikasti üks või
teine praht panna.
Järgmiseks sammuks
on plaanis rajada lasteaeda
kompostikast, et saaks ise
toota taimekastidesse väärtuslikku kompostmulda ja
seeläbi vähendada veelgi
olmeprügi hulka.
Olles ise eeskujuks jäätmeid sorteerides, loodame,
et laps, kes meie juures
sirgub, omandab samad
väärtused ja põhimõtted
ning hoolib tulevikus samuti looduse hoidmisest ja
säästlikkust tarbimisest.
Aveli Afanasjeva
Õpetaja
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Algas kauaoodatud teedeehitus Linnavolikogus otsustati:
Jõekalda tee ehitus
läks lahti
TREV-2 Grupp AS alustab koostöös Maanteeameti,
Pärnu Linna ja Taalri Varahaldus AS-iga Riigitee nr
19278 Sindi – Lodja – Silla
km 0,000-3,659 lõigu rekonstrueerimist ja kergliiklustee ehitust.
Ehitusperiood kestab
kuni 2. novembrini 2019.
Tööde käigus rekonstrueeritakse maantee lõik, mille
kattesse paigaldatakse kahe
kihiline asfalt. Vahetatakse
välja põhiteetruubid, paigaldatakse uued mahasõidu
truubid, kaevatakse kraavid ja paigaldatakse uued
liikluskorraldusvahendid.
Lisaks ehitatakse uus kergliiklustee koos tänavaval-

gustusega, uued bussiooteplatvormid ning rajatakse
uus haljastus.
Pärnu linna poolne ehitusmaksumus on 426 845,14
eurot (koos käibemaksuga).
Ehitustööde ajal palume
kodanikelt mõistvat suhtumist, sest objektile paigaldatakse ajutised valgusfoorid,
mille tagajärjel võivad tekkida liiklusseisakud.
Peagi algavad ehitustööd Ringi tänaval
18. aprillil selgusid hanketulemused Ringi tänava
rekonstrueermise kohta.
Hanke võitis AS TREF
Nord, kelle pakkumus
koos käibemaksuga oli 213
333,31 eurot.
Antud projektiga rekonstrueeritakse 869 m

sõiduteed, rajatakse uus
katend, teostatakse sõidutee
laiendust, tehakse korda
mahasõidud ning rajatakse
kraavid ja truubid. Projekti raames ehitatakse välja
kõnnitee lõik, mis hakkab
ühendama Ringi tänavat
Käärasoo tänavaga. Välja
ehitatakse välisvalgustus
ja uued liikluskorraldusvahendid.
Ehitustöödega alustatakse maikuu lõpus või juuni
alguses.
Ehitustööde ajal palume
kodanikelt mõistvat suhtumist, sest töid teostatakse
kitsastes oludes. Kodanikel
kinnistutele saamine on
kogu projekti vältel tagatud.
Martin Hollas

Kodutoetus vähekindlustatud
lasterikastele peredele
KredEx alustas madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse
taotluste vastuvõtmist.
Võimalus oma elamistingimusi parandada on
peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast
last ning kelle sissetulek
ühe leibkonna liikme kohta
oli eelmisel aastal kuni 355

eurot kuus.
Toetust saavad pered,
kellel puudub eluase või
olemasolev eluase ei vasta
elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures
puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole
vettpidav või küttekolded
ei taga kodus piisavalt sooja

temperatuuri või on eluohtlikud.
Kodutoetuse taotlusi
saab esitada 10. juunini
KredExi e-teeninduses,
e-posti või posti teel.
Täpsem info KredExi
veebilehel (https://kredex.
ee): Kodutoetus lasterikastele peredele.

Ootame turismiobjektide infot
Seljametsa Muuseum plaanib välja anda väikese turismikaardi, kuhu on lisaks
muuseumile kantud Paikuse
osavalla turismiobjektid.
Ootame infot turismiobjektide kohta, mida võiks
kaardil kajastada.
Seljametsa muuseumis
on juba mitu korda olnud
sedasi, et ukse peal seisavad
arglikud välisturistid.
Seljametsa tullakse tuttavate juhatusel, sest jalgrattateed mööda mõnus tulla ja
loodusvaated on imekaunid.
Tahetakse muuseumi varadega lähemalt tutvuda, siinsetest inimestest ja ajaloost

