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Kogutud pakendid 
lähevad sorteerimisele
Meedias on väidetud, et 
enamus kodudes sorteeri-
tud pakenditest suunatakse 
põletamisele ja sellega on 
võetud paljudelt usk sor-
teerimisse.

Kinnitame, et Ragn- 
Sellsi poolt kogutud paken-
dikotid ja pakendikontei-
nerite sisu suunatakse kõik 
sorteerimisele. Oleme just 
avanud uue sorteerimisliini 
ja plaanime teha mitmeid 
lisainvesteeringuid oma 
sorteerimisvõimekuse kas-
vatamisse.

Oleme alati uskunud 
kohtkogumisse ehk lahen-
dusse, kus inimestel on 
võimalus pakendeid ära 
anda mugavalt kodu juures. 

Täna läheb pakendikot-
tide sisust ca 50% ring-
lusse, kuid usume siiralt, 
et ühel päeval võiks see 
olla ka 80%. Selleks on 
vaja reformida tänast Eesti 
jäätmekäitlussüsteemi ning 
teha muudatusi pakendite 
disainis.

Kokkuvõttes – meie 
ei kavatse loobuda, vaid 
sorteerime edasi ja otsime 
üha uusi võimalusi, kuidas 
ringlussevõtmist edendada. 
Oleme teile väga tänulikud, 
et kasutate pakendikoti tee-
nust ja aitate seeläbi säästa 
loodusressursse!

Keskkonnasõbralikult 
edasi!

Ragn-Sells

Lipuhommik lõi pühaliku meeleolu
Fotod Ülo Soomets

Üks Pärnu ja üks üldplaneering

Oleme ajaloolise sündmuse 
lävel: asume esmakord-
selt looma üldplaneeringut 
(ÜP), mis hõlmab haldus-
reformijärgset Pärnu linna 
tervikuna. Meil seisab ees 
ajamahukas töö, kuna Pärnu 
omavalitsusüksus on oma 
858,07 ruutkilomeetrise 
pindalaga Eesti suurim linn.

Kuigi termin „üldpla-
neering“ kõlab bürokraat-
likult ja selle seost oma 
igapäevaeluga ei osata alati 

näha, on see puutumus tege-
likult väga otsene. 

ÜP on aluseks detail-
planeeringute, projekteeri-
mistingimuste ning ehitus-
projektide koostamisele, 
arhitektuursete nõuete sead-
misele, ehitus- ja kasutus-
lubade väljastamisele ning 
maakorralduslike toimingu-
te läbiviimisele. 

ÜP-ga pannakse näiteks 
paika ehitusõiguse tingi-
mused ehk see, kui suures 
mahus kinnistuid hoonesta-
da võib. Seega kui soovite 
maja laiendada või ehitada 
aeda saunahoone, juhindub 
omavalitsus luba väljastades 
just nimelt ÜP-ga etteantud 
tingimustest.

Uus ÜP võimaldab aren-
dada Pärnut kõigis selle 
piirkondades ühtsetel alus-
tel, arvestades piirkondlik-

ke erinevusi. Seega peaks 
üldplaneeringu dokument 
olema ühtviisi oluline igale 
Pärnu inimesele sõltumata 
tema elukohast. 

Ideekorje aitab 
elanike ootustest selge 

pildi saada 
Just seepärast olemegi 

välja kuulutanud avaliku 
ideekorje. Kaasame pärna-
kaid võimalikult varases 
etapis ehk veel enne, kui 
reaalselt üldplaneeringu 
koostamisega algust teeme. 

Oleme ideekorjeks loo-
nud spetsiaalse kaardiraken-
duse, mis on leitav Pärnu 
linna kodulehelt.

Ideekorje kaardile saab 
panna kirja ettepanekud, 
tuua välja kohalikud prob-
leemid ja kitsaskohad ja 
juhtida tähelepanu piirkon-
nas väärtustamist vajavatele 

objektidele. Kes kaardira-
kendust kasutada ei soovi, 
võib oma mõtted vabas 
vormis kirja panna ja saata 
need Pärnu linnavalitsusele 
e-posti aadressil linnavalit-
sus@parnu.ee või postiaad-
ressil Suur-Sepa 16, 80098 
Pärnu linn, Pärnu linn.

Võib öelda, et tänases 
digimaailmas on ideekorje 
selliste dokumentide puhul 
nagu üldplaneering väga 
tänuväärne ja mugav kaasa-
misvahend, mis aitab oma-
valitsusel elanike ootustest 
ja muredest selge pildi saada.

Palun mõelge oma ko-
dukoha peale, mõelge Pärnu 
tuleviku peale ja lööge idee-
korjel kaasa. Teie ettepane-
kuid ja ideid ootame kuni 
31. märtsini.

Henri Eessalu 
Pärnu linnaarhitekt

Head postipauna lugejad!
Oleme kõik üheskoos taas 
olukorras, mida veel pool-
teist aastat tagasi ei oleks 
osanud ettegi kujutada. Aga 
paistab, et inimene harjub 
tõesti kõigega. On sunnitud 
harjuma.

