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Veerandsada aastat
Paikuse Postipauna
Novembris 1994 ilmus äsja
kolmeaastaseks saanud Paikuse valla päris oma ajalehe
“Paikuse Postipaun” esimene number.
Esmapilgul tundub, et
nagu polekski midagi muutunud – ikka samasugune
see postipaun: kord kuus
ilmuv, 4-leheküljeline, A-3
formaadis ja vastupidiselt
mitmete õigete ajakirjanike
soovitustele pole ära muudetud ka lehe “pead”.
Terasemal võrdlemisel
ilmneb aga päris olulisi erinevusi. Pikkamööda, kuid
järjekindlalt võtavad aja- ja
kultuurilugude arvelt endale

ruumi uudis- ja infolood.
Tekstid jäävad järjest lühemaks ja pildid väiksemaks,
mis tähendab vaid üht –
ruumi kipub väheks jääma.
Aga see on ju ainult hea ja
näitab, et Paikusel on, mida
oma inimestele teada anda.
Postipaun õnnitleb ja
tänab oma lugejaid, abilisi
ning kirjasaatjaid tänase
väikese juubeli puhul. Aitäh
mõistva suhtumise eest aga
ka linnavalitsusele, kes leidis meie lehekese ilmumise
jätkumise vajaliku olevat.
Ilmume siis edasi, sest
“Kuni su küla veel elab, elad
sina ka ...”.

Pärnu Muuseum kutsub näitusele „100+100 Pärnumaa
omavalitsused“.
21. novembril algusega
kell 15.30 Pärnus Aida tn
3 toimuvas pärastlõunases
vestlusringis osalevad kauaaegne Paikuse vallavanem
Kuno Erkmann ja valla

algaastatel vallavolikogu
arengu- ja eelarvekomisjoni
juhtinud Heiki Mägi.
Igal ajal on olnud oma
eesmärgid ja saavutused ehk
rääkimata lood omavalitsemise argi- ja pidupäevadest
aastatel 1990 – 2017.
Sissepääs kõigile tasuta.

Pärnu Muuseum kutsub
meenutama vanu aegu

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Vestlusringis meenutati Paikuse valla ajalugu

omavalitsus.
Kõige põhjalikuma ülevaate toetavatest teenustest ja toetustest saab anda
kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, tel 4448156,
alice.sarv@parnu.ee.
Alice Sarv
Piirkonna
lastekaitsespetsialist

Kodused lapsed saavad
jõulupakid kätte oma peol
Kõik Paikuse osavallas elavad kodused lapsed, st kes
ei käi meie koolis ega lasteaias, on oodatud väikesele
jõulupeole osavallakeskuse

suures saalis 12. detsembril
algusega kell 12. Korraldajad on tänulikud, kui annate
oma osalemisest eelnevalt
teada tel 4448151.

12. detsembril kell 12
osavallakeskuses

Koduste laste
jõulupidu

toimunud halduskorralduse
muutustest, külade ajaloost,
kohalike asutuste kujunemise lugusid. Tänasest päevast
ja lähiaastate suurematest
kordaminekutest tegi kokkuvõtte valla kauaaegne juht
Kuno Erkmann.
Aitäh kõigile, kes seda
pidupäeva meiega jagasid.
Katti Aumeister
Päevakeskuse juht

aasta suvest saavad kõik
omavalitsuse elanikud osta
32 eurot maksvaid parkimise kvartalikaarte ja 70
eurot maksvaid üheksa kuu
parkimiskaarte. Pärnumaal
hakkas esimesena Eestis
kehtima ühtne piletisüsteem,
osavaldade elanike sõiduvõimalused on paranenud.
Palju on arutatud teemal, kas suuremates oma-

valitsustes jäävad külad
vaeslapse ossa või liiguvad investeeringud keskuslinnast ääremaale. Pärnu
linnavalitsus on lähtunud
ühinemislepingust, kus on
kokku lepitud kõik olulisemad investeeringud.
Uusi Euroopa Liidu toel
tekkivaid võimalusi kasutatakse nii keskuslinnas kui
osavaldades.

Käärasoo
liikluskorraldus
Tänaseks on eemaldatud
varem liiklejates segadust
tekitanud märgid ning elurajooni sissesõiduteedele
lisatud teavitusmärgid „mõjuala” ja “mõjuala lõpp“ ja
liiklusmärgid „asula algus”
ja “asula lõpp“. Paigaldati
termoplastikust teekattemärgistus „samaliigiliste
teede ristmik“ ning termoplastikust „kiirusepiirangu“
märgised.
Töid teostas RoadWolf

