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Põlendmaa koolimaja saab
taas vihmakindlaks

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Emakeelepäeva tähistati raamatute keskel

Paikuse Kooli teised ja kolmandad klassid kohtusid
emakeelepäeva nädalal lastekirjaniku Liis Seinaga
(fotol), kelle loomingust on
tuntumad “Kartlik rebase-

poeg” ja “Meie linn”.
Kirjanik tutvustas oma
raamatuid, rääkis nende
kirjutamisest ja koostööst
kunstnikega. Just viimane
on tema meelest eriti oluli-

ne, sest pildid on lasteraamatu tekstist tähtsamadki.
Tema raamatu “Minu
linn” käsikiri võitis 2019.
aastal Põlvepikuraamatu
konkursi, mis kutsuti ellu

Foto Argo Mitt

Tänu kohalikule Põlendmaa
rahvale, kes juhtis tähelepanu väärika ajalooga
koolihoone katuse halvale
seisukorrale, on tänaseks
seal käimas hoogsad remonditööd.
Külakeskuse aset täitev
vana koolimaja saab uued
harjaplekid ning katusesse

aja poolt puretud augud
kaetakse uute plaatidega.
Tööde käigus vaadati üle ka
deformeerunud korstnapitsid, mis ohutuse tagamiseks
lammutatakse.
Ligi neli tuhat eurot
maksma minevaid remonditöid rahastab linnavalitsus
ja teostab OÜ Virrex.

Seljametsa külalaada
ettevalmistused on käimas
Ka sel aastal on kindel plaan
korraldada Seljametsa külalaata. Pika traditsiooniga üritus toimub juba 27.
korda.
Laupäeval 21. mail algusega kell 10 on laadalised

oodatud Seljametsa rahvamaja ja lasteaia ümbrusesse
tekitatud laadaplatsile.
Info ja kauplejate registreerimine Seljametsa rahvamajas, rahvamaja@paikuse.
ee, tel 5263300.

Maskist veel ei pääse
15. märtsist kaotas valitsus
COVIDi tõendi kontrollimise kohustuse ja seni
kehtinud kella 23 sulgemispiirangu, kuna haiglasse
sattuvate raskeloomulise
COVIDi patsientide arv on
oluliselt vähenenud.
Koroonaviirus levib
Eestis aga endiselt laial-

daselt, mistõttu jäeti avalikes siseruumides kehtima
maskikandmise kohustus.
Loomulikult tuleb ka nüüd
järgida hajutatuse ja desinfitseerimise nõudeid.
Kehtima jäävad reisimise
isolatsioonireeglid, samuti
tuleb reisimisel silmas pidada sihtriigi piiranguid.

Emakeelepäeval raamatukogu lugemissaali kogunenud Paikuse lasteaia mudilastele
räägiti raamatukogust ja raamatutest, kirjanikest ja kunstnikest.

aastal 2006, et rikastada just
väikelastele ja koolieelikutele mõeldud lugemisvara
professionaalselt teostatud
ja kõrgekvaliteediliste algupäraste pildiraamatutega.
Liis Sein on suutnud
lapse silmade läbi anda
maailma edasi niimoodi, et
isegi täiskasvanud tajuvad
seda suurema, helgema ja
kirkama paigana.
Gerli Lehemets
Raamatukogu juhataja

Naistepäevapidu liigutas südameid
Naistepäeva-järgsel reedel
kogunes roosidega ehitud
Seljametsa rahvamaja saali
sadakond peolist. Vabas
ja õdusas õhkkonnas sai
tantsida Ivo Linna ja Antti
Kammiste järgi ja osaleda
õhtujuht Andris Avamere
korraldatud lustakatel mängudel. Eriti valju plaksutamisega võeti vastu Raplamaalt pärit meeste showtantsutrupi „Väntwõllid“
etteasted. Puhvetis pakkus
maitsvat toitu naisteühing
Marta. Sellel õhtul oli eriti
hästi näha, et just praegu
vajavad inimesed võimalust
end kasvõi korraks välja

lülitada ja lihtsatest asjadest
rõõmu tunda. Peo lõpulaul
„Eestlane olen“ võeti vastu

püsti seistes ja kätest kinni
hoides ning nii mõnelegi tõi
see pisara silma.