Täname, et loete ikka 
meie osavallalehte vaa-
tamata selle töisemaks ja 
tõsisemaks muutumisele. 
Pole me ju kunagi meele-
lahutusele pretendeerinud, 
kuid oleme siiski vähemalt 
proovinud edasi anda kõi-
ke meil toimunut, sh kul-
tuuri- ja spordisündmusi. 

Kahjuks on viimasel aastal 
pidanud ära jääma mitmed 
väljakuulutatud üritused. 
Rahvamaja püüab leida 
uusi esinemiskohti, nagu oli 
Seljametsa karjääri kontsert. 
Loodetavasti suveperioodil 
olukord siiski leeveneb ja 
juba tavaks saanud üritused 
siiski toimuvad.

Jätkuvalt ootame teema-
sid ja ideid, mida võiks meie 
kord kuus ilmuvas lehekeses 
kajastada.

Head postipauna luge-
mist ja jäägem ikka terveks!

Toimetus

24.veebruaril tähistasime 
Eesti Vabariigi 103. sünni-
päeva piduliku lipuhommi-
kuga Paikuse Kooli lipu-
väljakul. 

Pasunakoori Õnn Tuli 
Õuele tušihelide saatel and-
sid osavallajuhid üle Paiku-
se osavalla autasud. 

Kõnega tervitas linna-
pea Romek Kosenkranius. 
Esinesid meelelahutusklubi 

Kuu rahvatantsijad ja lau-
luselts Sireli. Iseseisvus-
manifesti luges ette Kardo 
Ojassalu, lippe hoidsid Ko-
dutütarde ja Noorte Kot-
kaste liikmed ning külade 
esindajad. 

Teed ja kringlit pakkusid 
Paikuse Naisteühingu Marta 
liikmed. Meeleolu oli püha-
lik ja pealtvaatajaid kogunes 
suur hulk. 

Keskkonnaalastest 
rikkumistest teatamine
Keskkonna kaitsmisel on 
oluline rikkumistest ja tek-
kinud reostustest võimali-
kult kiiresti teada saada.

Kuna paljud juhtumid 
leiavad aset väljaspool töö-
aega ja nädalavahetustel, 
on üks ööpäevaringselt te-
gutsev number 1247 ehk 
riigiinfo telefon, kuhu saab 
oma teated edastada.

Teated saab edastada 
ka e-postiga aadressile 
1247@112.ee

Lisaks tekib inimes-
tel erinevaid keskkonnaga 
seotud muresid ja küsimusi, 
näiteks

- kuidas toimida, kui 
keegi leiab metsast prü-
gihunniku või ohtlikud jäät-
med; 

- kas leitud ja näiliselt 
üksi olev linnu- või looma-
poeg vajab inimese abi; 

- kellele teatada maan-
teel vigastada saanud või 
hukkunud loomast; 

- kas õhus leviv eba-
meeldiv lõhn ei viita kesk-
konnarikkumisele. 

Helistage, kui märka-
te keskkonnareostust või 
reostusohtu; ebaseaduslik-
ku metsaraiet, kalapüüki 
või muud ebaseaduslikku 
looduskasutust; jäätmete 
ebaseaduslikku ladestamist;  
massiliselt surnud loomi, 
linde või kalu; loomade 
julma kohtlemist või muud 
keskkonnaalast õigusrik-
kumist.

Riigiinfo telefoni 1247 
operaator registreerib saa-
bunud teate ning edastab 
selle kokkuleppe kohaselt 
vastava maakonna inspek-
toritele, kes teatega edasi 
tegelevad.

Vaktsineeritud on üle 400 patsiendi
Paikuse Perearstikeskusesse 
jõudis esimene saadetis, 
72 doosi Phizeri vaktsiini 
1.veebruaril ja  kohe järgmi-
sel päeval vaktsineerisime 
esimesi riskirühma patsiente 
vastavalt Haigekassast saa-
dud nimekirjale. 

Eelisjärjekorra nimekir-
jas on meil 1272 patsienti, 
sh I riskirühmas 284 (ris-
kirühmi on 6). I prioriteedi 
patsiendid on üle 80 aasta-
sed, kelle koroonasse naka-
tumise tagajärjed on kõige 

tõsisemad. II prioriteeti 
kuuluvad nooremad, kuid  
kaasuvate tõsiste haigustega 
inimesed.

Vaktsiini saab tellida 
haigekassa poolt kinnitatud 
graafiku järgi: Phaizerit 30 
ja Astra Zenecat 100 doosi 
nimistu kohta kuus. Kam-
paania korras eraldati Pärnu 
haiglale suures koguses 
vaktsiini, kuid meid sellesse 
kampaaniasse ei kaasatud.