lugusid kuulda.
Päevateekond siinpool
jõge asuvasse osavalda kõlab ju kenasti, kui teaks,
milliseid orientiire suvekülalisele soovitada. Kuidas
võiks kulgeda teekond Paikuse osavallas maamärkide
vahel: mälestised, laudteed,
ujumiskohad, lõkkekohad,
laagriplatsid, kohvikud ja
turismitalud? Kas võiks seal
leiduda mõni põneva taimekooslusega koduaed, millega on võimalik tutvuda?
Selles mõttes on Seljametsa muuseum turisti jaoks
kaks ühes – kui Pärnule on
tiir peale tehtud, tahaks näha

midagi sellist, mis asub linnatolmust eemal. Muuseum
on hea orientiir, sest oleme
siin nagu väike kohalik infopunkt ning peatuskoht tassi
kohvi joomiseks.
Meie muuseumi töötaja
on alati valmis esemekogu
lahkesti näitama ning pool
tundi lendab linnulennul.
Võib tellida toredaid muuseumi õpitubegi.
Väike teejuht tutvustab muuseumi, aga mida
veel? Kui on mõtteid, kirjuta
muuseum@paikuse.eevõi
helista 57864627.
Silja Joon
Muuseumipedagoog

Linnavalitsus palub avaldada
kodukoha kohta arvamust
Pärnu linnavalitsus palub
elanikel täita linna kodulehel avaldatav küsimustik,
et selle tulemustega saaks
Pärnu linna ning Paikuse,
Audru ja Tõstamaa osavalla
elukeskkonna kavandamisel
arvestada.
Pärnu linna kodulehel
www.parnu.ee on 3. juunini avaldatud küsimustik,
mille abil uuritakse elanike
rahulolu oma kodukohaga
ja kogutakse ettepanekuid
selle muutmiseks. Kutsume
küsimustele vastama elanikke kõikidest linnajagudest
ja osavaldade erinevatest
piirkondadest. Mõnes kohas
laienenud Pärnu territooriumil võib olla piisavalt kerg-

liiklusteid ja bussiliiklus
hea, teises kohas aga jätab
see soovida.
Küsitlusele vastates
saate hinnata oma kodukoha kergliiklusteid, ühistransporti, liikluskorraldust,
avalikku ruumi, looduskeskkonda, puhkevõimalusi,
avalikke teenuseid, töötamis- ja elamisvõimalusi,

sotsiaalseid suhteid, turvalisust ja kaasarääkimisvõimalusi ning nende kohta
ettepanekuid teha.
Küsitlus on anonüümne
ja vastamine vabatahtlik.
Mina enam inimesi oma
arvamust avaldab, seda
rohkem on linnavalitsusel
infot elukeskkonna planeerimiseks.

ELANIKE KÜSITLUS
Kas Sulle meeldib
Pärnus elada?
Mida Sa soovid muuta?

avalda oma arvamust www.parnu.ee

25. aprillil 2019
* moodustada 26. mail 2019 toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks hääletamise
korraldamiseks valimisjaoskonna territooriumil jaoskonnakomisjonid ja nimetada nende
esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Paikusel Pärnade pst 11 asuva jaoskonnakomisjoni nr 12 koosseis on järgmine: esimees: Veronika Pikkur; liikmed: Liilia Varik, Viljar
Kõiva, Jane Grandberg, Piret Nikolai, Karmen Reinumäe, Alar Ehala ja Maie Valter;
asendusliikmed: Heli Tähiste ja Milli Laas.
* lõpetada enne 1. juulit 2015 Paikusel algatatud 16 detailplaneeringut, mille menetlemise tähtaeg on vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse § 1 lõikele 4 möödunud, koostamine (kinnistute nimed: Raavitoa, Kooli tee
7, Jõekalda tee 13, Rätsepa, Pärnade pst 1, Väljaotsa, Ülase, Kasesalu, Viva, Mäeotsa,
Sihi, Uue-Jaagu, Lehe, Hinvese, Silla küla gaasitrassi, Pustuski tee 20).