Õmblustuba ootab kasutajaid

Õmblusmasin Carina Platinum ja overlok PFAFF on
kasutamiseks valmis.
Juba üle kahe kuu on Pai- see hetkel endal puudub või
kuse raamatukogus lah- ei ole sel kõiki vajalikke
tiolekuaegadel avatud tasuta funktsioone.
Raamatukokku on telõmblustuba, kus saab rahulikult väikeses, privaatses litud ka mitmeid ajakirju,
kabinetis segamatult näpu- kus saab sobivaid lõikeid
maha võtta. Õmblushuvilistööd teha.
See on hea võimalus te käsutuses on peale õmbneile, kes oskavad õmblus- lusmasina ka overlokmasin
masinat küll kasutada, kuid ning õmblustööks vajalikud

abivahendid nagu niidid,
käärid, peegel ja triikraud.
Kleidi pikkuse saab parajaks
sättida mannekeeni peal.
Kel väike hirm, kas ta
saab ikka masinal töötamisega hakkama, ärgu kartku
– selles osas aitavad meie
töötajad alati.
Oma õmblustoa kasuta-

Annika Põltsam
Seljametsa Rahvamaja
Foto Haide Rannakivi

mise soovist tuleb igal juhul
raamatukogule eelnevalt
teada anda ja aeg broneerida
tel 445 5225 või paikuse@
pkr.ee.
Taolised õmblustoad on
avatud ka Tartu ja Tallinna
raamatukogudes. Kohtume
raamatukogus!
Gerli Lehemets
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Palutakse mõistvat suhtumist
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond palub arvestada menetlustoimingute
aja pikenemisega.
Seoses hüppeliselt
kasvanud töökoormuse ja
täitmata ametikohtadest
tingitud tööjõuressursi puudusega võtavad protsessid
tavapärasest rohkem aega
ning menetlusajad võivad
pikeneda. Planeerimisosakond töötab ja menetleb
ning ükski pöördumine ei
jää vastuseta. Palutakse
mõistvat suhtumist ja kan-

natlikkust!
Paikuse osavalda
teenindavad
• Detailplaneeringute
korraldmine, dp-ga seotud
küsimused: ajutiselt palume
pöörduda kirja teel planeerimine@parnu.ee (tel 444
8205).
• Maatoimingud: maa
peaspetsialist Merje Luik
– Pärnus vastuvõtuaegadel,
Paikusel kokkuleppel.
• Arhitektuursed küsimused, projekteerimistingimused, ehitusprojektide

kooskõlastused: arhitekt
Kadri Karjus – Pärnus vastuvõtuaegadel.
• Ehitusload, kasutusload, ehitusõigus: järelevalveinsener-menetleja Arvid
Arroval – Paikusel vastuvõtuaegadel.
Vastuvõtud
• Üldine vastuvõtt linnavalitsuses ja osavallakeskustes: T 13–17, N 9–12.
• Väljapool vastuvõtuaegu kohtumine eelneval kokkuleppel ja/või pöördumine
telefoni ja e-kirja teel.

Oodatakse infot ohtlikest
teekatte aukudest
Nulli ümber kõikuv temperatuur lagundab teekatet
ning tekitab sõidu- ja kõnniteedele ohtlikke auke.
Linnavalitsus palub sulailmadega ilmsiks tulnud
ohtlike teekatte aukude kohta
anda teada tel 15505, e-posti
teel jaak.kanniste@parnu.
ee või toomas.tammela@
parnu.ee või siis Anna teada

veebirakenduse kaudu.
Suureks abiks on, kui
probleemist teavitades saab
edastada selle võimalikult
täpse asukoha (keskuslinn,
osavald, tänava nimi jne).
Linna taristu- ja ehitusteenistusele on see info vajalik, et saaks operatiivselt
tegutseda ja sulaga välja
tulnud löökaugud kiiresti

ära parandada. Kuni ööpäevaringsete plusskraadide
saabumiseni täidetakse teekatte augud ajutiselt külma
asfaldiseguga.
Suuremas mahus algavad tänavakatte parandustööd märtsi lõpus või aprilli alguses, kui ööpäevane
temperatuur on püsivalt
plusspoolel.

