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Hoiduge pettuste eest
Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja ärevus.
Seda kasutavad ära kelmid,
kes proovivad heausklikele
inimestele müüa erinevaid
teste ja tooteid, mis lubavad
viirust tuvastada või ära
hoida.
Levinud on petturite kõned, milles pakutakse Terviseameti või Tervise Arengu
Instituudi nimel raha eest
koduseid teste viiruse tuvastamiseks. Kinnitame, et kõik
sellised kõned on libakõned,
mida tasub ignoreerida.
Riigiasutused ei müü kunagi midagi telefoni teel.
Ühtlasi tuletame meelde, et

praegu ei ole olemas ühegi
usaldusväärset kodust testi
COVID-19 tuvastamiseks.
Proovitakse müüa ka libaravimeid. Üks levinumaid
pakkumisi on imeravim,
mis lubab anda viiruse eest
paaritunnise kaitseefekti,
asendades seega maski.
Tuletame meelde, et kui
pakutakse midagi, mis tundub liiga hea, et tõsi olla, on
suure tõenäosusega tegemist
pettusega.
Palume jagada hoiatust
oma eakate lähedastega,
kes on tihti petturite sihtmärgiks.

Abiks kohalikele
ettevõtjatele ja tarbijatele
SA Pärnumaa Arenduskeskus on veebilehele www.
parnumaa.ee koondanud
info kohalike väiketootjate
pakkumistest eesmärgiga
viia omavahel kokku Pärnumaa tootjad ja tarbijad,
et eriolukorras kontaktivaba
ettevõtlust toetada.
Lisaks kohaliku toodangu eelistamist hõlbustava
EELISTAME PÄRNUMAIST! info jagamisele
https://parnumaa.ee/eelistame-parnumaist/ oleme sinna
nüüdsest lisanud ka eraldi
alamlehe SOOVITAME
VIRTUAALSEID KOOLITUSI, kuhu on kokku kogutud igapäevaselt uuenev info
erinevate tasuta virtuaalsete
koolituste ja veebiseminari-

de kohta https://parnumaa.
ee/uudised/tasuta-veebinarid-ja-koolitused/. Kuna
paljud toimunud veebinarid
on hiljem ka järelvaadatavad, saavad selle lehe
kaudu omale sobival ajal
ettevõtlusalaseid teadmisi
omandada kõik need, kes
veebinari toimumise ajal
osaleda ei saanud.
Samuti on parnumaa.ee
lehele koondatud info kõikidest praegu Pärnu maakonnas pakutavatest vabadest
töökohtadest ning ettevõtjail
on mugav võimalus ka sealtkaudu omale abikäsi otsida.
Svea Uusen
Ettevõtlus- ja ekspordikonsultant

Politseikool avas uksed
Paikusel asuv Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž alustas 15.
maist hädavajaliku kontaktõppega, mis on otseselt
seotud sellega, et kadetid
saaksid vajaliku väljaõppe
ja neid saaks kaasata koroonaviirusest tingitud olukorra
lahendamisele.
Kokku on tarvis kontaktõppe raames koolitada
72 õppurit, lisaks vajalik
personal. Õpe toimub kõiki
valitsuse korraldusi ja reegleid ning ettevaatusabinõusid järgides.
See tähendab, et jälle
on Paikuse õppekompleksis
rohkem inimesi, mistõttu
palume kohalikel elanikel
kooli territooriumil mitte
viibida. Üheskoos tagame
meie kõigi turvalisuse ja

2+2 reeglist kinnipidamise.
Kellel on aga suurem
huvi siseturvalisuse tagamisega seotud ametite vastu,
siis vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse on avatud, dokumente saab jätkuvalt esitada
ja peagi saavad toimuma ka
vajalikud sisseastumiskatsed. Iga lisajõud turvalisuse
tagamisse on väga oodatud.
Praegu on kõige tähtsam
püsida terve ning järgida
kehtivaid piiranguid.
Lisainfo telefonil 447
6700 või e-posti teel info_
ppk@sisekaitse.ee.
Sirle Kodasma
Referent

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Tasapisi ja targu tavaellu tagasi
Üle kahe kuu on möödas
eriolukorra kehtestamisest
Eestis. Kas kuuendik aastast
on pikk või lühike aeg, on
vaieldav – kuidas kellelegi.
Teatavasti on 18. maist
kodukontorites töötamise
aeg selleks korraks läbi ning
osavallakeskuses pääseb taas
ametniku jutule näost näkku.
Vastuvõtuajad on samad.
Palume kõigil majja tulijail
desinfitseerida käsi ja kanda
kirurgilist maski, mis on
ootevalmis I korruse fuajees.