Linnavalitsuses otsustati:
8. aprillil 2019
* eraldada huvihariduseks ja huvitegevuseks MTÜ-le Maadlusklubi Leo (Gristen
Heinmets) stipendium 500 eurot.
15. aprillil 2019
* eraldada huvihariduse ja huvitegevuse toetust õppevahendite soetamiseks Paikuse
Huvikoolile (Savipress NRA-04/04S riiuliga, droonid ja propellerikomplektid) 5085
eurot; MTÜ-le Maadlusklubi Leo (maadlusmati kate) 1500 eurot ning võistlustoetust
MTÜ-le Madlusklubi Leo (Põhjamaade MV kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses)
150 eurot.
* lõpetada järgmised enne 1. juulit 2015 Paikusel algatatud detailplaneeringud: Jõekalda
tee 41 ja Jõekalda III; EPT 9 (praegu Kasatani väikekoht 9); Jõekalda tee 32; Ööbiku;
Aiandi tee 10 ja Ülase; Käärasoo; Jõeoru; Puraviku tn 6; Jõekalda tee 60; Käärasoo
tee 1; Tehnika tn 9 ja Paide mnt 19; Nurga I; Väljaotsa; Pustuski tee 20; Kodara tn
9; Tammuru tehnoküla 9; Toodu; Ristiku; Luhaoja; Käära II; Taga-Nurga; Kodara tn
7; Vaarpuu; Uue-Jakobi; Sõstra ja Toitsi; Jõeveere; Timuti; Männiku; Oruvälja tn 7;
Rukkilille, Oidu, Tiina ja Plangu; Raudtee tn 2; Seljametsa tee 1 ja 3; Kodara põik 6;
Timberi; Kodara põik 1.
* muuta Paikuse alevis Raudtee tn 19 maaüksuse koha-aadress paralleelaadressiks ning
määrata hoonetele kohaaadressid järgmiselt: uus maaüksuse koha-aadress Raudtee tn
19 // Raudtee tn 19a (ühe elamu unikaalaadress Raudtee tn 19, teise Raudtee tn 19a).
* korraldada kirjalik enampakkumine Paikuse alevis Rukkilille kinnistu jagamisel
moodustuvate järgmiste kinnisasjade (tootmismaad) koormamiseks hoonestusõigusega:
Rukkilille tn 1 (pindala 10099 m2), Rukkilille tn 2 (pindala 13064 m2), Rukkilille tn 3
(pindala 10114 m2) ja Rukkilille tn 4 (pindala 11883 m2).
* kinnitada Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu koosseisu liikmeks Paikuse osavalla
klientide esindajana Urve Ott.
29. aprillil 2019
* anda ehitusluba Silla külas Kopra tn 7 kinnistule elamu püstitamiseks.
* tunnistada edukaks riigihanke „Pärnu linna Paikuse osavallas Ringi tänava rekonstrueerimine“ hankemenetlusel madalaima hinnaga pakkumuse teinud AS TREF Nord
(177777,76 €).
6. mail 2019
* kinnitada Paikuse Raamatukogu lahtiolekuajad 1. septembrist kuni 31. maini E 8-15;
T-R 8-18 ja L 10-14 ning 1. juunist kuni 31. augustini E, K, N, R 8-15; T 8-18. Iga kuu
viimasel reedel on raamatukogu külastajatele suletud (sisetööpäev).
* anda ehitusluba Silla külas Sirmiku tn 8 kinnistule elamu püstitamiseks koos teda
teenindava elektrivarustuse, vee ja reoveekanalisatsiooni rajamisega.
* nimetada OÜ Paikre nõukogu liikmeks 5 aastaks Rain Jung.

Ülevaade Paikuse
osavallakogu koosolekust
2. mail toimunud Paikuse
osavallakogu istungil arutati linnavolikogu määruste
„Pärnu linna 2019. aasta
esimene lisaeelarve“ (I lugemine), „Avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise
kord”, „Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste
vastuvõtu ja väljaarvamise
kord“ ja „Paikuse Huvikooli
põhimäärus” eelnõusid.
Osavallakogu tutvus

Pärnu Keskraamatukogu
arengukavaga aastateks
2019-2025 ja linnavalitsuse
korralduse „Pärnu Keskraamatukogu lahtiolekuaegade
kinnitamine“ eelnõuga.
Võeti teadmiseks Monika Vaheri avaldus tema
tagasikutsumiseks Pärnu
linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjoni
koosseisust. Uue esindaja

nimetamine toimub järgmisel koosoolekul.
Osavallakogu esimees
Eero Rändla andis ülevaate
otsuste täitmise käigust.
Osavallakeskuse juhataja
Kuno Erkmann rääkis ettevõtlusalade arendamisest
Paikusel ja tutvustas nende
asukohti.
Järgmine Paikuse osavallakogu koosolek toimub
30. mail algusega 15.00.