OÜ ja projekti maksumus
koos käibemaksuga on
4641,60 eurot.
Nurga tänava
välisvalgustus
Oktoobri lõpus lõppesid
Nurga tänava tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd.
Projekti käigus paigaldati
kümme kuuemeetrist tsingitud valgustusposti koos
valgustitega. Töid teostas
Merkvik OÜ ja projekti
maksumus oli 11 397 eurot
(sh käibemaks).
Martin Hollas

Kaks aastat omavalitsuste ühinemisest

1. novembril möödus kaks
aastat Audru, Paikuse ja
Tõstamaa valla ning Pärnu
linna ühinemisest uueks
suuremaks omavalitsuseks,
mis sai nimeks Pärnu linn.
Omavalitsuse koosseisu
kuuluvad Pärnu linn, Audru
ja Tõstamaa alevik, Paikuse
ja Lavassaare alev ning 49
küla.
Inimeste igapäevaelus

on muudatused toimunud
aegamööda. Endiste vallavalitsuste asemele tekkisid
osavallakeskused, kust saab
olulisemaid teenuseid. Erinevaid õigusakte on hakatud
ühtlustama, kuid see protsess on veel pooleli.
2018. aasta algusest tõusis omavalitsuse elanike
sünnitoetus 500 ja ranitsatoetus 100 euroni. Eelmise

Suuremad ehitustööd osavalla teedel

Puudega lapse vanemale
Iga lapse, ka puudega lapse
esmaseks hooldajaks on
tema perekond ja vanemad.
Kuna puudega lapse
kasvatamine nõuab enam
teadmisi ja ressursse, on
olulisel kohal abi ja toetus
ka väljaspoolt perekonda.
Eestis vastutab puudega
lapse perekonna toetuse
eest nii riik kui ka kohalik

Paikuse valla sünnipäeva
puhul koguneti 24. oktoobril
Paikuse päevakeskuses vestlusringi “Paikuse eile ja täna”.
Kodukandi kaugemat
ajalugu aitas meenutada
teenekas koduloolane Heldor Käärats, kel oli kaasas ka põnevaid pilte ja
lisamaterjale ning muidugi
lustakaid lugusid pajatamiseks. Räägiti ajaloos varem

Jõekalda tee
Juba mitu kuud on käinud Maanteeameti poolt
tellitud ja finantseeritud
Jõekalda tee rekonstrueerimine: kahekihiline asfalt,
uued põhiteetruubid ja mahasõidud, kraavid ja liikluskorraldusvahendid.
Jõekalda teega paralleelselt kulgeva tänavavalgustusega kergliiklustee
tellija ja ka maksja on Pärnu Linnavalitsus. Rajati
uued bussiooteplatvormid.
Olenevalt ilmastikuoludest
võivad teatud tööd venida
ning haljastust puudutav
jääb arvatavasti ka kevadesse. Hetkel on küsimärgi all

teekatte markeering.
Edasi lükkub ka laoplatsi viiva tee “Jõekalda tee
L6„ taastamine. Löökaugud
likvideeritakse kindlasti
veel sellel aastal, aga katte
taastamine toimub kevadel.
Ehituse kogumaksumus
jääb eelarve piiridesse.
Ringi tänav
Valmis on saanud ka
rekonstrueerimistööd Ringi
tänaval (uus katend, sõidutee laiendus, korrastatud mahasõidud, kraavid,
truubid). Välja ehitati ka
Ringi tänavat Käärasoo
teega ühendav kõnitee lõik,
välisvalgustus ja uued liikluskorraldusvahendid.

Lumetõrje tellimiseks esita avaldus

Suuremat lumesadu veel küll kusagilt ei paista, aga ega
selgi aastal tali taeva jää.
Rahvastikuregistri andmetel Paikuse osavallas elavad
inimesed saavad 1. detsembrini avaldada soovi hoida
lumest vabana nende koju viivad erateed või teede osad.
Avaldused saata linnavalitsus@parnu.ee või toimetada
osavallakeskusesse tuba nr 2. Probleemide ja küsimustega
tuleks pöörduda mitte traktoristi, vaid osavalla projektijuhi
poole, martin. hollas@parnu.ee või tel 4448157.
Võrreldes varasemate aastatega on üks põhimõtteline muudatus: iga eratee omanik peab jälgima, et tema
sissesõiduteel ei oleks ca kuni 4 m kõrgusel ees puuoksi,
mis võiksid lõhkuda suurte lumetõrjemasinate antenne,
peegleid jne.
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Elanikud hindasid oma
kodukoha elukeskkonda
Pärnu elanike seas 29. aprillist kuni 10. juunini läbi
viidud anonüümsele elektroonilisele küsitlusele vastas 2543 inimest. Vastanud
said ka nimetatud teemade
kohta ettepanekuid teha.
Üldjoontes on keskuslinna ja osavaldade elanikud
oma kodukandi elukeskkonnaga rahul. Osavaldade inimesed tunnevad, et linnast
väljas ei ole kergliiklusteede

võrgustik terviklik, mistõttu
ei ole jalgrattaga liiklemine
turvaline. Erinevalt hindasid maa- ja linnainimesed
ka sotsiaalsete suhete ja
kuuluvustunde tekkimise
temaatikat. Maapiirkonna
elanikud tunnevad kodukohaga suuremat sidet, suhtlevad naabritega aktiivsemalt
ja osalevad kogukondlikel
sündmustel.
Enim ollakse rahul