Kuidas elavad ja jätkavad osavallas tegutsevad
asutused, sellest annab iga
juht tänases lehes ise väikese ülevaate.
Meie tervisekeskuse
perearsti Anne Järvsaare
sõnul on Paikusel olukord
endiselt rahulik. Vähemalt
juunikuu alguseni toimub
kaugvastuvõtt. Koroona
kahtluse ja vastavate kaebuste ilmnemisel tuleks
ikka pöörduda oma perearsti poole, kes siis suunab

teid testimisele. Järk-järgult
taastub plaaniliste haigete
vastuvõtt ja tervisetõendite
väljastamine, kuid ikka vaid
ette registreerumisel, et
vältida kontakte võimalike
viiruskandjatega. Maskid ja
kätepesu ja 2 meetrit ikka ja
igal pool! Maikuust alates
on lisandunud tervisekeskuse perre poole koormusega
töötav perearst Helle Pärna.
Uskuma ja lootma peab,
kuid kindel ei saa olla keegi,
et hädad ja vaevad on möö-

das ning peagi elame oma
varasemat igapäevast elu
edasi. Igal juhul tuleks oma
kooli, huviringi või trenni
minevale lapsele üle korrata
elementaarsed ohutusnõuded
ning selgitada, miks on tähtis
hoida iseenda ja kaaslaste
tervist. Võimalusel tuleks jätkuvalt vältida ühistransporti
ja hoida teiste inimestega
suheldes vahet. Ning mitte
unustada kasutamast desinfitseerimisvahendit, teatud
kohtades ka maski.

Põhikool jätkab eranditega distantsõppel
Kool lähtub oma töö korraldamisel Haridusministeeriumi seisukohtadest
ja Pärnu Linnavalitsuse
kriisikomisjoni 28. aprilli
otsusest.
Peale 15. maid distantsõpe jätkub. Õpetajad
jätkavad tavapäraselt õpiülesannete andmist ja videotundide läbiviimist. Koolil
on kohustus jälgida nii palju kui võimalik õppekava
täitmist. Õpetajal on õigus
lõpetada alates 18. maist
tunniplaanijärgne tegevus
ning kuni õppeaasta lõpuni
anda õpilastele üldpädevusi
arendavaid ja projektipõhiseid ülesandeid.
Õpetajal on võimalus
kokkuleppel lapsevanemaga
kutsuda kooli kontaktõppetundidesse 1:1 neid õpilasi,

kes ei ole distantsõppel
õppematerjali omandamisega toime tulnud (näiteks
erivajadustega õpilased,
suvetöölised, lõpuklasside
õpilased). Samas võib õpetaja organiseeerida 1:1 õpet
ka videotundide vahendusel. Vajadusel on võimalus
õppetööd läbi viia kuni 10
õpilasega rühmades. See
puudutab eelkõige lõpuklas-

side õpilasi.
Aineõpetajad panevad
aastahinded välja 1. kuni 5.
juunini. Paralleelselt pakutakse õpilastele erinevaid alternatiivseid tegevusi. Õppeaasta viimane klassijuhatajatund toimub videotunnina
8. juunil. Paberkandjal klassitunnistused ja kiituskirjad
antakse kätte septembris.
9. klasside õppetegevus

kestab 5. juunini. Peale
seda on võimalik õpetajatel
tegeleda veel võlglastega.
Lõputunnistuste pidulik
kätteandmine toimub 17.
juunil, kuid täpsemalt saab
teada juba mõne aja pärast
kas klassjuhatajate või huvijuhi käest.
Kooli kodulehe kaudu
saadame edaspidi infot ka
selle kohta, kuidas hakkab
toimuma õpikute ja laenutatud arvutite tagastamine.
Ootame jätkuvalt nende perede pöördumisi, kes
vajavad toiduabi. Üldist
toidupakkide jagamist linnavalitsuse otsusega ei tule.
Lastele, vanematele ja
õpetajatele kannatust lõpuspurdil ja ilusat kevadet!
Anne Kalmus
Direktor

Huvikool kasutab õppetöös erivorme

Nagu paljud teisedki, pidime meiegi oma uksed
sulgema 16. märtsil. Olime
hetkega uues ja ootamatus
olukorras.
Millal ja kuidas eriolukord lõppeb, millal taastub tavaelu? Koolitöö läks
distantsõppele. Alustasime
kohe lahenduste otsimisega, et pakkuda õpilastele võimalusi tegelemaks
oma meelistegevustega ka
eriolukorras. Laenutasime
välja arvuteid, robootikakomplekte ja teisi nutiseadmeid. Kunstiõpetajad kuulutasid välja kunstivõistluse
„Minu päev kodus“ ja lõid
blogikeskkonna, kuhu postitasid erinevaid huvitavaid
ülesandeid.
Tantsuõpetaja Evelyn
filmis videoklippe iseseisvaks harjutamiseks ja onli-

ne tunnid toimusid Zoomi
keskkonnas. Videotunde
teevad kitarri- ja draamaõppe rühmad, oma koroonablogi peavad multimeediumi
õppurid. Erinevad põnevad
ülesanded õpetajatelt jõudsid meili teel kõigi distantsõppest huvitatuteni.
4. maist alates on toimunud osaline kontaktõppe
taastumine. Esmalt kaks
nädalat tegevused vabas
õhus, kui rühma õppekava
ja ilm seda võimaldavad.
Ohutusnõudeid täites on
18. maist lubatud k õppetöö
läbi viimine siseruumides.
Mööndusega, et kooli ruumides viibitakse nii vähe
aega kui võimalik ja mitte
rohkem kui vajalik. Osad
grupid jätkavad distantsõppega.
Erinevates vormides