Teavitamine
Pereõed helistavad ni-

mekirjas olevatele patsien-
tidele telefonidelt 53453982 
või 58834335 (võtke palun 
vastu!) ja registreerivad soo-
vijad vaktsineerimisele. Me 
ei kasuta digiregistratuuri, 
sest pereõe ja patsiendi 
vahetu kontakt on oluline. 
Vaktsineerimisest loobujaid 
on vähe. Oleme teinud ka 
lisanimekirju soovijatest, 
kes on nõus kohe kohale 
tulema, kui on vaba doos. 
Rangete transpordi- ja hoiu-
tingimuste tõttu kodus vakt-

sineerimist teha ei saa.
Paikuse perearstikesku-

ses tõsiseid kõrvaltoimeid 
esinenud ei ole. On olnud 
1-2 päevased palavikud 
38 piires, süstekoha valu 
ja kerge punetus, iiveldus. 
Praktikas näeme, et eakad 
taluvad vaktsiini paremini 
kui noored. Millal jõuab 
järgmine tarne vaktsiini, 
täna ei tea. 

Seniks hoidkem end!
Anne Järvsaar

Paikuse perearst
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Linnavalitsuses otsustati:
15. veebruaril 2021
* anda ehitusluba Silla külas asuvatele Kuigu põik 2 ja Kuigu põik 4 kinnistutele elamute 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon, 
side ja elekter.
22. veebruaril 2021
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Rukkilille 4 kinnistule PVC hoone püstitami-
seks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi ja reovee kanalisatsioon.
1. märtsil 2021
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Ringi tn 25 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon ja elekter.
* anda moodustatavale katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Paikuse alev, 
Sinioja tn 30y ja nõustuda sellega, et OÜ Tekstoker erastab nimetatud 650 m² suuruse 
katastriüksuse (sihtotstarve 100% elamumaa, maksustamishind 660 eurot).
8. märtsil 2021
* määrata Paikuse alevis Paide mnt 25 asuva katastriüksuse jagamisel uutele moodustata-
vatele katastriüksustele koha-aadressideks Paide mnt 25 ja Paide mnt 23a (elamumaad).

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

Linnavolikogus otsustati:
18. veebruaril 2021
* tunnistada Paikuse Vallavalitsuse13.12.1996 korraldusega nr 258 kehtestatud Selja-
metsa tee, Paide mnt, Vahenurme talu piiri ja raudteetammi vahelise maa-ala detail-
planeering kehtetuks.

Pärnus on kaks uut jäätmepunkti

Levimas on ohtlik linnugripp
Põllumajandus- ja Toidu- 
amet (PTA) kehtestas kõrge 
patogeensusega lindude 
gripi leviku tõkestamiseks 
üle-eestilise lindude väljas 
pidamise piirangud.

Keelatud on:
- põllumajanduslindude 

ja teiste tehistingimustes 
peetavate lindude pidamine 
välitingimustes;

- partide ja hanede pida-
mine koos teiste peetavate 
lindudega, va juhul, kui 
viiruse sissetoomise ohtu on 
võimalik hinnata väheseks 
sõltuvalt kasvanduse eri-
joontele ja rakendatavatele 
riskivähendusmeetmetele, 
mida Põllumajandus- jaToi-
duamet peab piisavaks;

- looduses vabalt elavate 
lindude toomine kohtadesse, 
kus samal ajal peetakse 
põllumajanduslinde või teisi 
tehistingimustes peetavaid 
linde.

Linnugripi peamised 
sümptomid: harja, lokutite 

ja näopiirkonna turse; isutus, 
uimasus, kõhulahtisus; lin-
nud hingeldavad ja hari ning 
lokuti muutuvad siniseks; 
munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma 
kodulinde:

- hoia linde siseruumis 
ning väldi igasugust kokku-
puudet metslindudega;

- ära lase kõrvalisi isi-
kuid oma lindude juurde;

- enne lindude juurde 
minemist ja nende toitmist, 
pese käed ning vaheta riided 
ja jalanõud.

- juhul kui märkad eba-
tavalist suremust, siis tea-
vita sellest veterinaararsti.

- välisriigist tohib linde 
ja haudemune tuua vaid 
veterinaarsertifikaadi alusel.

Juhul, kui leiate huk-
kunud veelinde (haned, 
luiged), hulganisti surnud 
metslinde või surnud rööv-
linnu (kullid, kotkad) korju-
se, siis palume sellest teavi-
tada helistades infotelefonil 

605 4767. Kindlasti ei to-
hiks ise linde kokku koguda 
ning neid kuhugi toimetada, 
sellega võite viiruse levikut 
suurendada. Vajadusel võtab 
amet ka proovid.

Kodulinnu surmast tea-
vitada veterinaararsti, kellelt 
saad edasised suunised.

Põllumajandus- ja Toi-
duamet tuletab kõikidele 
põllumajanduslindude oma-
nikele meelde kohustust 
registreerida oma lindude 
pidamise koht PRIA põllu-
majandusloomade registris. 
Registreerima on oodatud 
ka mõne kana pidajad. Ai-
nult niimoodi saab amet 
operatiivselt väga nakkava 
viiruse levikut tõkestada 
ja olla sellel keerulisel ajal 
linnupidajale toeks.

Infot linnugripiga seon-
duva kohta leiab ameti vee-
bilehelt https://pta.agri.ee 
ja ameti Facebook kontolt.

Põllumajandus- ja 
Toiduamet

Äsja alustasid Pärnus Va-
na-Saugas ja Raekülas tööd 
kaks uut jäätmepunkti, kuhu 
saab viia ohtlikke jäätmeid, 
elektri- ja elektroonika-
jäätmeid, vanu rehve ning 
keraamika- ja kivijäätmeid.

