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Korvpalliplats saab uue hingamise 

Pärnu linna kultuuri- ja spordistrateegia 
2022–2030 avalik väljapanek on 27. aprill 
kuni 18. mai 2022 (kaasa arvatud)
Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.
Tööpäevadel Pärnu Linnavalitsuses Suur-Sepa 16, 
Pärnu ruumis 103, Audru osavallakeskuses (Pärna 
allee 7, Audru alevik), Paikuse osavallakeskuses 
(Pärnade pst 11, Paikuse alev) ja Tõstamaa osaval-
lakeskuses (Sadama tee 2, Tõstamaa alevik).
Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel 
kuni 18. maini 2022 (kaasa arvatud).

Pärnu Spordikeskus esi-
tas linnavalitsuse kaudu 
Rohelise Jõemaa Koostöö-
kogule Leader meetmesse 
jätkusuutliku kogukonna 
projektitaotluse „Paikuse 
korvpallplatsile uus hinga-
mine“. Tegemist on Tee-
veere tänaval asuva korv-
palliplatsiga. Nüüd on rõõm 
spordisõpradele teatada, et 
meie totlus on rahuldatud.

Projekti kogumaksumus 
on 33243,36 eurot (km-ta), 
mida 29933,06 euro ulatu-
ses rahastab Leader meede 
ja vaid 10% ehk siis 3310,30 
eurot omaosalusena tuleb 
välja käia Pärnu linnal. 
Projekti eesmärgiks on pai-
galdada uus, kaasaegne, ka-
sutajasõbralik ja atraktiivne 

korvpalliplatsi kate.
Avalikult kasutatav heas 

korras palliplats suurendab 
kindlasti kogukonna sport-
likke vaba aja veetmise 
võimalusi välitingimustes 
ning soodustab sotsiali-
seerumist ja ühistegevusi, 
kasvatades siinse elukesk-
konna väärtust ning aidates 
kaasa tervislike eluviiside 
propageerimisele. Loode-
tavasti toob korvpalliplatsi 
uuendamine Tervise parki 
rohkem aktiivseid noori 
teisigi sealseid võimalusi 
avastama ja kasutama.

Uue väljakukatte hankes 
osales küll kaks pakkujat, 
kuid vastavalt tehnilistele tin-
gimustele kvalifitseerus vaid 
üks ja selleks osutus OÜ Pro-

floors. Valitud väljakukate on 
igati kasutajasõbralik ja peaks 
rahuldama ka kõige nõudli-
kuma kasutaja ootusi. Kuna 
katte tarneajad on pikad, siis 
väljak peaks uue katte saama 

hiljemalt 15. augustiks. Selle 
ajani varugem kannatust ja 
loodame parimat!

Roland Šimanis
Spordikeskuse

teenindus- ja turundusjuht

Foto on illustratiivne ja esialgu piirdeaeda platsi 
ümber ei tule.

Erateede omanikud 
saavad tasuta kruusa

Maal Elamise Päeval osaleb ka Paikuse
Igal aastal septembris “Maal 
Elamise Päeval” avavad 
Eesti vallad oma uksed 
kõigile huvilistele, et tut-
vustada maal elamise ja töö-

Vaade Paikuse osavallale taevalaotusest. /Foto Viktor Tund/

Pärnu linna hajaasustusega 
piirkondades elavad eratee-
de omanikud saavad Pärnu 
linnavalitsuselt teede paran-
damiseks kruusa taotleda.

Ühele eratee omanikule 
antakse kruusa üks kord 
kolme aasta jooksul 100 m 
eratee lõigu kohta 20 tonni, 
kuid mitte rohkem kui sada 
tonni ühe taotleja ja ühe 
eratee kohta.

Kruusaveo ja teele lao-
tamise korraldab taotleja, 
kattes kõik töödega seotud 
kulud. Kruusavedu ja -laota-
mine peab olema ära tehtud 
hiljemalt 40 päeva jooksul 
pärast kruusa eraldamise ot-
suse jõustumist. Enne peab 
tee äärest olema eemaldatud 
liiklemist ja kruusa laota-
mist takistav võsa või muu 

taimestik.
Lisainfo ja taotlusvorm 

www.parnu.ee. Digiallkir-
jastatud taotlus tuleks saata 
hiljemalt 15. juuniks e-posti 
aadressil linnavalitsus@par-
nu.ee. Ka võib allkirjastatud 
taotluse viia Pärnu linnava-
litsuse (Suur-Sepa 16) või 
Paikuse osavallakeskuse 
(Pärnade pst 11) postkasti.