Viimane kustutab tule
Igasuguse lõkke tegemisel
on oluline jälgida tuule
suunda ja kiirust (üle 5,4
m/s ei tohi enam lõket teha).
Kuni 1m läbimõõduga lõke
peab paiknema vähemalt
8 m kaugusel mis tahes
hoonest ja vähemalt 10 m
kaugusel metsast, suurem
vähemalt 15 m hoonetest
ning 20 m metsast.
Kui teed jaanilõket tutta-

vatega, vali seltskonnast kaine lõkkevalvur, kes hoiab nii
inimestel kui ka lõkkel silma
peal. Viimane pidutseja peab
kandma hoolt selle eest, et
tuli saaks kindlalt kustutatud.
Lõkkejääkide summutamiseks sobib näiteks pangetäis
vett või liiva, mis alati lõkke
ääres valmis peavad olema.
Päästeamet soovitab tuld
tehes teada oma asukohta

ja hoida käepärast laetud
mobiiltelefoni, et saaks vajadusel numbrilt 112 abi
kutsuda. Lõkete tegemise,
grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega
võib helistada päästeala
infotelefonile 1524.
Jaanipäeva märksõnadeks võiksid olla mõistlikkus ja ilmastikuga arvestamine. Ohutuid jaane!
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Rohevahetus ja taimetarga
loeng Seljametsas
Reedel, 8. juunil kell 18
Rohevahetus – too ära oma
üleliigsed taimed ja juurikad
ning vii midagi põnevat
asemele. Tasuta!

K e l l 1 9 Ta i m e t a r k
Mercedes Merimaa loeng
„Inimese ja taime suhted“.
Pääse 3.- Registreerumine
annika.poltsam@paikuse.ee

Suvealguse õpitoad lastele

Nagu tavaks saanud, korraldab Seljametsa Rahvamaja
laste koolivaheajal õpitubasid, kuhu on oodatud
igas vanuses huvilised nii
lähiümbrusest kui kaugemalt. Juunikuusse mahub
kaks õpituba.
5. juunil kell 16 meisterdame pajupilli (juhendaja
Jüri Kasemets, fotol). Kui
lepa koor on sellel ajal lahti,

teeme ka lepakoorest karjasepasunaid. Registreerumine rahvamaja@paikuse.ee
13. juunil kell 15 maalime siidpilti. See tegevus on
jõukohane igas vanuses osalejatele. Kasutame valmis
siiditoorikut, kontuurvärve
ja siidivärve. Materjaliraha
on 9 eurot, registreerumine
rahvamaja@paikuse.ee.
Annika Põltsam

Projektile tõmmati joon alla Türgis
Erasmus+ projektiGo For
Literacy to Enlighten Your
Future viimane kohtumine
toimus maikuu alguses Hatays, Türgis. Võõrustajaks
oli Necmi Asfuroglu Anadoulu Lisesi kool.
Kohtumisest võtsid osa
partnerid Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Eestit esindasid
meie õpetajad Ingrid Lilles
ja Kersti Rohtmets. Kahjuks
ei osalenud seekordsel kohtumisel sõbrad Saksamaalt.
Põhjuseks pingeline olukord
kahe maa vahel.
Nii nagu viimasele
kohtumisele kohane, käidi
koosolekutel läbi kaheaastane teekond, kuhu mahtus arvukalt tegevusi ja kohtumisi
nii õpilaste kui õpetajatega.

Projekt oli tõesti tegevusterohke. Kuna tegemist on
õpilaste kirjaoskuse parandamisega, siis mahtusid sinna kirjandusteosed, juttude
koostamine ja kirjutamine,
erinevate metoodikate jagamine ja võrdlemine. Koostati
neli erinevate osaoskuste
käsiraamatut. Viidi läbi mitmeid küsitlusi ja võrreldi
neid omavahel. Info projektist on kättesaadav eTwinningus ja projekti kodulehel wiki keskkonnas http://
literacyourfuture.pbworks.
com/w/page/119646432/
WELCOME
Kõik partnerid leidsid,
et projekti eesmärk täideti
ja tulemustega võib rahule
jääda. Paljud omandatud

tamme istutamine.
Kell 14.45 jõuab tuli
Seljametsa rahvamaja ja
lasteaia hoovile. Esinevad
ansamblid Lustilik ja Helin
ning rahvatantsurühm Virtin
koos lasteaia lastega.
Nii Vaskräämas kui Seljametsas pakutakse teed ja
kringlit. Ootame kõiki tule
teekonnale kaasa elama!