Vana-Sauga jäätme-
punkt asub üle Sauga jõe 
viiva jalakäijate silla Va-
na-Sauga poolses otsas 
bussipeatuse kõrval. Jäät-
mepunkt töötab teisipäeviti 
kell 16-18 ja laupäeviti kell 
12.30-16.00.

Raeküla jäätmepunkt 
asub Kalevi puiestee ja 
Lääne tänava nurgal. Rae-
küla jäätmepunkt on avatud 
kolmapäeviti kell 16-18 ja 
laupäeviti kell 9-12.

Jäätmepunktid rajas 
Pärnu linn, neid haldab 
osaühing Paikre. Jäätmeid 

võtab vastu Paikre töötaja, 
jäätme- ja merekonteinerid 
asuvad kõvakattega alal 
aiaga ümbritsetud kinnisel 
territooriumil. Kui kogu-
misvahendid täis saavad, 
viiakse jäätmed Paikre prü-
gilasse. 

„Kõigil ei ole autot, et 
viia vanad kodumasinad või 
ohtlikud jäätmed Raba tä-
nava lõpus asuvasse Paikre 
sorteerimisjaama. Mida 
rohkem jäätmepunkte elu-
rajoonides asub, seda muga-
vam on elanikel jäätmetest 
vabaneda ja neid ei panda 
olmeprügi hulka ega viida 
loodusesse. Lisaks tahame 
korralike jäätmepunktide 
rajamisega parandada lin-
na heakorda, sest üksikute 
kogumiskonteinerite ümb-
rused on tihti korrast ära 

ja riivavad silma,“ rääkis 
linnapea Romek Kosenk-
ranius.

Jäätmepunktidesse saab 
viia näiteks värve ja lakke, 
kemikaale, patareisid ja 
akusid, ravimeid, koduma-
sinaid, WC potte, kivijäät-
meid, valamuid, rehve jpm. 
Ohtlike ja elektroonikajäät-
mete vastuvõtt on tasuta, 
keraamika ja kivijäätmete 
vastuvõtt tasuline. Ohtlike 
jäätmete üleandmine on 
tasuta üksnes Pärnu linna 
elanikele.

Poolteist aastat tagasi 
avati Pärnus jäätmepunkt 
Metsa 1 maja taga. Pärnu 
kõige suurem jäätmejaam 
asub Raba 39, jäätmeid saab 
ära anda ka Tõstamaal, La-
vassaares, Audrus ja Põlend-
maal asuvas Paikre prügilas.

Paikuse osavallakogu 25. 
veebruari istung toimus  
Microsoft Teamsi vahendu-
sel. Osales 11 osavallakogu 
liiget.

Otsustati mitte toetada 
linnavalitsuse korralduse 
„Tervikuna Pärnu linna 
omandis olevatele eluruu-
midele üürimäära kehtes-
tamine“ eelnõu. Abilinna-
pea Mart Järviku tutvustatud 
eelnõu kohaselt muutuks 
hind Paikuse päevakesku-
se majal Tiigi tn 2 kõige 
rohkem. Senine hind keh-
tib alates 1. märtsist 2010. 
Uueks üüriks on 1,9 eurot/
m2, mis on 3,8 korda kõrgem 
eelmisest üürihinnast.

Eero Rändla küsis, kas 
eelneval perioodil üüriti 
Tiigi tn 2 sotsiaalmajas kor-
tereid välja kahjumiga ja kui 
jah, siis mitu aastat millistes 
korterites kahjumit teeniti ja 
kui suures summas?

Järvik selgitas, et hindu 
tulnuks sagedamini üle-
vaadata, et tõus poleks nii 
hüppeline ja lubas proovida, 
kas oleks võimalik uutele 
hindadele üleminekut ha-
jutada.

2021. a eelarve tege-
vuskava ülevaatamine ja 
täienduste ning prioritee-
tide esitamine. 

Kuno Erkmann tutvustas 
investeeringute jaotust: mu-
nitsipaalteede remont, täna-
vavalgustuse rekonstruee-
rimine, sadevete süsteemi 
korrastamine, Kiviaja küla 
kallasraja ja paadilautrite 
ehitus, looduslike ujumis-
kohtade väljaarendamine, 
spordikeskuse uisuväljaku 
rajamine ja parkla laien-
damine ning ruumide he-
liisolatsiooni parendamine, 
rahvamaja renoveerimine, 
kooli põhikorpuse rekonst-
rueerimine, lasteaia Paikuse 
maja rekonstrueerimine 
(sh ventilatsioon ja män-
guväljak) ja päevakeskuse 

remonttööd.
Velmo Narruskberg an-

dis ülevaate käesolevaks 
eelarveaastaks planeeritud 
töödest osavalla teedel ja 
tänavatel. Kavas on must-
katte rajamine freespuru 
ja kahekordse pindamisega 
Lüdigi teel, Murru teel ja 
Servaku tee nendel osadel, 
mis on praegu veel kruusa 
all (kokku maksumus ca 70 
tuhat eurot). 