Infot ja nõu taotlusvormi 
täitmisel annab vajadusel 
Paikuse osavallas Velmo 
Narruskberg tel 444 8157 
või velmo.narruskberg@
parnu.ee.

Ka sel aastal on, Pai-
kuse osavallas planeeritud 
kruusatoetuseks 7000 eurot. 
Eelmisel aastal said meie 
osavalla erateede omanikud 
340 tonni kruusa.

tamise võimalusi. Tänavu 
saab see toimuma laupäeval, 
24. septembril.

Tegemist on algatusega, 
mille eesmärk on esile tuua 

maal olev elukeskkond läbi 
kohalike omavalitsuste. Nii 
saavad külastajad sellel päe-
val osalevas vallas uudistada 
koole, lasteaedu, tervise-

keskusi, kultuuri- ja spordi 
võimalusi, vabaaja veetmise 
võimalusi jm. Lisaks saab 
kohapeal informatsiooni 
elukoha ja töökoha valikuks.

Tänavu võtab ka Paikuse 
osavald sellest aktsioonist 
osa. Sellega seoses teeme 
üleskutse kõikidele ettevõ-
tetele ja organisatsioonidele, 
kes oleksid huvitatud meiega 
liituma ning sellel päeval oma 
uksed huvilistele avama. See 
on suurepärane võimalus 
oma tegevuste reklaamimi-
seks ja mine tea, ka võima-
like uute koostööpartnerite/
töökäte leidmiseks. Kõigil 
huvilistel palume enda soo-
vist anda märku hiljemalt  
30. maiks paikuseosavald@
parnu.ee.

Marika Valter

Räimeretk viis lasteaiapere sadamasse
Paikuse lasteaia Seljametsa 
maja Rohelise kooli mees-
konna poolt KIK-ile kirju-
tatud projekt ,,Kala, piim 
ja salat – kust pärit on need 
palad?” sai lõpuks teoks. 
Saime projektile heakskii-
du juba 2020. aastal, kuid 
ebasoodsate asjaolude tõttu  
saime selle ellu viia alles 
aprillikuus.

Projekti eesmärgiks oli 
tutvustada meie toidulaua 
rikastamisvõimalusi kodu-
koha lähiümbrusest – me-
rest. Kala on üks võimalus 
oma toidulauale lisaväärtuse 
andmiseks ja seetõttu lei-
diski aset „Räimeretk” Lin-

di Lasteaed-Algkooli, kus 
meid võttis vastu ja kostitas 
rikkalike teadmiste ning os-
kustega sõbralik lasteaiapere 
eesotsas direktriss Ullaga.

Et jõuda õigeks ajaks sa-
damasse kalapaadile vastu, 
algas seiklus juba varahom-
mikul. Lapsed nägid, kuidas 
kalurid kala paadist edasi 
mandrile toimetasid, kuidas 
neid suurte masinatega pesti 
ja siis jää sisse pandi. Saime 
meiegi oma panged merehõ-
bedat täis ning jalutuskäik 
lasteaia juurde võis alata.

Üheskoos roogiti räi-
med, vaadeldi erinevaid 
kalu nagu koha, angerjas, 

vimb ja kilu. Aktiivsed täis-
kasvanud praadisid avaral 
õueala väliklassis räimi ning 
suur kalasöömine kestis 
peaaegu lõunani. Kõigile 
maitses kala hästi. 

Ennem kui meie retk pä-

ris lõpule jõudis, saime veel 
natuke lustida ka mängu-
väljakul. Mõnus bussisõitki 
koju tagasi möödus suuresti 
kalajuttude saatel.

Kaire Holm 
Õpetaja

Pärnu osavaldade teede 
pindamiseks korraldatud rii-
gihanke võitis OÜ Verston, 
kes pindab 304 522 euro 
eest ligi 74 087 m2 ulatuses 
Audru, Paikuse ja Tõstamaa 
osavalla teid.

Paikuse osavallas alga-
vad pindamistööd Tehnika, 
Koskla, Haigru, Kurvitsa ja 

Västriku tänaval, Käärasoo 
põigil ja ringil, Seenemetsa 
üldmaal ja Jõekalda teel. 

Riigihanke tingimuste 
kohaselt peavad tööd olema 
lõpetatud kolme kuu jooksul 
alates lepingu sõlmimisest 
ehk siis ligikaudu augusti-
kuu keskpaigaks.