Kilest, paberist või riidest?
Kui poodi läheme, ei saa
me tavaliselt läbi kotita.
Küsimus on vaid selles,
kas see on meil juba kaasas
või kavatseme osta. Kui
osta, mõeldes palju räägitud
keskkonnasäästlikkusele,
on kolm võimalust: kilest,
paberist või riidest?
Lugedes läbi erinevaid
uuringuid, jõudsin seisukohale, et ühest head valikut
ei olegi.
Poekassades ostetavate
õhukeste plastist kilekottide valmistamiseks on vajalik maagaas ja nafta, mille
kaevandamine nõuab väga
palju energiat.
Paraku teebi odav tootmine nende kättesaadavuse
inimestele väga lihtsaks,
mistõttu ei vaevuta neid
enam korduvkasutama.
Kuigi kilekotid on ka väga
lihtsasti ümbertöödeldavad,
ei jõua valdav osa neist ringlusse, vaid peale mõnekordset kasutamist põletatakse,

visatakse prügilatesse või
lähevad need hoopis lendu,
reostades tänavaid, loodust
ja ookeane ning jõudes seejärel mikroplastina inimeste
ja loomade organismidesse.
Kilekoti täielik lagunemine
võib looduses aega võtta
kuni 1000 aastat. See kõik
on väga halb.
Tundub, et ka paberkottide ühekordne kasutamine
ei ole lahendus, kuigi neid
valmistatakse taastuvast
ressursist ja on biolagunevad. Kui puud on maha
raiutud, viiakse need paariks
aastaks kuivama, misjärel
hakatakse neid töötlema
ja pabermassi valmistama.
Järgneb selle lõikamine,
trükkimine, pakendamine ja
transport. Tootmise käigus
kasutatakse palju mürgiseid
kemikaale, mis põhjustab
palju õhusaastet ja veereostust. Seegi on väga halb.
Puuvillased kotid on
samuti valmistatud taas-

tuvast ressursist, need on
biolagunevad ning lisaks
väga vastupidavad. Kottide
tootmiseks tuleb aga esmalt
puuvilla kasvatada (vajalik
on maa, tohutud veekogused, väetised, pestitsiidid),
see kokku koguda ning
puhastada. Sobilik puuvill
transporditakse tehastesse,
kus seda töödeldakse ja
muudetakse kangaks. Siinjuures on hulk protsesse
(ketramine, kudumine, pesemine, pleegitamine, värvimine ja trükkimine) väga
vee- ja energiamahukad. Ka
see on väga halb.
Mida siis teha? Kokkuvõttes on niisiis ükskõik
millise koti ühekordne kasutamine halvim võimalik
valik. Keskkonnamõju vähendamise võti on kasutada
kõiki kotte, mis meil kodus
on, nii palju kordi ja nii
mitmel viisil kui võimalik.
Liilia Varik

21. märts 2022

Linnavalitsuses otsustati:

21. veebruaril 2022
* muuta Pärnu linnas Paikuse alevis asuva Veekeskuse peatuse nime, pannes uueks
nimeks Kiviaja.
* nõustuda Tammuru külas asuva Tammuru tehnoküla 21 katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks: Tammuru tehnoküla 21 ja Tammuru tehnoküla 22 (mõlema
sihtotstarve: tootmismaa – 100%). Uutele moodustatavatele kinnistutele tuleb tagada
juurdepääs seadusest tulenevalt servituudiga.
28. veebruaril 2022
* arvata Paikuse Kooli hoolekogust välja õpilaseesinduse esindaja Elsbeth Heinaste ja
kinnitada uueks õpilasesinduse liikmeks Dea Jürgens.
* anda ehitusluba Seljametsa külas asuvale Jänese kinnistule sauna püstitamiseks koos
krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveeimmutussüsteem ja elekter.
7. märtsil 2022
* eraldada MTÜ-le Paikuse Avatud Noortekeskus toetust järgmiste noorsooprojektide
läbiviimiseks: Paikuse Music Splash 2022 – 900, Paikuse Noortepäev – 2400 ja PaNoKe
loodusega käsikäes – 1100 eurot.
* anda ehitusluba Seljametsa külas asuvale Kannuse kinnistule ajutise PVC-halli püstitamiseks tähtajaga 21.02.2027. Tähtaja möödumisel tuleb ehitis lammutada.
14. märtsil 2022
* kehtestada Paikuse alevis Männiku tn 3 kinnistu detailplaneering. Planeeringulahenduse kohaselt planeeriti ümber Männiku tn 3 kinnistu, millest moodustati viis
üksikelamumaa sihtotstarbega krunti, mille suurused on kavandatud vahemikus 1278
kuni 1728 m2. Krundil positsioonil nr 1 määrati üksikelamumaa sihtotstarbele lisaks
kõrvalsihtotstarve: 5% elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, kuna sellel
paikneb olemasolev ja säiliv elektrirajatis.