Kruusateede remonti 
plaanitakse teha Hõbesaare 
teel, Tammuru külavahe-
teel, Tammuru-Veski teel 
ja Põlendmaa-Raba teel 
summas ca 43-44 tuhat 
ja Servaku-Vaskrääma tee 
olemasoleva mustkatte üle-
pindamist maksumusega 
ca 15 tuhat eurot. Narrusk-
berg selgitas, kuidas tööde 
reaalne maht sõltub mitmest 
asjaolust: nt hankehindadest 
või linnast saadavast frees-
puru kogusest, mida saab 
Paikusel kasutada.

Tänavavalgustustöö-
dest ülevaadet tehes mär-
kis Narruskberg, et KIK-i 
projekti rahastuse said koos 
Pärnu ja Audru valgustuse 
rekonstrueerimise projek-
tiga ka Paide mnt I ja II 
piirkond (vahetatakse välja 
sealsed 127 valgustit), Pää-
sukese pst nii sõidu- kui 
kõnnitee tänavavalgustuse 
28 valgustit, Kastani väike-
koha 27 valgustit ja Tiigi tä-
nava 5 valgustit. Vahetusse 
lähevad ka Seljametsa küla 
17 valgustit. Seega läheb 
rahastuse saanud projekti 
raames vahetusse üle 200 
valgusti, lisaks ehitatak-
se 46 uut valgusmasti ja 
maakaabel-liine lisandub 
üle 2 km. Projekteerimisega 
alustatakse peagi ja ehituse 
lõpptähtaeg on järgmise 
aasta november. Tegelikult 
loodame, et töö lõpetatakse 
varem, kuna suure osa moo-
dustab valgustite vahetus.

Paikuse tänavavalgustu-
seks on selle aasta eelarves 
267 590 eurot, millest peab 
jätkuma nii KIK-i projekti 
kui ka muude vajalike tööde 
finantseerimiseks.

Osavallakogu võttis 
esitatud informatsioonid 
teadmiseks.

Tehnovõrkude het-
keolukord ja lähiaja aren-
gud.

AS Pärnu Vesi juhataja 
Leho Võrk andis ülevaate 
Paikuse osavallas tehno-
võrkude hetkeolukorrast, 
klientide rahulolust, vee-
teenuse hinnast, müügist ja 
investeeringutest. Selgus, 
et üldiselt on Paikusel vee-
majanduse seisukord hea. 
Osavallakogu võttis esitatud 
informatsioonid teadmiseks.

Paikuse osavallas toi-
muvate ürituste kava.

Marika Valter andis üle-
vaate noortekeskuse, An-
nika Põltsam rahvamaja ja 
Roland Šimanis spordikes-
kuse baasil selleks aastaks 
kavandatud üritustest. Tea-
daolevalt on koroona tõttu 
palju piiranguid ja lähiajaks 
planeeritud üritused ei saa 
toimuda.

Kiideti heaks noorte-, 
kultuuri- ja spordiürituste 
ajakava ja tehti ettepanek 
avaldada see ka Paikuse 
Postipaunas.

Ühise töögrupi moo-
dustamine Audru, Paikuse 
ning Tõstamaa osavalla 
põhimääruste muutmi-
seks. 

Kuulati Eero Rändlat, 
kes selgitas ettevõtmise ees-
märki ja teatas, et töögruppi 
valitakse igast osavallast 
kolm isikut.

Otsustati valida ühise 
töögrupi koosseisu Paikuse 
osavallast osavallakogu esi-
mees Eero Rändla, esimehe 
asetäitja Tarmo Vanamõisa 
ja osavallakeskuse juhataja 
Kuno Erkmann.

Audru, Paikuse ning Tõsta-
maa osavallakogud võtsid 
vastu otsuse moodustada 
ühine töögrupp osavaldade 
põhimääruste muutmiseks.

Audru, Paikuse ja Tõsta-
maa osavallakogud on ühi-
selt moodustanud töögrupi 
osavaldade põhimääruste 

täiendamiseks. Töögrupi 
moodustamise eesmärk 
on üle vaadata kehtivad 
põhimäärused, analüüsida 
osavallakogude osa ühise 
arengupotensiaali senisel ka-
sutamisel ja teha ettepanekud 
põhimääruste täiendamiseks, 
et suurendada osavallakogu-

de otsustamisõigust kohalik-
ku elukorraldust ja arengut 
puudutavates küsimustes, et 
tagada osavaldade erisuste 
arvessevõtmine edaspidise 
ühise tasakaalustatud arengu 
saavutamisel.

Eero Rändla
osavallakogu esimees

Moodustati ühine töögrupp

Paikuse osavalla lastekait-
sespetsialisti tööülesandeid 
täidab alates 16. märtsist 
Nele Tamm, kes töötas sa-

mal ametikohal ka kümme 
aastat tagasi, asendades 
tookord lapsepuhkusel ole-
vat töötajat.