Osavaldade teid hakkab 
pindama OÜ Verston

Energia-
toetus Pärnus
Energiakulude hüvitamise periood pikenes
Toetust saab ka aprillikuu eest
 
Taotluste vastuvõtt: 31. maini 2022
Toetatav periood: 1. september 2021 – 30. aprill 2022

 energiatoetus.parnu.ee
Lisainfo, kontaktid, taotlusvormid

444 8300

E ja T 8.30–12 • N 8.30–12 ja 14–17

Üldinfo

Taotluste vastuvõtt hoolekandekontorites ja 
osavallakeskustes kohapeal 
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11. aprillil 2022
* kehtestada Paide mnt 19a kinnistu detailplaneering, millega nähakse ette selle kinnistu 
jagamist neljaks krundiks:
- 34 m2, 100% kergliiklusmaa;
- 1969 m2, 40-60% büroohoonemaa ja 40-60% väikeettevõtluse hoone maa;
- 2340 m2, 40-60% büroohoonemaa ja 40-60% kaubandus-, toitlustus- ja teeninduse-
hoone maa (jaekaubandus, teenindus, autoteenindus). Välistatud on tankla rajamine. 
- 5884 m2, 20-40% büroohoonemaa ja 60-80% väikeettevõtluse hoone maa. Kinnistu 
tegevused ei tohi põhjustada häirivat müra, vibratsiooni jm. Planeeritavate tegevuste 
kavandamisel on oluline arvestada kooli lähedusega, mistõttu ei sobi antud piirkonda 
mürarikkad ning lapsi häirivad tegevused. Tootmistegevus ei tohi ületada norme ja 
häiringuid koolile ning piirkonnale.
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Kuigu tee 32 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, side ja elekter.

18. aprillil 2022
* algatada Käärasoo põik 2a kinnistu detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata 
hoonestusala ja ehitusõigus ühele, olemasolevast elamust suuremale kõrvalhoonele. 
Kavandatava uue kõrvalhoone ehitisealune pind on 650 m2, kõrgus 9 m. Planeeritav 
kõrvalhoone teenindab elamut sauna- ja basseinikompleksina. Parkimine lahendatakse 
omal krundil, kinnistu ümberkruntimist ei kavandata. Krundi kasutamise otstarbena 
säilib maatulundusmaa. Juurdepääs krundile tagatakse Käärasoo põigi kaudu.

25. aprillil 2022
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Kurvitsa tn 9 kinnistule üksikelamu püsti-
tamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja 
elektrivarustuse rajamisega.
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Vahenurme tn 7 kinnistule elamu püstitami-
seks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter. 
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Kuigu tee 44 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, side ja elekter.
* nõustuda Paikuse alevis asuvate Jõekalda tee 13, Jõekalda tee 17 ja Jõekalda tee 17y 
katastriüksuste piiride muutmisega ja määrata katastriüksuste vahelise piirimuudatuse 
tulemusel uutele moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 
Jõekalda tee 13 (ärimaa), Jõekalda tee 17 (elamumaa).

Ülevaade osavallakogu koosolekust

Linnavolikogus otsustati:

Kaitsevägi korraldab16. 
maist kuni 3. juunini suu-
rõppuse SIIL 2022, mille 
peamine tegevus toimub-
Lõuna-Eestis ja Saare maa-
konnas, samuti kaitseväe 
ning Kaitseliidu harjutus-
aladel. Harjutatakse Kait-
seväe ning liitlaste tegevust 
õhus, maal ja veekogudel. 
Suuremahulisi liikumisi 
teedel on üle Eesti. Õppuse 

raames harjutab õhuvägi 
erinevate tasandite staabi-
töö protseduure, üksuste 
lahinguvalmidust ja ohust-
senaariumile reageerimise 
võimekust rahvusvahelises 
raamistikus.

Ajavahemikul 16. kuni 
27. maini osaleb õhuseire-
divisjon õppuse tegevusel 
Pärnumaal Paikuse osa-
vallas Tammuru küla ning 
Saarde vallas Kikepera küla 
ja Kanaküla küla aladel. 
Aktiivne tegevus toimub 
ajavahemikus kell 07-22.

Õppusel osalevad kait-
seväelased võivad kasutada 
erinevaid imitatsiooniva-
hendeid, sealhulgas pauk-
padruneid ja õppegranaate. 
Masinate ning õhuvahendite 
liiklemine ja imitatsiooniva-
hendite kasutamine tekitavad 

tavapärasest rohkem müra. 
Kuna valjud helid võivad 
häirida nii lapsi kui koduloo-
mi, palub Kaitsevägi hoida 
võimalusel õppuste piirkon-
nas mürapelglikud loomad 
siseruumides ning selgitada 
lastele toimuva põhjust. 