Ülevaade osavallakogu
koosolekust

23. veebruari koosolekul
võeti teadmiseks osavallakeskuse juhi Marika Valteri
ülevaade energiakulude
hüvitamise taotluste menetlemisest Paikuse osavallas
seisuga 16. veebruar koos
ettepanekuga kajastada seda
teemat ka järgmises Paikuse
Postipaunas, lisades uued
informatsioonid.
Kokkuvõttes taotluste
menetlused sujuvad ja lahendamata probleeme pole
esinenud. Inimesed on oma
küsimustele vastused saanud ning kaebusi esitatud
ei ole.
Osavallakogu kuulas
ära Marika Valteri ülevaate
Paikuse osavallas toimuvatest üritustest käesoleval
aastal ja kiitis selle ka heaks.
M. Valter märkis, et Seljametsa rahvamajas on elu
väga hästi käima läinud
ja nüüd on jõutud oma tegevuses sinnamaani, et ka
osavallakeskuses toimuvad
üritused. Kavas on jätkata
osavalla kodukohvikute nädala korraldamist. Suvesse
on planeeritud mitmeid ka

külasid hõlmavaid üritusi,
mis varasemalt olid Paikuse
perepäeva nimetuse all. Ka
Seljametsa karjääri juures
toimuvad mõned üritused.
Aastaid on noortekeskus
korraldanud kolme suuremat üritust: PÕMM ehk
Paikuse õhtune matkamäng,
mis on mõeldud kogupere
õhtuse maastikumänguna,
maakondlik noortebändide
võistlus Music Splash ning
Noortepäev. Noortekeskusel
kui mittetulundusühingul ei
ole konkreetset ürituste ajakava nagu ka eelarvet – kõik
sõltub sellest, millised fondid avanevad ja millistele
projektidele raha saadakse.
Sporti puudutavate ürituste
kava on traditsiooniline, toimuvad iga-aastased üritused
nagu Paikuse rulluisuduatlon, jalgrattaretk „Tunne
oma koduvalda“, Seljametsa
Rammumees, Paikuse Enduro jne.
Heaksiitev arvamus anti
linnavolikogu otsuse eelnõule „Pärnu eakate koostöökogu moodustamine“.
Pärnu kui kahaneva ja

vananeva rahvastikuga linna
piirid on haldusreformi tulemusel laienenud osavaldade
võrra, mistõttu eakatele
vajalik teave ei jõua alati
nendeni. Koostöökogu eesmärk on saada õigeaegset
teavet ja vajadusel osaleda
omapoolsete ettepanekutega
eakate elujärge vahetult või
kaudselt mõjutavate otsuste
ettevalmistamises.
Koostöökogu liikmeteks on üks volikogu liige,
kes on ühtlasi koostöökogu esimees; linnavalitsuse
esindaja ning seitse eakat,
delegeeritud keskuslinna
ja osavaldade pensionäride
ühenduste poolt. Koostöökogu korraline koosolek
tuleb kokku vähemalt kord
kvartalis, et arutada läbi
teemad, mis ootuspäraselt
eelseisvas kvartalis volikogus otsustamisele tulevad.
Nii on koostöökogu kaudu
tagatud asjaosaliste informeeritus ühelt poolt eakate
vajadustest ja ootustest ning
teisalt ka linna reaalsetest
võimalustest tulenevalt.
Liilia Varik

Hoonete omanikel on viimane aeg ennetada suviseid konflikte

Keskkonnaamet on saanud
igal aastal teateid kajakatest
ja varestest, kes ründavad

oma poegade kaitseks inimesi. Samuti võib inimesi häirida, kui pesapojad

Kajakapesa hoone katusel. Foto Jan Siimson.

roojavad pesa lähiümbrust
või juba varahommikul lärmakalt toitu manguvad.