Nele Tammel on sot-
siaaltöö korralduse raken-
duslik kõrgharidus Tartu 
Ülikooli Pärnu Kolledžist. 
Ta omab kogemust ettevõt-
luse vallas ja on veetnud 
viimased kaks aastat Eestist 
eemal. Elab Lääneranna 
vallas, on kahe täiskasvanud 
poja ema. Oma hobidena 

nimetab ta jalgrattal mat-
kamist ja matkamist üldse, 
reisimist, aiandusega tege-
lemist ja lugemist.

Lastekaitsespetsialistiga 
saab kontakti kas tel 5866 
9597 ja 444 8156 või kirju-
tades nele.tamm@parnu.ee. 
Pöörduda võib kõikide lapsi 
puudutavate probleemidega, 
millele üheskoos püütakse 
leida ka lahendus.

Hetkel toimub vastuvõtt 
ainult eelneval kokkuleppel.

Lastekaitsespetsialisti 
ametikohal on taas Nele Tamm
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Stardib Pärnu linna kaasav eelarve

Vastlatrall täitis Teeveere pargi meluga

Pärnu linn alustab kaasava 
eelarve projektiga, mille 
raames on võimalik kaasa 
rääkida linna eelarve jao-
tamises. Kaasav eelarve 
on suunatud just kohaliku 
kogukonna erinevate ideede 
elluviimiseks kogu Pärnu 
linnas, sh osavaldades. 

Ideekorje algab 25. 
märtsil ideehäkiga ja uusi 
mõtteid kodukoha aren-
damiseks oodatakse kuni  
25. aprillini.

„Pärnu linna kaasav 
eelarve on mitmes mõttes 
väga oluline. Ühtpidi saavad 
inimesed väga konkreetselt 
otsustada, millised objektid 
või uuendused oleksid vaja-
likud ja konkreetsete ettepa-
nekute abil on neil võimalus 
panustada kodukoha aren-
gusse. Just kaasatus, ühine 

tegutsemine ja võimalus ise 
käed külge panna suurenda-
vad kogukonnatunnet ning 
sel moel saame kindlad olla, 
et rahaline panus läheb või-
malikult paljudele inimeste-
le olulistesse projektidesse,“ 
julgustab Pärnu abilinnapea 
Silver Smeljanski kõiki 
kodanikke protsessis kaasa 
lööma. 

Linnavalitsuse ette-
võtluse spetsialist Toomas 
Toodu selgitab protsessi: 
„Esmalt saavad kõik esitada 
oma kogukonnale vajalikke 
arendusideid ning hiljem 
rahvahääletusel selguvad 
projektid, mis ka reaalselt 
rahastuse saavad. Sel aastal 
on eriline see, et korraldame 
kogu projekti avapauguna 
ideehäki – mõttetalgud, kus 
nii ametnikud, valdkonna 

eksperdid kui ka kõik ak-
tiivsed kodukohast hoolivad 
elanikud saavad arutleda, 
milliste ideede läbi saaks 
luua rohkem igapäevaselt 
olulist väärtust.“

Ideehäkile, mis toimub 
25. märtsil, on oodatud kõik, 
kes soovivad kaasa rääkida 
Pärnu arengu teemadel. Sel 
aastal keskendutakse eelkõi-
ge lastele ja noortele, tur-
valisust ja kogukondlikku 
elu hoogustavatele, sporti, 
kultuuri ja vaba aega, hari-
dust ja elukestvat õpet ning 
loodus- ja linnakeskkonnale 
enam lisaväärtust loovate 
ideede genereerimisele. 

Ideehäkk kuulutab ava-
tuks 25. aprillini kestva 
ideekorje. Seejärel hindab 
algseid ideid ekspertko-
misjon, mis saadab kõige 

potentsiaalikamad ideed 
rahvahääletusele.

Välja käidavate ideede 
hindamisel on oluline või-
malikult suur mõju kohali-
kule kogukonnale, aga ka 
rahastatava füüsilise objekti 
jääv väärtus, juurdepääs 
kõikidele linnakodanike-
le ning realiseeritavus ar-
vestades ajalist ja rahalist 
piirangut. Lõpliku otsuse 
langetavad kogukonna-
liikmed, kes saavad enda 
meelisprojektile hääle anda 
keskkonnas VOLIS.

Kaasava eelarve kogu-
maht on 80 000 eurot ning 
see summa jaguneb projek-
tide vahel, mille maksumus 
jääb vahemikku 3 000 kuni 
25 000 eurot. Ellu viiakse 
need enim hääli saanud 
projektid.

Fotod Ilmar Naaber

Noortekeskus kolis tegemistega internetti

Kahel suvel populaarsust 
kogunud Paikuse osavalla 
kodukohvikute päeva pee-
takse tänavu juuli eelviima-
sel laupäeval. 

Kui elad Paikuse alevis 
või meie osavalla külades, 
oled oodatud avama üheks 
päevaks oma kodu uksed. 
Keeda ja küpseta oma pere 
lemmiktoitu või mõtle välja 
keerukam menüü – kohvi-
kupäeval on ruumi kõigele! 