Õppust puudutavate 
kiireloomulisemate küsi-
muste korral kontaktee-
ruge kaitseväe tsiviil-sõ-
jalise koostöö (CIMIC) 
spetsialistidega numbril 
57450884või aadressil  
kevadtorm@mil.ee.

Võimaldades Kaitseväel 
ja Kaitseliidul harjutada 
oma kodukandis annate 
olulise panuse Eesti rii-
gikaitsesse. Täname Teid 
toetuse eest ja jääme lootma 
meeldivale koostööle. Iga 
okas loeb!

Teade kaitseväe suurõppusest

21. aprillil 2022
* kehtestada linnavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 67 algatatud Paikuse alevis Staadioni 
tn 2 paikneva kinnistu (4545 m², tootmismaa) detailplaneering, mille ülesandeks oli 
selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed 
ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus-, parkimis-, juurdepääsu- ja kommuni-
katsioonidega liitumise lahendus.
Planeeringuala on piiratud põhjast Staadioni tn 6 ja Paide mnt 19 kinnistute vahel. 
Ligipääs Staadioni tn 2 kinnistule on läbi Paide mnt 19 kinnistu. 
Detailplaneering on vastu võetud linnavolikogu 20.01.2022 otsusega nr 13 ning avali-
kustatud. Avaliku väljapaneku käigus ei esitatud täiendavaid ettepanekuid. Planeering 
on koostatud kooskõlas üldplaneeringuga, lähteseisukohtadega ja kaasatud isikute 
ettepanekute kohaselt.

Linnavalitsuses otsustati:

Paikuse osavallakogu 28. 
aprilli koosolekul võe-
ti teadmiseks kultuuri- ja 
sporditeenistuse juhataja 
Andrus Haugase tutvustus 
Pärnu linna kultuuri- ja 
spordivaldkonna stratee-
giast aastateks 2022-2030. 
Ettepanekuid saab teha 18. 
maini Pärnu linna veebile-
hel, linnavalitsuses ja osa-
vallakeskustes kohapeal. 
Avalik arutelu toimub 20. 
mail kell 13 Pärnu Keskraa-
matukogus.

T. Tiitsu küsimusele va-
baõhuplatsi tarbeks tehtud 
eskiisprojekti kohta vastas 
Haugas, et projekteerijatega 
on kohtutud ja arutatud, mis 
saaks olla miinimumprog-
ramm, sest kõike planeeritut 

korraga ellu viia ei ole või-
malik. Väljaselgitamisel on 
rahaline maht, mis oleks va-
jalik vaatajate istmete jaoks 
astmestiku tekitamiseks, 
samuti esinejate ala rajami-
seks. Koostööd tehakse ka 
Endla teatriga.

Pärnu eakate koostöö-
kogusse Paikuse osavalla 
esindajaks nimetati Mari 
Suurväli.

Koostöökogu on ka-
heksaliikmeline, seda juhib 
volikogu sotsiaalkomisjoni 
esimees Vahur Mäe. Peale 
tema kuuluvad komisjoni 
linnavalitsuse, osavaldade, 
Pärnu Pensionäride Liidu, 
Pärnu Pensionäride Ühen-
duse ja Eakate Ühenduse 
Elulust esindajad.

Osavallakogu nõustus 
Paikuse alevis Jõekalda 
tee 33 kinnistu (elamu-
maa, 4488 m², hoonestatud 
ühe pereelamuga) detail-
planeeringu algatamisega 
tingimusel, et krundisuu-
rused oleksid enam-vähem 
võrdsed. Kinnistu paikneb 
kompaktse asustusega alas, 
kus detailplaneeringute 
koostamine on kohustuslik. 
Omanik soovib kinnistu 
jagada kaheks krundiks ning 
planeerida ühele pere- või 
kaksikelamu, juurdepääsuks 
on vajalik servituudiala 
määramine.