Kunsti huviala õpilased maakunsti tegemas.
õppetöö kestab 7. juunini. Suvelaager augusti alguses.
1. septembrist alustavad
Viimasel nädalal saavad
huvikool
ja põhikool ühtse
õpilased tunnistused, tunasutusena
– Paikuse Koolinustame parimaid, vaid
na,
kus
hakatakse
huvihariaktust ei toimu.
dust
andma
vähemalt
samas
Püüame pakkuda erimahus
ja
kvaliteediga
nagu
nevaid huvitegevusi ka
senises
huvikoolis.
Jääge
suvekuudel. On need õppepäevad, töötoad, laagrid meiega!
– selgub, kui plaanid ning
Monika Vaher
võimalused paigas. KindHuvikooli
direktor
lasti ei jää ära Paikuse Laste
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Algas kampaania “Värvid linna” Linnavalitsuses otsustati:

Pärnu linnavalitsus kuulutab välja „Värvid linna!“ kampaania eesmärgiga
väärtustada elukeskkonda,
parandada linna visuaalset
ilmet ning säilitada ehitiste
fassaadide korrastamisega
puit- ja kiviarhitektuuri.
Värvikampaaniast, kus
linnavalitsus toetab osaliselt
hoone värviostuga seotud
kulutusi, võivad osaleda
kõik Pärnu linnas (sh ka
osavaldades) ehitisi omavad
füüsilised ja juriidilised
isikud.
Kampaanias osalemiseks peab ehitise omanik
esitama Pärnu linnavalitsusele kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada seisukorra
fikseerimiseks foto värvitavast ehitisest. Avaldusi ja
lisadokumente saab esitada
kuni käesoleva aasta 16.
oktoobrini.
Kampaania tingimustega ei piirata ega suunata
osaleja eelistusi värvitootjate ega edasimüüjate valikul. Värviostul rakenduvad

tavapärased, kaupluste ja
edasimüüjate korraldatavad
allahindlused, kliendikaardi
soodustused jne.
Linnavalitsus hüvitab
kampaanias osalenud ja
tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule osa värviostuga seotud kuludest.
Kulude hüvitamine ja
hüvitamise suurus sõltuvad
ehitise renoveerimise kvaliteedist, terviklikkusest ning
ehitise omaniku omaosaluse
(värvikoguse) suurusest.
Eraisikutele ja korteriühistutele hüvitatakse 9-120
liitrise värvikoguse puhul
50 % värvi maksumusest,
suurema värvikoguse puhul
on hüvitatav summa 40 %,
kuid mitte rohkem kui 2000
eurot.
Teistele juriidilistele isikutele hüvitatakse 9-150 liitrise sama värvikoguse korral
40 %, kuid mitte üle 2500
euro värvi hinnast. Suurema
värvikoguse puhul hüvitab
linn maksimaalselt 30 % värvi maksumusest, kuid mitte

rohkem kui 2500 eurot.
Kampaanias osalevate ehitiste värvimistööd
peavad olema lõpetatud
hiljemalt selle aasta 25.
oktoobriks. Linnavalitsuse
planeerimisosakond hindab
kampaanias osalenud ehitisi
ajavahemikul 26. oktoobrist
kuni 8. novembrini.
Rahalised kuluhüvitised
ja eripreemiad makstakse välja pärast kampaania lõppu. Vastava otsuse
tegemiseks esitab ehitise
omanik kampaaniaga seotud
värviostu kuludokumendid
linnavalitsusele, kes siis
kontrollib nende õigsust
ja värvimise tulemust ning
kinnitab kampaania tulemused.
Mullu toetas Pärnu linnavalitsus 23 eraisikust
majaomaniku, kahe korteriühistu ja ühe ettevõtte
värviostuga seotud kulusid
kokku 4750 euro eest.
Kampaaniat „Värvid linna“ on Pärnus korraldatud
alates 2000. aastast.

Planeeringute uued nõuded

Alates 1. novembrist 2020
peavad kõik kehtestatud detailplaneeringud ning Pärnu
linnavalitsusele esitatavad
detailplaneeringute eskiisid
ja vastuvõtmiseks esitatavad
planeeringud vastama Riigihalduse ministri määruse
“Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad
nõuded“ nõuetele.
Planeeringu digitaalsete
jooniste koostamise abi-

materjalina on Rahandusministeeriumil valminud
enamlevinud programmides
näidisfailid ja planeeringu
jooniste digitaalsete kihtide
koostamise ja vormistamise
juhend.
Antud määruse alusel
määrab Pärnu linnavalitsus
edaspidi igale algatatavale
detailplaneeringule planeeringu identifitseerimise
numbri ehk planID, mis

on vajalik ühe konkreetse
planeeringu eristamiseks
teistest planeeringutest ning
on oluline planeeringu erinevate kihtide nimetamisel
Hetkel koostamisel olevate planeeringute puhul
palume planeerijatel planID saamiseks pöörduda
linnavalitsuse planeerimisosakonna poole (planeerimine@parnu.ee).