Kui kogud midagi tore-
dat, teed käsitööd või on sul 
mõni muu põnev hobi, siis 
oled oodatud üles sättima 
koduse näituse või korralda-
ma töötoa. Eelmistel aastatel 
osales üle 15 kodukohviku, 
oli nii pere-ettevõtmisi kui 

naabrite või sõpruskondade 
ühiskohvikuid, kus oli oma 
jõud ühendanud kohati mi-
tukümmend inimest. 

Teist aastat korraldame 
koos spordikeskuse juhataja 
Roland Šimanisega kohvi-
kupäeva rattaretke – läbi-
des kohvikud jalgrattal, on 
võimalus osaleda auhindade 
loosimisel. 

Palun anna oma kodu-
kohvikust teada aadressil 
rahvamaja@paikuse.ee või 
telefonil 5263300 hiljemalt 
10. juuniks. Nii jõuame kõik 
kohvikud õigel ajal kaardile 
kanda. 

Annika Põltsam
Seljametsa Rahvamaja 

direktor

Kodukohvikud avanevad 
tänavu 24. juulil Seljametsa Rahvamaja kor-

raldas tänavuse vastlatralli 
Teeveere pargis. 

Päevajuhi Meelis Sarve 
tempoka juhendamise järgi 
said pered osaleda võistlus-
tel ning lastes tekitas elevust 
pikima liu konkurss. Rahva-
maja kostümeeritud abilised 
jagasid igale liulaskjale ja 
võistlustel osalejatele ma-
gusaid auhindu. 

Pidu lõppes ühise kuk-
lisöömise ja tee joomisega. 
Ilm oli ilus ja osalejaid 
ettenägematult palju. Ära 
söödud kuklite arvu järgi 
võib öeda, et kohal oli um-
bes 170 inimest. 

Kui kõik läheb plaani-
päraselt, teeme Teeveere 
pargis edaspidigi üritusi. 
Täname kõiki osalejaid 
ja rahvamaja vabatahtlike 
meeskonda, kes igal üritusel 
nõu ja jõuga aitavad. 

Annika Põltsam
Seljametsa Rahvamaja 

direktor

Seni kuni veel vähegi luba-
ti, korraldas noortekeskus 
oma tegemisi üliväikestes 
gruppides õues: kokkasime, 
suusatasime, kelgutasime, 
rulatasime jne. Tänane olu-
kord on noortekeskusele 
eriti kurb, sest saime ürituste 
korraldamiseks kolme suure 

välisprojekti rahastuse, aga 
kõik seisab. 

Küll aga oleme oma 
tegevusega kolinud inter-
netiavarustesse ja hoiame 
ühendust nii Instagrami 
kui FB vahendusel. Meie 
noorsootöötajad on noorte 
jaoks olemas virtuaalses 

noortekeskuses, kus toi-
muvad erinevad turniirid 
ja vestlusringid. Ka kokan-
dusringi tunnid kolisime 
üle virtuaalsesse maailma 
– seega midagi päris ära 

ei jää, tegevused jätkuvad 
lihtsalt pisut teises vormis. 
Kogu info on leitav Panoke 
FB lehel. 

Olgem ikka hoitud!
Marika Valter
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Viljapuude hooldus, puude langetamine. 
Telefon 502 3393.

* * *
Lõikan õunapuid, pühin korstnaid eramajadel, pöan 
hekke. Taevastes OÜ 5698 1275.

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
Jaan Aasa  20.06.1956 - 23.02.2021
Ants Kukk  04.07.1941 - 27.02.2021
Hilme Tiits  30.12.1933 - 04.03.2021

Õnnitleme!
ROSANNA HANSON  19.02.2021
ema Anu Umbleja
isa   Siim Hanson

GERDA URM   28.02.2021
ema Maarika Urm
isa   Kaidur Urm

ROBIN NEEM   07.03.2021
ema Kairi Kask
isa   Kristjan Neem

OSKAR VALLIMÄE  06.03.2021
ema Kristi Vahi
isa   Rain Vallimäe

KOIT AIGROKOIT AIGRO
TÕNU LÄÄNETÕNU LÄÄNE
HEINER TILKHEINER TILK
REIN VARESREIN VARES
KALJU SAZONOVKALJU SAZONOV
OLEV KASEMETSOLEV KASEMETS
IRENE MÄNDLAIRENE MÄNDLA
HELVI MÄNNIARUHELVI MÄNNIARU
HELJU JOHANSONHELJU JOHANSON
MILVI NAUTSMILVI NAUTS
LAINE SAULLAINE SAUL
SÜLVI HALJASMÄESÜLVI HALJASMÄE
AINO SUURAINO SUUR
MILDIIT LEPPMILDIIT LEPP
ELLEN PAALELLEN PAAL

SIRJE LEMBERSIRJE LEMBER
EILA MARJATTA MOISIOEILA MARJATTA MOISIO
ENE-REET VILJAKENE-REET VILJAK
LAINE LANDINGLAINE LANDING
MAIE LIIVMAIE LIIV
SAIMA TÕNISSONSAIMA TÕNISSON
MAIMU MITTMAIMU MITT
VAIKE HAAVASALUVAIKE HAAVASALU
HELVE MURDHELVE MURD
ENE RUUTMETSENE RUUTMETS
LYDIA TALINGLYDIA TALING
AIME SIPELGASAIME SIPELGAS
LEHTE LILLELEHTE LILLE
HELI LAURHELI LAUR
MALLE KAURMALLE KAUR