Osavallakogu võttis 
teadmiseks info soovist al-
gatada Paikuse alevis Pohla 
kinnistu detailplaneering, 

et jagada maa-ala väiksema-
teks kruntideks. Eesmärk on 
luua Pohla kinnistule neli 
3-korruselist kortermaja ja 
puhkeala ning laste mängu-
väljak. Põhiotstarve kom-
pensatsiooniala soovitakse 
muuta segahoonestusalaks  
ja puhkealaks. Segahoo-
nestusalal saab ehitusõiguse 
krunt suurusega minimaal-
selt 1500 m2 põhjusel, et 
kavandatav tegevus mahuks 
oma ruumiliste vajadustega 
(sh normatiivne parkimine 
ja meeldiv keskkond) krun-
dile ära. Juurdepääs alale 
toimuks läbi Paide mnt 14 
kinnistu, vajalik servituu-
diala määramine, omani-
ku nõusolek. Tegemist on 
üldplaneeringut muutva 

planeeringuga.
Osavallakogu tegi et-

tepaneku arutada küsimust 
uuesti, kui tingimused on 
täpsemalt paigas.

Toetati linnavolikogu 
21. juuni 2018 määruse nr 
32 „Pärnu linna linnaliinide 
sõidupileti hindade ja sõi-
dusoodustuse kehtestamine 
muutmine“ eelnõu.

MTÜ Pärnumaa Ühis- 
transpordikeskus on tei-
nud ettepaneku sõidupile-
tite hinna tõstmiseks seoses 
mootorikütuste ja muude 
hinnatõusudega kaasneva 
tarbijahindade ning kesk-
miste brutopalkade tõusuga. 
Hinnangul ei ole mõistlik ja 
jätkusuutlik niivõrd järsu ja 
suure kulude kasvu katmine 

täies ulatuses avaliku liini-
veo toetusega, vaid tõsta tu-
leks ka sõidupiletite hindu. 
PÜTK soovitab tõsta Pärnu 
linna avalike bussiliinide 
sõidupiletite hindu alates 
1. juulist 2022 järgmiselt: 
tunnipilet – 1,5 eurot, päe-
vapilet – 4,5 eurot, viie 
päeva pilet – 7,5 eurot ja 
kolmekümne päeva pilet – 
15 eurot.

Võeti teadmiseks osa-
vallakeskuse juhi Marika 
Valteri ja taristu- ja ehi-
tusteenistuse projektiju-
hi Väino Kauri esitatud 
informatsioonid osavalla 
2022. aasta investeeringute 
eelarve täitmisest (loe lk 2).

Liilia Varik

Tammuru küla tänava-
valgustuse projekteerimi-
ne hetkel käib ning peagi 
järgneb sellele ehitushange. 
Suvel alustatakse Kastani 
väikekohas tänavavalgus-
tuse rekonstrueerimisega, 
mille käigus võetakse ära 
vanad liinid ja postid ning 
asendatakse uute postide ja 
maaliinidega. Olemasole-
vatel erakinnistutel paiknev 
vana valgustus jääb uuest 
tänavavalgustusest eraldi 
ning antakse üle korteriühis-
tutele või demonteeritakse 
ehitustööde käigus olenevalt 
KÜ-te otsustest. Kiviaja 
küla kallasraja projektee-
rimiseks ja ehitamiseks on 
planeeritud 215 000 eurot. 
Projekti eesmärk on Kiviaja 
teemapargi atraktiivsemaks 
muutmine. Kui kõik laabub, 
läheb ehituseks veel sellel 
aastal.

Jaanipäevaks peaks saa-
ma tehtud Paikuse ska-
tepargi ehitustööd, mis 
küündivad ligi 40 000€. Pai-
kuse Spordikeskuse parkla 
laienduse ehitusprojekt on 
kooskõlastusel. Parkla hin-
nanguline ehitusmaksumus 
on 170 000 eurot ning selle 

ehitus jääb kopsaka mak-
sumuse tõttu ilmselt uude 
eelarveaastasse.

Investeeringute kavas on 
Paikuse Kooli laienduseks 
kolmele järgnevale aastale 
ette nähtud 1 147 500 eurot. 
Kui varem oli koolil soov 
saada omale loodustehnika 
maja, siis nüüd on oma va-
jadused hoolikalt läbi kaalu-
tud ning otsustatud, et soo-
vitakse sööklatiivale laien-
dusena kolmandat korrust, 
kus hakkaksid paiknema 
keemia ja füüsika osakond. 
I etapina vahetatakse välja 
kooli vanema osa aknad ja 
soojustatakse välisfassaad. 
Seejärel keskendutakse kee-
mia ja füüsika osakondade 
juurdeehitusele. Nende töö-
de järel jõuab järg ka kooli 
sisehoovi arenduseni. Ehi-
tushindade hüppelise kasvu 
tõttu taotleme välisfassaadi 
ja akende ehituseks toetust 
sügisel Rahandusminis-
teeriumi poolt avatavast 
vastavast programmist.