Paikuse droonijuhtimise
lahtised meistrivõistlused

Paikuse lahtised meistrivõistlused droonijuhtimises
toimuvad 2. juuni osavalla
perepäeval algusega kell 13
spordikeskuse saalis.
Võisteldakse kohtuniku poolt ette valmistatud
võistlusrajal: lendamine
läbi valgustatud väravate ja
täpsusmaandumine eesmärgiga läbida rada võimalikult
kiiresti.
Reeglid ja registreerimine: https://www.
eformular.com/huvikool/
droon02062019.html
Võistluse reeglid:
I voor - igal võistlejal on
kolm katset raja läbimiseks.
Arvesse läheb parima katse
aeg. Lendamine toimub
individuaalselt.
II voor (poolfinaal) -

neli paremat võistlejat I
vooru aegade alusel jaotatakse kahte poolfinaali.
Võisteldakse paarides. Oma
poolfinaali võidab võistleja,
kes saab esimesena kirja
kaks võitu etteantud rajal
lennates.
III voor (finaal) - poolfinaalide võitjad lähevad finaali, mille võitja peab kirja
saama kolm võitu etteantud
rajal lennates.
Täpsemalt reeglitest ja
võistluse käigust kohapeal
enne võistluse algust. Võistlusel võib kasutada oma
drooni. Üritus on tasuta,
parimatele auhinnad.
Võistlust korraldab Paikuse Huvikool. Peakohtunikuks on drooniõppe huviala
õpetaja Einar Elbing.

viimane õhtu – koolipidu,
mis oli seotud viimase klassi
lõpukellaga.
Lahkudes sooviti koostööd jätkata ja loodeti, et
sõprussidemed kestavad.
Nüüd seisab kõigil ees lõpparuande koostamine ja kirjutamine.
Kersti Rohtmets
Projekti koordinaator

Noortekeskuses käivad tegevused täies hoos
Viimase kuu jooksul on
toimunud lisaks igapäeva tegevustele mitmeid toredaid
matku loodusesse ja väljasõite – populaarseim neist
oli Tallinnasse, Baltimaade
suurimasse ekstreemspordikeskusesse.
Peetud on nii ööüritusi,

käidud ise külas ning võõrustatud huvitavaid külalisi. Juutuuber Kaariangela
TV meelitas oma mõtteid
kuulama klassitäie noori.
Päästeameti ennetusbüroo
töötajad õpetasid noortele
praktiliste tegevuste kaudu,
kuidas toimida olukorras,

TuleTulemine 2019 jõuab
ka Paikuse osavalda
Laulu- ja tantsupeo „Minu
arm“ tuli jõuab läbi Eestimaa meieni esmaspäeval,
10. juunil. Kell 13 toimub
selle sündmuse puihul Vaskräämas M. Lüdigi mälestuskivi juures kontsert,
kus esinevad M. Lüdigi
Meeskoor, segakoor Sireli,
rahvatantsuansamblid Pastlapaar ja Kuu. Laulupeo

kogemused on rakendunud
partnerkoolide igapäevasesse õppeprotsessi.
Peale Türgi kooliga tutvumist said osalised ülevaate ka
Türgi haridussüsteemist, kohtuti linnapea ja haridusjuhiga.
Külastati paljusid ajaloolisi
ja kultuuriliselt olulisi paiku
ning maitsti Türgi vürtsikaid
toite. Meeleolukaks kujunes

Noortekeskusel käisid külas ja osalesid ka toimunud
ülimenukal üritusel USA tuntud rulatajad. Fotol: Karl
Holm, Ben Hatchell, Kristjan Peters, Lizzie Armanto
ja Andreo Lehis.