Sellised probleemid tabavad
majaomanikke mais või
juunis. Kui soovite neid
ennetada, on õige tegutseda
just praegu, enne peamise
pesitsushooaja algust.
Märts on viimane aeg
ennetada kevadisi ja suviseid konflikte hoonetes
pesitsevate lindudega
Paljusid liike meelitab
inimeste lähedusse pesitsema lihtsasti kättesaadav
toit. Lihtsad toitumisvõimalused suurendavad oluliselt
näiteks vareste, hakkide ja
kajakate arvukust ja pesitsemise tõenäosust inimese
lähedal. Seetõttu on mõistlik

vältida lindudele lihtsaid
toidu leidmise võimalusi
meie kodude juures – linnalinde mitte toita, katta
kompostihunnikud ning
kasutada suletud prügikaste.
Praktilisi nõuandeid:
- Kata võrguga või paranda võimalikud avaused
ja augud räästaalustes ning
mujal.
- Hoia oma katused risust ja muust võimalikust
pesamaterjalist puhtad. Lamekatusel ja rõdul ära hoia
tarbetuid esemeid.
- Vajadusel kasuta sobivaid peletusvahendeid,

näiteks röövlinnu kujutisi,
ridva otsas hõljuvaid tuulelohesid, silma meenutavaid
palle vms.
- Paigalda ümbrusesse
sobivatesse kohtadesse pesakaste.
Looduse loomulikku
eluringi tuleks sekkuda nii
vähe kui võimalik – sekkumine on põhjendatud äärmisel juhul näiteks inimeste
vara ja tervise kaitseks.
Lisateavet saab Keskkonnaameti looduskaitse
peaspetsialisti Tõnu Talvi käest tel 501 6869 või
tonu.talvi@keskkonnaamet.
ee.
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Uudis kohvisõpradele

Märtsi algusest alates on
Paikusel võimalik ööpäevaringselt head kuuma kohvi
mekkida. Nimelt paigaldas
Coffee Address OÜ välitingimustesse mõeldud Lavazza kohviubade kohviautomaadi Reiu Puhkekeskuse
juurde.
Kokku võib selliseid

kuumajoogikeskuseid leida
ligi 30st Eestimaa paigast.
Kõigil terviserajal jalutajatel, discgolfi harrastavatel
seiklejatel ja muidu kohvisõpradel on võimalus nüüd
valida lausa 16 erineva valiku vahel. Tasuda saab kohapeal nii sularahas, kaardiga
kui viipemaksega.

Energiatoetust saab
taotleda ka aprillikuu eest
Perioodil 16.02-15.03 lisandus meie osavallas energiakulude hüvitamiseks 63
taotlust, sh 13 paberkandjal
(esimesel kuul vastavalt 337
ja 39). Negatiivseid otsuseid
tuli teha viiel juhul.
Jätkuvalt on hüvitise
taotluse põhiline energia liik
elekter, vaid 5% gaas.
Kuna taotluste esitajate
seas on palju korduvtaotlejaid, ollakse juba teadlikumad, mida taotluse esitamisel
on nõutud ning lisapäringuid
on tulnud teha väga harva.
Vabariigi Valitsus pikendas energiakulude hüvita-

mist ühe kuu võrra. Taotlusi
saab nüüd esitada ka aprilli kuu tarbimiste põhjal.
Samuti tühistati taotluse
esitamise tagasiulatuv viie
kuu nõue. Seega saab taotlusi esitada tagasiulatuvalt
hüvitise perioodi algusest
ehk siis septembrist.
Energiatoetuse taotlusi
saab jätkuvalt teha kohapeal osavallakeskuses E
ja T 8.30–12 ning K ja N
8.30–12 ning 14–17. Täpsustava info saamiseks saab
vastuvõtuaegadel helistada
tel 444 8395 või kirjutada
kristiin.kuur@parnu.ee.