Käsil on vana masuu-
dihoone lammutusprojekt. 
Töödeks taotleme toetust 
KredExist. Kui saame hoo-
viala puhtaks, saame edasi 

liikuda sinna planeeritava 
puuri ehk multifunktsio-
naalse spordiväljaku pla-
neerimisega. Lähitulevikus 
saab seda kasutada nii õppe-
tööks kui vabaaja tegevuste 
läbiviimiseks – mängida nt 
saalihokit, jalgpalli jne ning 
talvel oleks see kasutusel 
omakorda jääväljakuna.

Paikuse Lasteaia täna-
vusteks renoveerimistöö-
deks on peamiselt fassaadi 
parandus. Käib ehitushanke 
ettevalmistus ning keldris 
asuvale soojasõlmele sobiva 
ventilatsiooni paigaldus. 
Paikuse Päevakeskuse 
peremaja ehituseks planee-
ritud raha eest on teostatud 
Paikuse Päevakeskuses re-
monttöid (loe lk 3). Tee-
veere välikorvpalliplatsi 
ehituslik maksumus küün-
dib 35 000 euroni (loe lk 
1). Seljametsa Rahvamaja/
Muuseumi katuse renovee-
rimiseks anti lisarahastusest 
juurde 176 038 eurot ning 
suve lõpul loodame ehitus-
töödega alustada. Plaanis on 
veel Kopra tee ehitus ning 
asfaltkattega kõnniteede 
rajamine Seeneriigis.

Marika Valter

2022. aasta investeeringud

Päevakeskus pakub koduteenust
Juba 26 aastat aitame kodu-
teenuse osutamisega eakaid, 
et nad võimalikult kaua 
võiksid elada oma kodus. 
Koduteenus koosneb mit-
metest erinevatest teenus-
test, näiteks kaupluses ja 
apteegis käimine, abi toidu 
soojendamisel ja ka enda 

pesemisel, arsti juurde vii-
mine, eluruumi koristamine, 
aga ka lihtsalt koduvisiitide 
tegemine. Täpsem info päe-
vakeskusest tel 445 5355 
või sotsiaalkonsultandilt 
444 8155. 

Soovi korral viiakse läbi 
olukorra hindamine ning 

seejärel sõlmitakse päeva-
keskusega leping. Kodu-
teenus on tasuline ja seda 
võivad tellida kõik, kes 
seda tervislikel põhjustel 
vajavad, mitte ainult eakad.

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht
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Päevakeskuse hoones tehti väiksemaid 
ja suuremaid remonditöid

Austati Mihkel Lüdigit

Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
21.05 Seljametsa külalaat ja Seljametsa rammumees rahvamaja juures
22.06 Paikuse osavalla jaanituli Paikusel Teeveere pargis. Esinevad Agulipoisid
24.06 Seljametsa küla jaanituli Seljametsas bussipeatuse vastas
9.-10.07 Paikuse Enduro, algus ja finiš Paikuse Kooli hoovil
14.07 Seljametsa Rahvamaja hoovikontsert - Mari Jürjens
21.07 Karjäärikontsert Seljametsas - Marko Matvere ja sõbrad
23.07 Paikuse osavalla kodukohvikute päev ja jalgrattaretk

Paikuse osavalla kodulehel on Sündmuste all kogu eelinfo Paikusel toimuvate ürituste kohta

Suur tänu vallakodanik Heidi Vaskele, kes kinkis osa-
vallakeskusele RIGA klaveri. Klaver leidis auväärse 
koha osavallakeskuse fuajees ning on avatud kõigile 
muusikasõpradele.

10. mail tähistasime Vask- 
räämas Mihkel Lüdigi 
sünnikohas helilooja 142.
sünniaastapäeva. Esines 
lauluselts Sireli, Pärnu M. 

Lüdigi nimeline meeskoor, 
rahvatantsurühmad Virtin 
ja Pastlapaar. Peo lõpetas 
ühine tordisöömine.

Annika Põltsam

Loodusmuuseum kutsub lapsi joonistama
Käesoleva aasta sügisel 
leiab aset juba järjekorras 
60. seenenäitus Eesti Loo-
dusmuuseumis. Selleks, 
et ikka kogu maja sügisel 
seentega täita, loodame laste 
abile ja kutsume neid osale-
ma seenejoonistuste võist-

lusel. Parimad joonistused 
jõuavad näitusele Loodus-
muuseumi trepigaleriisse 
ning nende autorid saavad 
osaleda eriekskursioonil 
sügisesel seenenäitusel.