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond annab teada,
et seoses hüppeliselt kasvanud pöördumiste hulgaga
tuleb kodanikel arvestada
teatava menetlusaja pikenemisega.
Ehitusalaste küsimustega pöördumised hoogustuvad igal kevadel, ent tavaliselt jaotuvad need pikema
perioodi peale. Tänavu,
tulenevalt eriolukorrast,
on nii kodanikel kui ka
ehitusfirmadel, arhitekti- ja
projekteerimisbüroodel ko-

dusel režiimil olles rohkem
aega projektide lõpetamiseks ja dokumentatsiooniga
tegelemiseks.
„Kuna kodanike vastuvõttu linnavalitsuses ja
osavallakeskustes 18. maini ei toimunud, laekusid
kõik küsimused, päringud ja
taotlused e-posti või telefoni
teel. Iseenesest on see hea,
et inimesed soovivad oma
ehitusload, ehitusprojektid,
taotlused ja muu vajaliku
enne suurt suve korda ajada, kuid tänastes oludes ei

suuda me kõiki tavapärases
tempos teenindada. Seda
ühelt poolt hüppeliselt kasvanud pöördumiste hulga
tõttu ja teisalt seepärast,
et telefoni ja e-kirjade teel
kodanike pöördumistele
vastamine on aeganõudvam,
kui teha seda vastuvõtul,“
räägib Koppel.
Planeerimisosakonna juhataja kinnitusel ei jää ükski
pöördumine vastuseta. Palutakse mõistvat suhtumist ja
kannatlikkust.

Palutakse varuda kannatust

Looga tee 1 detailplaneering
25. maist kuni 23. juunini 2020 toimub Paikuse
alevis asuva Looga tee 1
kinnistu detailplaneeringu
avalik väljapanek.
Pärnu Linnavolikogu
26.09.2019 otsusega nr 65
on algatatud Looga tee 1
kinnistu detailplaneeringu
koostamine ja jäetud algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritava Looga tee 1
kinnistu suuruseks on 1034
m². Juurdepääs krundile
on võimalik Looga teelt.

Kinnistu katastriüksuse
sihtotstarve on tootmismaa
100%. Planeeringuala läheduses paikneb pereelamute
piirkond, looduskeskkonna moodustab kõrval asuv
metsaala. Huvitatud isiku
eesmärgiks on Looga tee 1
kinnistule pereelamu ja kõrvalhoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, ühtlasi tootmismaa muutmine
elamumaaks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
teemaplaneeringu „Paikuse
alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse

põhimõtted“ muutmiseks,
sest olemasolev kinnistu
pindala on alla 1200 m2.
Avaliku väljapaneku
jooksul saab detailplaneeringuga tutvuda Pärnu linna
veebilehel www.parnu.ee
ja tööpäeviti 08.00-16.00
Paikuse osavallakeskuses.
Väljapaneku jooksul on igal
isikul õigus tutvuda planeeringu lahendusega kohapeal,
saata oma arvamus posti teel
või e-postile linnavalitsus@
parnu.ee.
Merilin Merirand
Planeeringute spetsialist

6. aprillil 2020
* nõustuda Vaskrääma külas asuva Ojakääru katastriüksuse jagamisega kolmeks ja
määrata uutele moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed
järgmiselt: Ojakääru, Ojanurga ja Ojaveeru (maatulundusmaad – 100%).
20. aprillil 2020
* volitada planeerimisosakonda andma välja ehitusluba Tammuru külas Savinurga
kinnistule üksikelamu püstitamiseks koos veetrassi, reoveepuhasti ja elektrivarustuse
rajamisega, täites põllumajandusameti kooskõlastustingimust. Põllumajandusamet on
kooskõlastanud ehitusprojekti tingimusega, et tehtavate töödega ei tohi kahjustada
olemasolevaid maaparandussüsteemi rajatisi.
11. mail 2020
* volitada planeerimisosakonda andma välja ehitusload Paikuse alevis Karuluha tn 2
ning Vahtramäe tee 12 kinnistutele elamute püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega.
* kinnitada Paikuse osavalla tervikteede nimekiri.

Maakoju elama minnes tuleb
sõlmida jäätmeveoleping
Riigis kehtiva eriolukorra
tõttu on paljud maakodu või
suvila omanikud kolinud
linnast maale juba kevadel. Tavaliselt suundutakse
maale elama suvepuhkuste
ajal, kuid tänavu nihkus see
tendents eriolukorra mõjul
oluliselt varasemaks.
Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus
tuletab siinsetele maakodude omanikele meelde, et
suvilas või maakodus elades
tuleb sellele aadressile sõlmida ka jäätmeveoleping,
et kõik suvekodus tekkivad
jäätmed jõuaksid käitlemiseks ettenähtud kohta. See

kohustus kehtib ka siis, kui
inimene peatub suvekodus
ajutiselt.
Leping tuleb uuesti sõlmida neilgi, kellele kohalik
omavalitsus on andnud talvekuudeks korraldatud jäätmeveo lepingust vabastuse.
Kui näiteks seni oli kinnistu
omanikule antud vabastus,
mis kehtib kuni 30. aprillini,
siis nüüd, minnes maakoju
elama, tuleb jäätmeveoleping taastada.
Jäätmeveolepinguid
saab sõlmida aktsiaselts
Ragn-Sellsi veebilehel
www.ragnsells.ee.
Küsimuste ja abi saa-

miseks saab pöörduda
Ragn-Sellsi klienditoe poole telefonil 60 60 439 või
e-posti teel info@ragnsells.
ee.
Et minimeerida nakkuse
levikut jäätmete kaudu, tuleb koroonajäätmed teistest
jäätmetest eemal hoida.
Keskkonnaministeerium
avaldas ministeeriumi kodulehel korduma kippuvad
küsimused koos vastustega,
mis aitavad tuua selgust
jäätmekorralduses eriolukorra ajal.
Anu Villmann
Pärnu LV kommunikatsioonispetsialist