Kriisiks valmistumine toob meelerahu
Kriisi korral on kõige olulisem, et inimesed oleksid
selleks hästi valmistunud –
kodus on olemas varud ning
läbi on mõeldud kriisiolukorras tegutsemise plaanid.
Kui tegevused on aegsasti
läbi mõeldud ja varude eest
hoolt kantud, saabub ka
meelekindlus, et kriisi korral on iseseisev toimetulek
mõneks ajaks tagatud.
Kõige paremini on kriisideks valmistunud Lääneja Lõuna-Eesti elanikud.
Nendes piirkondades võimutsevad mitmel korral
aastas tormid, mis viivad
ära elektri ja tekitavad ka
muud pahandust. Kõige
haavatavamad on kriisi
korral linnaelanikud ning
ennekõike kortermajades
elavad inimesed. Lisaks on
kehvem valmisolek muukeelsetel ning 65-aastastel
ja vanematel Eesti elanikel.
Mida suurem on kriis,
seda rohkem võtab abi
kohalejõudmine aega.
Kõik kriisideks valmistumiseks vajalikud juhised
leiab veebilehtedel kriis.ee,
olevalmis.ee ja rescue.ee.
Lisaks on hea laadida endale
alla Naiskodukaitse loodud
rakendus „Ole valmis!“.
Kodus võiksid olla
vähemalt seitsme
päeva varud
Eestile ei ole täna otsest
sõjalist ohtu. Venemaa sõjalise agressiooniga Ukraina
vastu kaasnevad sellegipoolest mõjud kogu Euroopale,
sealhulgas Eestile. Esineda
võib näiteks elektrikatkestusi või küberrünnakuid,
teisisõnu tavalise elukorralduse häirimist. Seetõttu saab
igaüks end ette valmistada,
vaadates üle oma küberkäitumise, hoides kodus
seitsme päeva kriisivaru
ning autol kütusepaagi täis.
Läbi tasub mõelda alternatiivsed sidevahendid (patareitoitel, päikesepatarei või
dünamoga raadio) ja valgusallikad (küünlad, tikud,

taskulamp) ning muretseda
matkapriimus või gaasigrill,
et varutud toiduaineid ka
valmistada saaks. Ükski
inimene ei saa hakkama ka
veeta, mistõttu peaks vee
varumisel lähtuma teadmisest, et inimene vajab
kolm liitrit vett päevas (kaks
liitrit joomiseks ning üks
toiduvalmistamiseks) ehk
21 liitrit nädalas.
Ravimitest peaksid kodus olema eelkõige retseptiravimid, aga kindlasti ka
valuvaigistid, palavikualandajad, allergia-, külmetus- ja põletusvastased ning
seedehäirete ravimid. NB!
Hügieenitarbed ja esmaabikomplekt!
Varjumise vajadus tekib juhul, kui ohu korral
inimeste evakueerimine ei
ole kas võimalik või otstarbekas. Varjumine võib olla
vajalik ennekõike rünnaku
korral relvakonfliktis, aga
ka näiteks radioaktiivse
saaste, laiaulatusliku loodusõnnetuse või mõne muu
sündmuse korral, mil piirkond muutub ajutiselt elamiskõlbmatuks. Tasub läbi
mõelda, mida pereliikmed
vajavad, et kodust eemal
olles hakkama saada, sest
õnnetuse korral pakkimiseks aega ei jää.
Kui ametiasutused on
andnud käsu varjuda ning
inimene juba on kusagil
hoones – kodus, koolis,
tööl või kasvõi poes, siis
tuleb sinna jääda. Eemale
tuleb hoida akendest ja rõdudest ning kuulata edasisi
suuniseid. Tänaval olles
tuleks kiiresti minna varjendiks sobivasse rajatisse
(nt maa-alune parkla või
tunnel).
Ka korteriühistud peavad olema kriisideks valmis
– peab olema plaan, kuidas
käituda ja mida teha, kui
elamus katkeb veeteenus,
kaugküte või elekter.
Sõlmpunktide juurdepääsude võtmed olgu erinevatel inimestel, mitte ainult
ühel. Pikemaajaliste vee- ja
kanalisatsioonikatkestuste puhuks saab vajadusel
tellida välikäimlaid ja veemahuteid. Uksi, väravaid
jms peab saama elektrikatkestuse korral ka mehhaaniliselt avada. Kas teie

maja vajab elektrikatkestuse
korral generaatorit, et soojus
jõuaks kaugküttesüsteemist
trassideni?
Ühistul on mõistlik koguda infot, millistel elanikel
on võimalus minna ajutiselt
mujale elama. Samamoodi
tasub kaardistada majaelanikud, kes iseseisvalt lahkuda ei suuda ning vajavad
selleks abi. Nendest tasub ka
omavalitsusele teada anda.