HELMI KUUSKHELMI KUUSK
MAIMU KARJUSMAIMU KARJUS
HELJE ANTONHELJE ANTON
MALLE AERMALLE AER
VANDA KIRIKALVANDA KIRIKAL
ANNE JAANUSANNE JAANUS
EVGENIA ROZHKOVAEVGENIA ROZHKOVA
MALLE VAN BAALENMALLE VAN BAALEN
VIIVI KIPPUSVIIVI KIPPUS
MARE LOOGUSMARE LOOGUS
HELENE ERALAHELENE ERALA
SILVIA LILLESSILVIA LILLES
VIRVE ABAKANOVVIRVE ABAKANOV

KÜTTEPUUDE MÜÜK
Kvaliteetsed toored halupuud 
(must lepp) veoga.
50 cm  –  al.  40 eur/rm
40 cm  –  al.  45 eur/rm
30 cm  –  al.  49 eur/rm

Kaminapuud 
lepp  40 L võrk – 2,80 eur
kask  40 L võrk – 3,00 eur

Kandiline puitbrikett 
  10 kg pakk – 1,80 eur

Kuiv halupuu al. 55 eur/rm

Info ja tellimine tel: 564 4507
info@estonianfirewood.ee
OÜ Stykel, Videviku 7 Pärnu

Kase ja lepa kütteklotsid  
 40 L võrk  – 2 eur

PÄRNU
ROTARY NOORTEFOND

PAIKUSE AUTOREMONT
AVATUD E – R 8.30 – 17.00

Sõidu- ja pakiautode: 
- remont ning hooldus 
- diagnostika
- veermiku- ja piduritööd 
- rehvitööd
- kliimaseadmete remont ning hooldus

Delran OÜ
Tehnika 5, Paikuse alev, Pärnu 86602

Telefon 5182139
Facebook: Paikuse Autoremont

Paikuse Raamatukogu on alates 
11. märtsist avatud kontaktivabaks 
laenutamiseks, mis tähendab, et Paikuse 
raamatukogust väljastame varem 
reserveeritud raamatuid E 8 – 15, 
T-R 8 – 18 ja L 10 – 14.
Raamatuid saab reserveerida tel
445 5225, paikuse@pkr või logides 
sisse lugejaportaali 
https://www.lugeja.ee.

Kilekottidesse pakendatud raamatuid väljas-
tatakse raamatukogus Paide mnt. 19 kohe 
sissepääsu juures. Raamatute tagastamiseks 
palume kasutada tagastuskasti.
Ligipääs avalikule internetipunktile on 
riiklike teenuste kasutamiseks (30 minutit) 
etteregistreerimisega.

Raamatutele järele tulles pidage kinni 
Terviseameti juhistest: kandke maski, 
sisenege ruumi ühekaupa ja vältige 
lähikontakte!

Head lugejad!

Toidukartuli müük

9. aprillil
kell 12-14 osavallakeskuse juures
kell 12-17 Tammuru kartulihoidlas
Kartulid on 10 ja 15 kg kottides. 
Hind 30 ja 40 senti kg 

Info 511 5376 või 521 0662

Riigimetsa Majandamise Keskus
võtab tööle hooajalisi töötajaid 

Pärnumaale Reiu taimlasse
kevadhooajaks (aprill-mai)

Tööülesanneteks on 
taimede väljavõtmine, 

sorteerimine ja pakendamine.

Soovijatel võtta ühendust 
telefonil 526 2977 Rein Anniko

Jääle minek on keelatud
Lääne päästekeskuse hal-
dusalas asuvates maakon-
dades kehtib siseveekogude 
jääle mineku keeld. 

Kevadine rabe jää ning 
järjest suurenenud veeõn-
netuste väljakutsete arv näi-
tab, et jääl viibimine ei ole 
enam ohutu. Ka jää paksust 
mõõtvad päästjad nendivad, 
et jääolud muutuvad halve-
maks iga tunniga.

Päästjad kontrollivad 
lähinädalatel jääle mineku 
keelu järgimist ning anna-
vad vajadusel inimestele 
korralduse ohtlikult jäält 
lahkumiseks. Sageli satuvad 
õhukesel jääl ohtlikesse 
olukordadesse just kirglikud 
kalamehed, kes hoolimata 

juba peaaegu olematule jää-
le ikkagi kalastama kipuvad.

 Jääaluse vee tempera-
tuur on kõigest paar kraadi 
üle nulli. Nii külmas vees 
peab täiskasvanud inimene 

vastu maksimaalselt kümme 
minutit, laps kaotab sellise 
temperatuuriga vees tead-
vuse veelgi varem. Mee-
les tuleb pidada, et ohutus 
algab igaühest endast ja 

selle aluseks on ettevaatlik 
käitumine. Inimeste suhtes, 
kes lähevad jääle keelust 
hoolimata, saab algatada 
väärteomenetluse.

Vaade Seljametsa järvele mõni nädal tagasi, kui jää veel kindlalt kandis.