Pärnu linna hajaasustusega
piirkondades elavate erateede omanikud saavad teede
parandamiseks Pärnu linnavalitsuselt kruusa taotleda.
Taotlusi kruusa saamiseks
saab esitada kuni 15. juunini
(kaasa arvatud).
Ühele eratee omanikule
antakse kruusa üks kord
kolme aasta jooksul. Kruusa
eraldatakse 20 tonni sajameetrise eratee lõigu kohta,
kuid mitte rohkem kui sada
tonni ühe taotleja ja ühe

eratee kohta.
Kruusa veo ja teele laotamise korraldab taotleja,
kattes kõik töödega seotud
kulud. Eelnevalt peab tee
äärest olema eemaldatud
seal kasvav ning liiklemist
ja kruusa laotamist takistav
võsa või muu taimestik.
Kruusatoetuse taotlemiseks tuleb täita Pärnu linna
veebilehel vastav taotlus ja
saata see digiallkirjastatult
hiljemalt 15. juuniks e-posti
aadressil linnavalitsus@

parnu.ee.
Kes eelistab taotluse ise
kohale toimetada, võib selle
allkirjastada ja viia linnavalitsuse (Pärnu, Suur-Sepa
16) või osavallakeskuse
postkasti.
Mullu said erateede
omanikud Tõstamaa osavallas 674, Audrus osavallas
1522 ja Paikuse osavallas
354 tonni kruusa.
Anu Villmann
Pärnu LV kommunikatsioonispetsialist

Raamatukogu töötas eriolukorra ajal täistuuridel ja
veelgi enam. Lugejad küll
raamatukokku sisse ei pääsenud, aga hoogne laenutus
toimus telefoni ja lugejaportaali teel siiski. Kasutasime
külastajatevaba aega igati
ära: viisime läbi inventuuri,
korrastasime fondi ja tellisime hoolega uusi raamatuid.
Veebivahendusel korral-

dasime lastekirjandusmän-

gu. Tublimatest tublimad
olid Jesper Pärn, Werner
Väljamäe ja Reliis Uibomäe. Täiskasvanutele toimus raamatu äraarvamisemäng, kus iga päev postitasime raamatukogu Fb lehele
lõigukese mõnest raamatust.
Selles olid edukamad Kairit
Ennuste ja Kristiina Volt!
Täname kõiki osalejaid
ja võitjatele palju õnne!
Gerli Lehemets

Erateede omanikud saavad
taotleda tasuta kruusa

Raamatuid sai laenutada kogu aeg
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Sporti on ikka veel kõige
parem teha välitingimustes

2. maist on sporditegevust
puudutavas osas leevendatud eriolukorrast tingitud
piiranguid. Nüüd on lubatud
ka treeningud vabas õhus
järgmisi kitsendusi silmas
pidades: füüsilise kontakti
puudumine, kuni 10 liikmelised grupid, 2+2 reegli
järgimine ja desinfitseerimisnõuete täitmine. Sellest
tulenevalt ei saa kasutada ka
riietusruume.
Staadionil saab treenida
vastavalt tunniplaanile ja
hinnakirjale. Siseruumides
treeningtegevused on lubatud vastavalt Vabariigi Valitsuse ja Pärnu kriisikomisjoni
otsustele alates 18. maist,
mis tähendab rõõmustavaid
uudiseid neile, kes igatsevad
jõusaalis käimist. Sisetingimustes saab olema spordikeskusel tingimus, et korraga

üle 5 inimese jõusaalis ei
ole, muude tingimuste osas
ootame veel juhiseid. Et ei
tekiks arusaamatusi ja pikki
ootamisi, palume eelnevalt
registreerida info@paikusespordikeskus.ee. Vahetuste
samm saab olema kahe tunni
kaupa, täpsem info www.
paikusespordikeskus.ee. Lisaks spordikeskuse poolsetele meetmetele ohutuse
tagamisel ja viiruse leviku
tõkestamisel palume kindlasti ka külastajatel anda
oma panus.
Spordiürituste toimumise osas käesoleval hetkel
selgust ei ole. Millal see võimalus avaneb, selle otsustab
Vabariigi Valitsus.
Seniks head sportimist
eelkõige ikka vabas õhus!
Roland Šimanis
Spordikeskuse juhataja

Oodatakse täiskasvanuhariduse edulugusid
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
(ETKA) ootab edulugusid täiskasvanuhariduse
tunnustamise konkursile.
Tunustusi jagatakse neljas
kategoorias: aasta õppija,
õpitegu, õppijasõbralik tööandja ja koolitaja.
Aasta õppija on kandidaat, kes on jätkanud
täiskasvanuna katkenud
haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi
muutnud oma elu.
Aasta õpitegu, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi,
uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpitegu on nominatsioon,
kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad
ja toetavad teod ning mis
aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks saavad.