Olulised telefoninumbrid
• Hädaabinumber 112
• Riigiinfo telefon 1247
• Perearstinõuandetelefon
1220
• Elektrilevi rikketelefon
1343
• Maanteeinfo 1510
Olulised veebileheküljed
• Kriis.ee
• Olevalmis.ee ja
rakendus „Olevalmis!“
• Rescue.ee

Kriisiolukorraks valmistumise meelespea:
• Mõtle, milliseid vahendeid ja varusid vajab su pere,
et iseseisvalt ühe nädala jooksul hakkama saada. Arvesta
võimalusega, et kriisiolukorra tõttu ei saa kodust lahkuda,
kaubad ei ole kauplustest kättesaadavad või muud eluliselt
tähtsad teenused (elekter, veevarustus jm) ei toimi
• Mõtle, kus ja kuidas varusid hoida, et need oleksid
lihtsasti kättesaadavad sulle ja sinu lähedastele
• Igapäevaselt mittekasutatavaid vahendeid on soovitatav pakkida eraldi kotti. Osa evakueerimiseks vajalikest
vahenditest on mõistlik hoida autos, näiteks mobiiltetelefoni autolaadija, teedeatlas, lumelabidas jmt.
• Uuenda varusid regulaarselt
• Põlevmaterjali (vedelkütus, gaas, küttepuud jne) varumisel järgi tuleohutusnõudeid ja hoiustamise tingimusi
Kuidas helistada hädaabinumbrile, kui operaatoril
pole levi?
• Tee SIM-kaart telefonis mitteaktiivseks. Nuppudega telefonist võta lihtsalt SIM-kaart välja ja helista seejärel 112.
• Nutitelefon tuleb taaskäivitada ja jätta seejärel
SIM-kaardi PIN-kood sisestamata ning helistada 112.
Pärast hädaabikõnet aktiveeri SIM-kaart uuesti. Vaid
aktiveeritud SIM-kaardi korral saab päästekorraldaja
levi olemasolul Sulle tagasi helistada, kui selleks tekib
vajadus.
• Kui igasugune telefonside puudub, mine abi kutsuma
lähimasse päästekomandosse, politseijaoskonda, kiirabi
baasi või haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava

26.03 Paikuse korvpalli karikavõistluste finaal Paikuse Spordikeskuses
2022-märts 2023 Paikuse korvpalli karikavõistlus
02.04 kell 18 Mari Kalkuni ja Valdur Mikita jutud ja laulud Seljametsa Rahvamajas
16.04 kell 17 etendus “Tiit ja Tõnu” Seljametsa Rahvamajas
21.04 Puuluup kontsert Seljametsa Rahvamajas Paikuse
21.04 Paikuse Music Splash Paikuse Kooli aulas
Rulluisuduatlon (kuupäev ja asukoht täpsustub)
04.05 Mihkel Lüdigi sünniaastapäeva kontsert Vaskräämas M. Lüdigi sünnikodu juures
15.05 kell 11 jalgrattaretk „Tunne oma koduvalda“, algus ja finiš Paikuse Spordikeskuse juures
21.05 Seljametsa Külalaat Seljametsa Rahvamaja juures
21.05 Seljametsa Rammumees Seljametsa Rahvamaja juures

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

Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
KOIT AIGRO
TÕNU LÄÄNE
HEINER TILK
REIN VARES
KALJU SAZONOV
OLEV KASEMETS
KALEV KORP
REIN TAMM
IRENE MÄNDLA
HELJU JOHANSON
MILVI NAUTS
LAINE SAUL
SÜLVI HALJASMÄE
AINO SUUR
MILDIIT LEPP
ELLEN PAAL

SIRJE LEMBER
EILA MARJATTA MOISIO
ENE-REET VILJAK
LAINE LANDING
MAIE LIIV
SAIMA TÕNISSON
MAIMU MITT
VAIKE HAAVASALU
HELVE MURD
ENE RUUTMETS
LYDIA TALING
AIME SIPELGAS
LEHTE LILLE
HELI LAUR
MALLE KAUR
HELMI KUUSK

21. märts 2022

MAIMU KARJUS
HELJE ANTON
MALLE AER
VANDA KIRIKAL
ANNE JAANUS
EVGENIA ROZHKOVA
MALLE VAN BAALEN
VIIVI KIPPUS
MARE LOOGUS
HELENE ERALA
SILVIA LILLES
KAJA KREŠTŠJONOK
VIRVE ABAKANOV
MALLE RAKU
AIME UIBOMÄE

HENDRIK PAASIK		
ema Kristel Paasik
isa Otto-Henry Paasik

11.01.2022

MARTA REINSON		
ema Mirje Reinson
isa Aadu Reinson

01.02.2022

SAARA SEGAL			16.02.2022
ema Julia Segal
isa Sander Segal
JOONAS SEGAL		
ema Julia Segal
isa Sander Segal