kui köögis peaks tulekukk
valla pääsema. Nii sai igaüks
proovida omal käel tulekustutustekiga kustutamist.
Ei saa mainimata jätta
ka oma tublisid noorteaktiive, kes igal sammul on
olnud väga tubliks abikäeks.
Tänu neile olime avatud
Soomaa 2 kohviringi raames
noortekeskuse kohvikuga,
võtsime osa üle-eestilisest
talgupäevast, mille raames korrastati üheskoos
nii skatepargi ümbrus kui
Rattapargi mänguväljak.
Noored korraldasid ka projekti “More and better participation together” raames
kokkuvõtva seminari, kaasates nii Pärnu linna Noortekogu noori, meie põhikooli
õpilasesindust kui tuntud
ühiskonnategelasi.
28. mail kell 16 on külla

oodata tõusvat muusikatähte
Laura-Ly Uusaari. Juunis
on oodatud teatrisõbrad, et
osa saada Von Gehni Teatri
näitleja Elisa Johanna Lepik
korraldatavatest draamatöötubadest.
Häid uudiseid jagub
meil veelgi. Maikuust käivituvad nutitoad, kus TTÜ
tudengid tulevad õpetama
VR (virtuaalreaalsus prillid)
abil erinevaid kujundusprogramme. Ikka selleks,
et kasvatada meie noortes
teadlikumalt IKT oskusi ja
käekirja. Töötoad hakkavad olema kord kuus kuni
aasta lõpuni, va juuli. Kõik
see saab toeks tänu Eesti
Noorsootöö Keskuse avatud
noortekeskuste programmi
kirjutatud projektile “Nutikunst Panoke”.
Marika Valter

Paikuse Perepäev on koolipäev kõigile
Tule meiega pühapäeval, 2.
juunil põhikooli õuele! Kõik
paikuslased on väga oodatud
osa võtma pealelõunasest
vahvast koolipäevast!
Miks? Vali üks või kasvõi mitu põhjust! Rulata
skatepargis koos Raba5
Noortekeskusega; ohhoota
AHHAA Teadusteateris;
maali vabas õhus; tutvu
politsei, häirekeskuse, Sindi
Tuletõrje Seltsi ja Kaitseliidu tegevustega; nakatu naeruteraapiasse Silva Sirgega!
Või too mälu mängu. Tutvu
Kiviaja küla õpperaja äpiga.

Heida discgolfi või trikita
jalgpalliga; hoia tasakaalu
perekond Seedri loengus
„Inimest toetav feng-shui“;
käsitööta kaarte; võta soe
supp, kui paned vastu noortekohviku „Trühvel“ ahvatlustele. Kellele portsjon
virtuaalreaalsust või üks
gammaatria (numeroloogia loengu) amps? Külalisi
ootavad Mudilaste legotuba ja töötuba „Roheline
kool“. Lastele muinasjutt,
täpsus- ja liikumismängud
ning kahoot! Muuseumil
kohvris mängud ja mõista-

tused. Huvikoolilt etendus!
Õpi vene rahvatantsu või
praktiseeri inglise keelt
lauamängudes. Grupeeru
pimepioneeripallimänguks.
Avasta fitpalli aeroobikalisi
võlusid. Valmista paelu või
Perepäeva märk! Võistle
droonijuhtimises. Tegele
robotitega. Mängi malet,
täringuid või lauamänge.
Saad kaasa elada meie
noorte kontsertetendusele
„Laps ja lapsepõlv“, tantsida
koos Anna Raudkatsi tantsuseltsiga ning kella 17st ansambli Arg Part lugude rütmis.

Tegevuste ajakava ja
täpsem info Paikuse.ee lehel, osavalla uudiste Facebook’i grupis ning kohapeal
– infolaud avatud 11.30st.
Perepäeva korraldamiseks on sel aastal jõud
ühendanud põhikool, huvikool, noortekeskus, osavallakeskus, spordikeskus,
päevakeskus, lasteaed, raamatukogu, Seljametsa rahvamaja ning hoolekogude ja
Paikuse asumiseltsi liikmed.
Tule kooli!
Anneli Vridolin
Korraldustoimkonna nimel