Joonistus võib kujutada 
mõnd kindlat seeneliiki, 
olgu selleks siis kevad- või 
sügisseen, aga samas võib 
lasta ka oma fantaasial va-
balt rännata ja mõelda välja 
mõni täiesti uus ja ennenä-
gematu liik. Inspiratsiooni 
võib leida muuhulgas meie 
kevadseente virtuaalnäitu-

selt https://loodusmuuseum.
ee/et/kevadseente-virtuaal-
naitus.

Joonistused võivad olla 
vabalt valitud tehnikas suu-
ruses A3 – A2. Võistlus-
tööde originaalid peavad  
jõudma Eesti Loodusmuu-
seumisse Lai 29a, Tallinn 
10133 hiljemalt 12. juuniks. 
Digitaalsed joonistused võib 
saata ka e-postiga muu-
seum@loodusmuuseum.
ee. Lisa joonistusele kon-
taktandmed, et sinuga saaks 
ühendust võtta. Võitjad 

selguvad 20. juuniks.
Need tööd, mida näi-

tusele ei valita, saab soovi 
korral kätte muuseumi kas-
sast alates 20. juunist. Pea 
igasügisine seenenäitus on 
üks Eesti Loodusmuuseumi 
armastatumaid näitusi läbi 
aegade. Riigis, kus muuseu-
me ja näitusi on iga elaniku 
kohta haruldaselt palju, võib 
seenenäituse aastatepikkust 
menu lugeda kvaliteedi 
märgiks.

Annemarie Rammo 
Kommunikatsioonijuht 

Ülevaatenäitus viimase aja annetustest
12. mai keskpäeval võõrustas 
Seljametsa muuseum oma 21. 
sünnipäeva puhul nii kaua-
aegseid teenekaid sõpru kui 
ka kõiki ajaloohuvilisi. 

Peale tervitussõnu ja 
väikest ülevaadet muuseumi 
elust-olust esines kohalik 
segaansambel „Helin”. Juttu 
jätkus kauemaks ühises koh-
vilauas. Meeldiva üllatuse 
valmistasid Vassili Zotovitš 
meeleolukate bajaanilugu-
dega ja Lembit Roosimäe 
aegumatuid viiulipalasid 

mängides. Aitäh!
Tähtpäevaga seoses oli 

üleval näitus, mis andis üle-
vaate viimase kolme aasta 
jooksul muuseumile anne-
tatud esemetest. Äratund-
misrõõmu leiti Leida Hundi 
seebikogust, elevust tekitas 
Helje Antoni nõukogude-
aegne rõivakollektsioon, 
sealhulgas osad neist kanna-
vad veel kuulsa pesutootja 
Marati silte. Lisaks neile on 
väljapanekutes veel palju 
nostalgiahõngulisi ekspo-

naate, mida tasub kindlasti 
vaatama tulla.

Kõigile uudistamiseks on 
rahvamajas eksponeeritud 
Erika Kolnese käsitsival-

mistatud klaaspärlitest ehted. 
Näitused jäävad külastajatele 
avatuks jaanipäevani.

Krista Mustonen
Muuseumipedagoog

Seoses 22. juunil toimuva 
Pärnumaa võidupüha mara-
toni ja suvejooksu stardiala 
korraldamisega Paikusel 
ootab korraldusmeeskond 
abikäsi parkimise ja logis-
tika tagamisel. Iga abiline 

saab ägeda Crafti T-särgi, 
veekeskuse pääsme ja söö-
gi- ning joogipoolise.

Huvi korral palun kir-
jutada e-postile merlin@
2silda.ee.

Vajatakse vabatahtlikke

Investeeringute kavas oli 
päevakeskuse peremaja ehi-
tuseks planeeritud 70 tuhat 
eurot, mida saime kasutada 
hädavajalikeks remonttöö-
deks. Juba eelmisel aastal 
alustasime katuse remondi, 
vihmaveesüsteemide vahe-
tuse ja tubade remondiga.