16.02.2022

NIKOLAS SILD		
ema Mare Ferschel
isa Merko Sild

16.03.2022

2. aprillil kell 11 Seljametsa Rahvamajas

Dekoratiivse maali õpituba

Valmib enda interjööri sobiv suur maal.
Juhendaja Mari Riina Mölder
Osalustasu 40 eurot sisaldab kõiki materjale.
Registreerumine rahvamaja@paikuse.ee,
tel 51960017

Lastekaitsespetsialisti nurgake

Eelmises lehes tutvustasin
lastekaitsespetsialisti esimest põhieesmärki, milleks
on laste õigusi kaitsvate
seaduste täitmise jälgimine
ja vajadusel lapse heaolu
tagamiseks sekkumine.
Seekord kirjutan teisest põhieesmärgist, mille kohaselt
esindan seadusest tulenevalt
lastega seotud probleemide
ja vaidluste lahendamisel
laste huve.
Paikuse osavalla piirkonnas, nagu tegelikult ka
mujal Eestis, on kasvanud
vanemate lahku minemisega
seotud probleemide hulk.
Mida siis teha, kui inimene,
kellega plaanisid veeta koos
kogu elu ja teil on ühised
lapsed, on äkki muutunud
võõraks ja vaenulikuks?
Võib-olla on asjad nii hal-

vasti, et ei ole võimalik isegi
omavahel suhelda.
Tuleb meeles pidada, et
läbi on teie paarisuhe. Teie
suhe lapsevanematena ei
saa aga kunagi läbi. Laste
jaoks on väga oluline see,
et vanemad suudavad neid
puudutavates küsimustes
omavahel suhelda. Kõige lihtsam ja parem ongi
see, kui vanemad lepivad
omavahel kokku kõik lapsi
puudutava, millal üks või
teine vanem nendega on
ja mismoodi vahetatakse
omavahel infot.
Kui kokkulepped pole
võimalikud, tuleks eelkõige
pöörduda lastekaitsespetsialisti poole ja kasutada
teda vahendajana. Kokkulepitu saab ka kirja pandud
ja mõlema vanema ning

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

lastekaitsespetsialisti poolt
allkirjastatud.
Abi võib saada perelepitajalt, kes samuti oskab õpetada laste nimel omavahelist
suhtlemist. Seda teenust
saavad kasutada vanemad,
kelle suhetes ei ole esinenud
vägivalda. Meie piirkonna
koordinaator on Liilia Mänd
tel 5886 2296, liilia.mand@
sotsiaalkindlustusamet.ee.
Samuti on võimalik psühholoogi abil õppida enda
emotsioone juhtima ning
tasakaalu leidma.
Kui ükski eelpool toodud
võimalustest ei sobi või pole
andnud siiski tulemusi, tuleb
ühel osapooltest suhtluskorra kehtestamise taotlemiseks
pöörduda kohtusse. Sellega
pannakse paika kõik laste viibimist ja igapäevelu

puudutav. Ka kohus pakub
esimese variandina omavahel kokkuleppimist, kuid
kui seda ei sünni, teeb otsuse
kohtunik. Kogu protsessis on
osaline lastekaitsespetsialist,
kelle seisukohta kohus küsib.
Kohtusse pöördutakse ka
muudes lapsi puudutavates
küsimustes, nagu näiteks
hooldusõigus, laste nimel varaliste tehingute tegemine jne.
Kõigis eelnimetatud
küsimustes jälgin laste huvisid, ei asu ühe ega teise vanema poolele, vaid
suunan neid koostööle nii
palju kui võimalik. Olen teie
jaoks olemas tel 5866 9597
või nele.tamm@parnu.ee,
kohale tulekuks palun aeg
kokku leppida.
Nele Tamm
Lastekaitsespetsialist

Mälestame
lahkunut
Rein Murd		

Tänavusele vastlatrallile Teeveere parki kogunes suur
hulk lapsi koos vanematega. Meelis Sarve juhendamisel osaleti mängudes ja selgitati välja pikima liu laskjad. Pidu lõppes ühise teejoomise ja kuklisöömisega.
Järgmisel aastal jälle! Annika Põltsam

KÄIMLA ABI OÜ

Välikäimlate rent
ja hooldus

27.04.1943 - 01.03.2022

Tel. +372 5378 0013
kaimla.abi@gmail.com
www.kaimla-abi.ee