Täiskasvanute aasta
koolitaja, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/
või kolmandas sektoris ning
kes toetavad täiskasvanud
inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.
Aasta õppijasõbraliku
tööandja kategooriasse
on oodatud kandidaatideks
need organisatsioonid, kes
väärtustavad ja toetavad
täiskasvanute õppimist.
Kandidaate saab esitada
7. juunini 2020. Eduloo
esitamiseks tuleb täita veebiankeedid, mille saab kategooriate kaupa alla laadida
ETKA Andras kodulehelt.
Kategooriate laureaate
ja nominente tunnustatakse
nii maakondlikult kui vabariiklikult sügisel.
Pärnumaa
Kutsehariduskeskus

Eakad leiavad seltsilise
Algatuse “Helista eakale
lähedasele!” raames kutsuvad kodanikuühendused
MTÜ Jututaja ja Peaasi.ee
endast teada andma eakatel
ja eakatest, kes vajavad
praegusel kriisiajal emotsionaalset tuge ja seltsi.
Ühendused soovivad nii
pakkuda leevendust eakate
sotsiaalsele isoleeritusele
ning tuge vaimsele tervisele.
Kui tavapäraselt pakume
kodudes ja hooldekodudes elavatele üksildastele
eakatele noori, peamiselt
keskkooliealisi seltsilisi ehk
jututajaid, kellega koos aega
veeta, üksteiselt õppida,
siis kriisiajal on vahetud
kohtumised asendunud telefonivestlustega. Uuringudki
näitavad, et parim ravim
üksilduse vastu on suhtlemine ning inimesed soovivad märksa enam suhelda
sõprade ja lähedastega, kui

nad seda teevad. Erinevatel
põhjustel ei ole see alati
aga võimalik või suhtlus
vajalikul määral tähenduslik. Kriisiaeg võib selle
puuduse varasemast enamgi
esile tuua.
Vanusest sõltumata on
vaimse tervise eest hoolitsemine oluline kogu aeg. Keerulistes olukordades, nagu
praegune kriisiolukordki on,
võivad erinevad vaimse tervise häired võimenduda või
ka esmakordselt ilmneda.
Telefoniseltsilist soovivad eakad saavad endast
teada anda helistades telefonil 5683 0646 või e-posti
aadressil jututaja@jututaja.
ee. Tuge ja nõuandeid vaimse tervise teemadel jagavad
Peaasi.ee nõustajad: https://
peaasi.ee/kysi-noustajalt.
Katre Liiv
MTÜ Jututaja juhatuse
liige

Tuli üle minna nutinoorsootööle

Kriisiaeg nõuab eriolukordi,
nii ka meil. Otsus väga kiirelt ümber kohanduda nutinoorsootööle ei olnud meile
kerge, sest oleme ju tegelenud aastaid selle nimel, et
noori rohkem “helendavate
ekraanide” tagant reaalsesse
maailma meelitada.
Viimased kaks kuud
oleme suuresti tegelenud
veebipõhiste ürituste, üleskutsete ja noorteinfo jagamisega, noortegruppide
ja individuaalsete noorte
nõustamistega ning tänavanoorsootööga. Leidsime
toimiva viisi ka kokandusringide jätkamisega – otse
live ülekannete näol, mis
võimaldab ka lapsevanematel ning suuremal hulgal
huvitatud noortel sellest osa
saada.
Alates 18. maist on meil
kuni jaanipäevani kavas jätkata lisaks nutinoorsootööle
ka kontaktnoorsootööga
väiksemates noortegruppides. Lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldusest, saame

pakkuda erinevaid põnevaid
ja arendavaid tegevusi korraga kuni 10-liikmelistele
gruppidele. Iga päev toimuvad planeeritud tegevused,
kuhu tuleb noorel end eelnevalt registreerida. Selles
osas üritame olla paidlikud
ning võimaluse korral lubada ka kohapeal vahetult
tegevustega liituda.
Paraku jäävad tänavu
kevadel ära kõik suuremale
rahvahulgale suunatud üritused, sh märtsikuu postipaunas reklaamitud Paikuse
Perepäev, mis pidi toimuma
maikuu viimasel pühapäeval. Kui olukord lubab, siis
loodame, et suve lõpus saab
teoks siiski traditsiooniline
Paikuse Õhtune Matkamäng
ja paljud muud toredad
laiemale publikule mõeldud
üritused.
Küll aga on meil veel sel
kevadel käsil kaks suuremat
projekti: “Meediateadlik
Panoke” ja “Pilk kaamerasse – kevadine fotolaager”.
Kevadises fotolaagris, mida

rahastatakse Pärnu linna
noorsooprojekti konkursi
toel, õpivad noored infotehnoloogilisi teadmisi ja oskusi fotograafia valdkonnas.
Selleks on kavas erinevad
kohtumised oma valdkonna
spetsialistidega. Muuhulgas
kohtutakse Pärnu Postimehe
fotograafi Mailis Ollinoga,
külastatakse TTÜ Mectori
fotolaborit ning uudistatakse ka kohalikku Pärnu Pildikoja köögipoolt. Projekti
lõppedes avatakse Panokes

noorte fotonäitus.
“Meediateadlik Panoke”
projekti raames on kavas
korraldada noortele kohtumised GameCani eestvedaja Marten Paluga, netiturvalisuse guru WebARX
looja Oliver Sild´ga, veebikonstaabliga ning Pärnu
Postimehe toimeka meeskonnaga. Neid tegevusi
rahastatakse Ideeviit projektikonkursi toel.
Marika Valter
Noortekeskuse juht

PaNoKe noorte kokandusringi juhendaja Marek Sild
jagab õpetust oste lives interneti vahendusel.