Ettevõtlikud lapsed tegid teatrit
25. aprilli soojal õhtupoolikul sai Västriku tänava
äärsel muruplatsil näha laste
improviseeritud teatrietendust “Loomad”.
Tore idee ise teatrit teha
tekkis Kooli tee lastel vaheajal mänguhoos. Rebeca,
Kristo ja Günteri vahva
mõttega liitusid koheselt
sõbrad Annabel, Oliver ja
Krisander naabermajast.
Jutt teatri tegemisest läks
kiiresti liikvele ning osale-

da soovijaid aina lisandus.
Algasid proovid. Etenduse
õhtuks oli väikseid staare
kokku neliteist - eelnimetatule lisandusid Andry,
Kristel, Lee, Nora, Kristjan,
Robin, Regon ja Kätriin.
Pealtvaatajad said kuulda nii muusikat kui näha
tantsu. Esinejaid oli erinevates rollides: kassid, hunt,
rebane, jänes, jahimees,
abilised, koristaja jt.
Lapsed olid väga õhinas

ning peale etendust nautisid
nad sooja õhtut edasi disco
saatel. Plaanis on teatrit

teha kindlasti ka edaspidi,
rohkem küll suvevaheajal.
Gedvi Ristisaar
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
KALJU KIRIKAL
VLADIMIR MASLOV
LEILI BACHMANN
HELGI PAASIK-KOKKOLA
VAHUR REIMANN
VALVE VÕIGAS
OLGA SOOSALU
ERIKA POPP
HELMUT SINISAAR
VAIKE-VELAINE JÄÄGER
MAIKA NÄÄR

RAIMO KALEVI SELIN
ANNE SIIGUR
MAIE PÄRNAT
LEA KAROTAM
MAIMU RIHTLA
JAAN LOHU
VELLO BAUER
LUIGI UNGER
VAIKE TAMMEL
JUHAN KÄGU
JAAN LIIVSON

Seljametsa Muuseumis
18. mail kell 18-23

Muuseumiöö „Öös on mustreid“
Muuseumis tasuta ringkäigud
Kell 19 õpituba
„Tikime linnumustreid“ - valmib linnupildiga padi
Juhendaja Lembe-Maria Sihvre
Osalustasu 12.- sisaldab materjale
Õpitoas on kohtade arv piiratud,
registreerumine annika.poltsam@paikuse.ee

Avatud retro-vahvlikohvik

PAIKUSE
PEREPÄEV
KOOLIPÄEV KÕIGILE
2. JUUNIL 2019

12.00 - 15.00 Põnevad töötoad ja
tegevused kogu perele õues ja sees
15.00 - 16.30 Paikuse noorte
kontsertetendus „Laps ja lapsepõlv“
sisehoovis
17.00 Noorteansambli Arg Part
kontsert aulas

LILLI TAMMEL
ARVO KUUSK
SALEV ELLESTE
TIIA LEPIK
SINAIDA SEMENJUK
VALVE KAUTS
PAUL REINEM
AELI METSANURM
JÜRI MITROFANOV

PÕLENDMAA KÜLAPÄEV
Põlendmaa endise koolimaja õuel
Ootame endisi ja praegusi
külaelanikke ja sõpru!
Info Avo 505 1113 ja Enn 5399 1465
19. mail jalgrattamatk

TUNNE OMA
KODUVALDA
Start kell 11 Paikuse Spordikeskuse parklast.
Kogunemine alates kell 10.30. Üritus kõigile osalejatele
tasuta. Toetaja Leader tegevusgrupi Rohelise Jõemaa
koostöökogu.
Peale matka auhindade loosimine.
Traditsiooniliselt on peaauhinnaks jalgratas!
Rohkem infot Paikuse Spordikeskuse näoraamatust.
Eelregistreerimine info@paikusespordikeskus.ee
või tel 4453392.

Paikuse osavalla jaanituled:
22. juunil
Reiu Puhkekeskuse hoovis
Mängib ansambel Väliharf

MTÜ Paikuse Asumiselts
Pärnu Sotsiaalkeskus

18.-19. mail toimub Paikuse Enduro 2019
Võistluse sekretariaat
ja võistluskeskus asuvad
Paikuse Põhikool juures
Paide mnt 19.
Laupäeval, 18. mail
antakse start kell 12.00,
pühapäeval, 19. mail kell
9.00. Võistlusraja pikkus on

56 km ja see kulgeb sarnaselt varasematele aastatele.
Suurvõistluse korraldaja
on Paikuse Motoklubi, tel
5659199; paikusemotoklubi@hot.ee.
Tere tulemast Paikuse
Endurole 2019!