Tiigi tn 2 hoone jagu-
neb põhimõtteliselt kaheks: 
väiksemas osas tegutseb 
Pärnu Sotsiaalkeskuse Pai-
kuse päevakeskus ja suure-
mas osas paiknevad Pärnu 
linna munitsipaalkorterid. 
Tiigi tn 2 majas on kok-
ku 12 munitsipaalkorte-
rit, millest enamusel on/

oli suuremal või vähemal 
määral vananemise märke. 
Tänaseks on saanud neli 
kõige kehvemas seisus ol-
nud korterit remonditud, 
lisaks on kõigis korterites 
tehtud sanitaartehnilisi töid 
ja akende hooldust. Teostati 
ka põhjalik elektriseadmete 
kontroll.

Remondi ajaks õendus-
keskusesse paigutatud ela-
nikud on väga tänulikud 
linnavalitsusele, ehitajale 
OÜ Virreksile ja ehitus-
järelevalvega tegelenud 
Velmo Narruskbergile. Loo-
detavasti avaneb lähiaastatel 
võimalus ära remontida ka 

teised korterid.
Kevadise värskendus-

kuuri sai turvalisuse kaa-
lutlusel ka päevakeskuse 
päevinäinud põrand, nüüd 

pole enam hirmu, et meie 
sõbrad külla tulles võiksid 
parketil komistada.

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Viimistlustööde käigus said tubade seinad ja laed uue 
värvi ning põrandad korraliku katte.

Täppisteadustes võidukad
4. mail Pernova Loodusma-
jas toimunud ülelinnalises 
keemiaviktoriinis 8. klas-
sidele läks Paikuse Koolil 
väga hästi! Meie võistkond, 
kuhu kuulusid Marcus Ret-
pap, Heleriin Lilletai, Otto 
Kapp ja Reno Tepper, saa-
vutas 1. koha. 

Viktoriini koostasid 
gümnasistid Henriete Toom-
laid ja Kristin Kandelin Pär-
nu Koidula Gümnaasiumist. 

Olid nii teoreetiline kui 
ka praktiline voor. Pooled 
küsimused käsitlesid koo-
likeemia tuttavaid teema-
sid, ülejäänud olid seotud 
kolme spetsiifilisema tee-
mavaldkonnaga: astrokee-
mia, inimkeha keemia ja 
surmavad elemendid ning 

keskkond ja kliima. Õpilasi 
juhendas õp Marika Jago-
mägi.

 Väga hästi läks ka meie 
kooli õpilaste võistkonnal 
füüsikaviktoriinis, kust too-
di ära 3. koht! Võistkonda 
kuulusid Hendrik Laidvee, 
Gregor Soomets ja Karl 
Kapp (juhendaja õp Aare 
Külaots).

Marika Jagomägi
Õpetaja

Jalgpallurid olid tublid

Pärnu koolide jalgpal-
li meistrivõistlustel 1.-3. 
klassidele saavutas Paikuse 
Kool III koha. Võistkonnas 
mängisid: Karl Tõnuri (2.a 
kl), Tomi Järvekülg, Pert 

Ilisson, Ewert Hõbesaar 
(2.b), Jan Rudolf Palmiste 
(3.a), Oskar Olviste, Haa-
rald Nisumaa (3.b) ja Elena 
Kohv (3.c).

Tarmo Tõnismann

Klaver ootab mängijaid



                  Nr. 5 (328)    16. mai 20224

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

Kevin Kuturin  05.11.1994 - 27.04.2022
Aino Orumaa   02.05.1937 - 28.04.2022

Õnnitleme!
BRENDON ERENURM  16.04.2022
ema Helin Laus
isa   Toomas Erenurm

JASPER LAANSOO  17.04.2022
ema Aari Laansoo
isa   Marek Laansoo

LUCAS-EMILIO OJAMÄE 04.05.2022
ema Leneli Vabson
isa   Ervin Ojamäe

HELMUT SINISAARHELMUT SINISAAR
VLADIMIR MASLOVVLADIMIR MASLOV
VELLO BAUERVELLO BAUER
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
MART JÜRGENSMART JÜRGENS
VLADIMIR HOMENKOVLADIMIR HOMENKO
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
ANNE SIIGURANNE SIIGUR
ÜLLE KALVISTÜLLE KALVIST
MALLE LEHISTEMALLE LEHISTE
MARINA KORPMARINA KORP
LEILI BACHMANNLEILI BACHMANN

Hekkide pügamine, muruniitmine ja korstnapühki-
mine eramajades. Taevastes OÜ 5698 1275.

* * *
Koplitoa Aed OÜ otsib oma meeskonda kolme taime-
müüjat-abilist (Pärnu Kaubamajaka müügiplatsile ja 
Paikuse aiandisse). Info tel 513 7985 või kairivalgma@
hot.ee.

KUULUTUSED