Jäi aega muuseumi ümberkujundamiseks
Kuna eriolukorraks suleti
rahvamaja ja muuseumi
uksed külastajatele, avanes
võimalus alustada ammu
planeeritud muuseumi eksponaatide kolimise ja ümberkujundamise töödega.
Muuseumi ekspositsioon
kujundatakse ümber pare-

mini vaadeldavaks, mitmed
teemanurgad vahetasid asukohta. Nii on näiteks kooli
ajaloo nurk, nõuka-aegne
elutuba ja kööginurk kolitud
nn perenaisetuppa, kus varem asus kontor. Muuseumi
kõige suuremas saalis ehk
peremehe toas on korras-

Täpiliste tasside kollektsioon, mida kogume osavalla
rahva abiga.

tatud ja ümber kujundatud
vanade raadiote väljapanek,
foto-ja filminurk, meiereinurk ja sepatööde teemanurk. Kaunilt kujundatud
uutel riiuliseintel saab tutvuda puutööriistadega. Mitme
teemanurga loomine on veel
käsil. Suur osa aastatega
kogutud museaalidest on
korrastatud ja tolmust puhastatud.
Eriolukorrast tingitud
üritustepaus jättis aega tegeleda ka ammu kavandatud
raamatuga Paikuse osavalla ajaloost. Seni ilmunud
ajaloovihikud on plaanis
redigeerituna ühtede kaante vahele koondada ning
tööga tegi paar aastat tagasi
algust muuseumi asutaja ja
kauaaegne juhataja Laine
Järvemäe. Pärast seda, kui
Laine aasta eest meie seast

lahkus, seisid raamatu materjalid ootel. Tänavu kevadel leidsin aega raamatu
teemadesse süveneda ning
tublide kaasautorite toel loodame raamatu lähiaegadel
kaante vahele saada.
23. maile plaanitud Seljametsa Külalaat jääb ära,
kevadlaadal kohtume jälle
2021. aastal. Kuna kõik
avalikud üritused on keelatud kuni 1.juulini, ei saa
me korraldada ka ühtegi
avalikku jaanituld.
Rahvamaja loodab oma
külalistega kohtuda 16.juulil rahvamaja õuel, kui kontserdi on lubanud anda Jaan
Sööt. Kui ürituse toimumine
on kindel, tulevad pääsmed
Piletilevisse müüki ning
loodame jagada täpsemat
infot juunikuu Postipaunas.
Annika Põltsam

Lõpuüritused tulevad rühmakesksed

Paikuse Lasteaia peagi lõppev õppeaasta on olnud tempokas ja mitmekesine, kuigi
kolm viimast kuud pole me
saanud teha õppe- ja kasvatustööd kaugelt tavapärases
vormis.
Eriolukorrast tingitult
muutus meie töökorraldus
ja elurütm olulisel määral,
esmatähtsaks muutus tervis.
Eriolukorrast väljumisplaani kuuluvad teatud
piirangud ja igapäevatöö
teistsugune korraldus, prioriteediks on endiselt tervis.
Nüüdki ei tohiks unustada
märtsi- ja aprillikuus kogetut. Selle aasta lõpuüritused
on korraldatud teisiti kui
tavapäraselt.
Sel kevadel lõpetab Paikuse Lasteaia kokku 39 last.
Maikuus toimuvad rühmade

lõpuüritused on rühmakesksed ja lastevanemate osaluseta. Õpetajad organiseerivad
lasteaias kohal viibivatele
lasteaia lõpetajatele meeldejääva lasteaia lõpupäeva, kus
juhtkond omalt poolt soovib
lastele head sügisel algavat
kooliteed.
Mänguväljakud avame järk-järgult lasteaias
viibivatele lastele lasteaia
lahtioleku ajal kasutamiseks. Mänguväljakud nii
Seljametsas kui Paikuse
alevis jäävad esialgu teistele suletuks, sest nii suures
mahus pindade desinfitseerimine on lasteaiale üsna
suur ressursikulu. Anname
teada, kui taasavame mänguväljakud.
Ene Mihkelson
Lasteaia direktor
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
HELMUT SINISAAR
VLADIMIR MASLOV
VELLO BAUER
JAAN LOHU
VAHUR REIMANN
JAAN LIIVSON
ARVO KUUSK
KALJU KIRIKAL
SALEV ELLESTE
PAUL REINEM

JÜRI MITROFANOV
RAIMO KALEVI SELIN
JUHAN KÄGU
EERI KÄRG
KALJU REINEM
HEINAR KASE
TÕNU TÕNISTE
VALVE VÕIGAS
VALVE KAUTS
SINAIDA SEMENJUK

LILLI TAMMEL
VAIKE TAMMEL
VAIKE-VELAINE JÄÄGER
MAIMU RIHTLA
LEA KAROTAM
LUIGI UNGER
MAIE PÄRNAT
ERIKA POPP
OLGA SOOSALU

Võõrliigid aias? Hoia neid aias!