Põhikooli, Paikuse osavalla
ja elanike vahel.
Jüriöö teatejooksu traditsioon sai alguse 1998.
aastal Seljametsast, kuid
alates 2002. aastast on jooks
järjepidevalt toimunud meie
politseikooli juures ja lähistel.
Tänavusest teatejook-

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

17.03.2019

SELMA SÄHKA
ema Riine Sähka
isa Reigo Sähka

23.04.2019

RANET KUUSK
ema Anne-Ly Leman
isa Ranar Kuusk

30.04.2019

sust võttis osa 15 võistkonda. Esmakordselt oli esindatud ka Lääne prefektuuri
kiirreageerijate võistkond.
See aasta on käesoleval hetkel ka märgiline - püstitati
rajarekord, mida on fikseeritud 2014. aastast. Uue märgi
pani maha võistkond “Anu
jooksutrennid” koosseisus

TEADAANDED
Planeeringute spetsialist Merilin Merirand puhkab 6.17.mail. Tööajal saab temaga ühendust telefonidel 44
8352 või 5341 4436.
***
Seljametsa muuseumile kingitud harmooniumi renoveerimiseks saab jätkuvalt teha annetusi: Pärnu Linnavalitsus EE631010902001628003 “Seljametsa muuseumi harmoonium”.
***
Meditsiinilist transporti saab tellida ööpäevaringselt
tel 5982 4884 või medtransport@liiklusteenistus.ee.
***
Raamatukogu suvised lahtiolekuajad:
E, K, N, R 8.00-15.00; T 8.00-18.00
24. mail ja iga kuu viimasel reedel raamatukogu suletud!
***
Silla Külaselts kutsub ka sel aastal külapäevale. Märgi
kalendris 17. august punasega ja ole kohal! Täpsem
tegevus- ja ajakava tulekul. Jälgi reklaami Paikuse
Postipaunas!
***
Külade erateede omanikud saavad tasuta kruusa taotleda 15. juunini. Täpsemat infot saab martin.hollas@
parnu.ee; 444 8157 või 553 8497.
***
20. mail tõstetakse Paikuse pakiautomaat peatselt
avatava Konsumi kaupluse juurde Pärnade puiestee
1, mis on paremini ligipääsetav. Kolimise päeval ei ole
võimalik küll seda kasutada, kuid kõiki kliente, kelle pakk on automaadis, teavitatakse kolimistöödest.
Õhtul ladustatakse klientide pakid juba uues asukohas olevasse automaati, mis on koheselt kasutatav. Pakiautomaadist saab aga ka edaspidi mugavalt pakke
saata ja kätte saada päevast ja kellaajast sõltumata.
***
Elleni Pagariäri otsib oma tiimi pagareid ja klienditeenindajaid. Tööle hakkame Paikuse Coopis. CV saata
lum@hot.ee, tel 5059893.
TULGE PEOLE!
25 AASTAT KOORILAULU PAIKUSEL
1. JUUNIL KELL 18
PAIKUSE OSAVALLAKESKUSE SAALIS

TEID OOTAB
Tantsuks mängib Lavassaare Trio
Pidu on tasuta
Toetaja: Pärnu Linnavalitsus

Jüriöö teatejooks lõi uue ajarekordi
23. aprillil toimus 22. korda traditsiooniline jüriöö
teatejooks koostöös Sisekaitseakademia politsei- ja
piirivalvekolledžiga, mis
on hea näide ühisest traditsioonilisest sündmusest
ning omavahelise sõpruse
jätkumisest politseikooli kadettide ja töötajate, Paikuse

JESPER VIKAT
ema Kerli Kaasikoja
isa Reigo Vikat

Laupäeval, 25. mail kell 12

23. juunil
Seljametsas Vana-Tondi talu maal
Mängib Priit Kase bänd

Aastakümnete pikkuse traditsiooniga Paikuse Enduro
toimub 18. ja 19. mail, kui
peetakse maha Enduro Eesti
Meistrivõistluste/Karikavõistluste II etapp, Balti Karikavõistluste I etapp ja, Läti
Meistrivõistluste III etapp.

Õnnitleme!

Martin Tarkpea, Alari Lumberg, Taavi Reimets, Taavi
Pentma, Tanel Pentma ja
Indrek Oja ajaga 5.42.
Korraldajad tänavad
kõiki osalenud võistkondi
ja kaasaelajaid. Kohtumiseni juba järgmisel jooksul.
Roland Šimanis

Pensionäride klubi
„Kuldne iga“
peohommik toimub
02. juunil kell 11
osavallakeskuse saalis

Esinevad isetegevuskollektiivid