Võõrliigid on Eestis need
liigid, kes ilma inimese abita
siia ei jõuaks. Invasiivseteks
võõrliikideks nimetatakse
neid, kes inimese tahtsi või
tahtmatult siia sattumise
järel hakkavad looduses
vohama ja probleeme põhjustama. Sellistest liikidest
on koostatud nimekirjad ja
neid meil kasvatada ei tohi,
ka mitte oma aias.
Eesti siseriiklikusse keelatud liikide nimekirja on
kantud 13 taimeliiki, Euroopa Liidu omas on neid 36.
Keelatud liikidest tuntuimad
on kindlasti karuputke võõrliigid, pargitatrad, kanada
kuldvits, verev lemmmalts
ja Ameerika kevadvõhk.
Kõikide keelatud liikidega
saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.
Keelatud võõrliikide tõrje kohustus lasub maaomanikul. Seetõttu tuleb igal
maaomanikul ja rohenäpul
endal olla ise tähelepanelik
ja informeeritud. Riik on
võtnud enda kanda karuputke võõrliikide ja vähemal
määral ka vereva lemmmalt-

sa tõrje. Uusi võõrliike tuleb
igal aastal meile juurde ja
riigi vahendid nendega tegelemiseks on piiratud.
Aiapidaja meelespea:
- mõtle hoolega, mida
oma aeda tood ja istutad!
Eriti salakavalad on veeliigid, kuna neid ei ole võimalik veekogudest täielikult
eemaldada. Ära too oma
aeda keelatud võõrliike;
- tõrju keelatud võõrliigid oma aiast ise ja ära vii
neid aiast välja, muidu võid
neid hoopiski levitada;
- igasuguste võõrliikide
loodusesse laskmine ja viimine on rangelt keelatud,
sest ohustab meie oma loodust. Mis kasvab Sinu aias,
hoia oma aias;
- mis vohab hästi Sinu
peenras ja lämmatab teisi
liike, on suur nuhtlus ka
väljaspool aeda. Selliste
võõrliikide levikut tuleb
erilise hoolega piirata;
- ÄRA VII AIAPRÜGI
LOODUSESSE! Ka aiaprügi on prügi. Komposti see
oma aias või käitu vastavalt
kohaliku omavalitsuse ju-

histele ja võimalustele;
- kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu või soovid invasiivsevõõrliigi kasvukohast
teatada, kirjuta info@keskkonnaamet.ee.
Eesti loodus on meie

tööpäevadel 9-16, lõuna 12-13.
Telefon 444 8151, e-post: liilia.varik@online.ee

04.05.2020

SAARA MARIE SAARE		
ema Sirje Sarv
isa Martin Saare

05.05.2020

Mihkel Lüdigi sünnist
möödus 140 aastat

Eike Vunk
Keskkonnaameti
liigikaitse peaspetsialist

Muuseumitöötaja Ants
Välimäe koostas mahuka
stend-rändnäituse helilooja
Mihkel Lüdigi elust ja loomingust.
Nagu plaanitud, sai
stend valmis helilooja 140.
sünniaastapäevaks ning pärast eriolukorra lõppemist
plaanime selle saata rändama Pärnu kandi koolidesse

Ameerika kevadvõhk

Verev lemmmalts

Kuulutuste vastuvõtt (Pärnade pst 11, tuba 2)

LYSABELLA EIK		
ema Maarja Eik
isa Martin Eik

ja teistesse asutustesse.
Kuna avalike ürituste
korraldamine on keelatud
vähemalt 1. juulini, jäi ära
9. maile plaanitud Mihkel
Lüdigi 140. sünniaastapäeva kontsert-aktus Paikuse
Põhikooli aulas. Juubelit
plaanime tähistada augustikuus Vaskräämas helilooja
sünnipaigas.

Muruniitmine ja hekipügamine.
Taevastes OÜ, telefon 5698 1275.

Verev lemmmalts

1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.

PAULA KÜTT			13.04.2020
ema Helle Kütt
isa Alar Kütt

KUULUTUSED

Pargitatar

Toimetus: Liilia Varik, Riita Lillemets,

ühine rikkus. Aita seda hoida, ära lase võõrliikidel seda
rikkuda.

Kanada kuldvits

Kurdlehine kibuvits Purekari-rannas

Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus

18. mai 2020

Mälestame lahkunuid
Heino Aruväli		
Joosep Aer		
Peeter Mitrofanov
Hillar Mihkels		
Aeli Metsanurm		

11.03.1949 - 13.04.2020
11.02.1944 - 29.04.2020
13.10.1954 - 01.05.2020
26.06.1937 - 02.05.2020
05.05.1947 - 10.05.2020