ühistranspordi, avaliku
ruumi, avalike teenuste ja
eluasemega. Veidi vähem
looduskeskkonna, turvalisuse, liikluskorralduse
ja parkimise, vaba aja ja
puhkamisvõimaluste, kergliiklusteede ning heakorra
teemadega.
Uuringu raport, lühikokkuvõte ja esitlus on leitavad
Pärnu linna kodulehel.

Perehüvitiste saamine läks
iseteenindusega lihtsamaks
Sotsiaalkindlustusamet sai
valmis esimese proaktiivse
teenuse ning avas iseteeninduse, kus esimesena saavad lapsevanemad kasutada
taotlustevaba perehüvitiste
teenust.
Proaktiivsus tähendab
seda, et kui perre sünnib
laps, siis rahvastikuregistri
sissekanne aktiveerib kõik
järgmised teenused, ilma
et inimene peaks selleks
taotluse esitama.
Hetkel saavad lapsevanemad iseteeninduses kinnitada neile tehtud perehüvitiste
e-pakkumist. Kui lapse sünd
on rahvastikuregistris registreeritud ja talle on pandud
nimi, saadab sotsiaalkindlustusamet vanema(te)le e-postiga teavituse perehüvitiste
saamiseks. Inimesel tuleb
toetuse saamine iseteeninduses kinnitada.

Pakkumuse kinnitamine on oluline, sest iseteeninduses saab pere enda
hüvitisi planeerida, näiteks
kumb vanem hakkab saama
vanemahüvitist. „Tegime
perehüvitiste teenuse võimalikult mugavaks – ei
mingit taotlust, ei mingit
allkirjastamist, lihtsalt – siin
on su raha, millele sul on õigus, tee oma valik,“ tutvustas uut moodi perehüvitiste
teenust sotsiaalkindlustusameti e-büroo juht Kersti
Vaikmaa. Inimesed saavad
iseteeninduses üle vaadata
ka oma kontaktandmeid, et
tulevikus jõuaks info pakutavatest teenustest nendeni.
„Näiteks kui perre on sündimas laps, soovitame neil
e-teeninduses üle vaadata
oma e-posti aadress, et pärast lapsele nime panemist
jõuaks teavitus perehüvitiste

pakkumiste kohta inimeseni
võimalikult kiiresti,“ rääkis
Vaikmaa. Tulevikus saab
iseteeninduses näha ka ametilt laekunud makseid. Õige
pea saab iseteeninduskeskkonnas sotsiaalkindlustusametiga suhelda.
Järgmisena muudetakse
mugavamaks abivahendite
saamine ja vanemapuhkuste
teenus, seejärel pensionid ja
sealt edasi kõik teised ameti
toetused ja teenused.
Iseteenindusse saab siseneda sotsiaalkindlustusameti kodulehe kaudu aadressil
sotsiaalkindlustusamet.ee
või otselingiga iseteenindus.
sotsiaalkindlustusamet.ee.
Keskkonda saab sisse logida
ID-kaardi, mobiil-ID või
Smart-ID-ga.
Perehüvitiste teenust
tutvustava video leiad ameti
videokogust.

Metsa tänaval avati jäätmepunkt
Jäätmepunkt Metsa 1 maja
taga aiaga piiratud territooriumil on avatud igal
kolmapäeval kell 16-18 ja
laupäeviti kell 9-13.
Seni sai ohtlikke ning
elektri- ja elektroonikajäätmeid ära anda vaid Raba
tänava lõpus tegutsevas
Paikre jäätmejaamas või
kord aastas toimunud kogumisringidel.Teenus on
tasuta ja mõeldud ainult
eraisikutele.
Ohtlikud jäätmed on
näiteks vananenud ravimid,
patareid ja vanad akud,
värvid, kemikaalid, õlifiltrid, luminestsentslambid,
elavhõbedaga kraadiklaasid,
aerosoolid, pulber- ja vahtkustutid, lahused, happed,
liimid, õlised kaltsud jms.
Elektri-ja elektroonikajäätmetest võib jäätmepunkti
tuua näiteks televiisoreid,
külmkappe, pesumasinaid,
boilereid, telefone, päevavalgustuslampe, monitore
jms.
Kui jäätmepunktid võtavad vastu ohtlikke ning
elektri- ja elektroonikajäätmeid, siis jäätmejaamadesse
saab lisaks ohtlikele ning
elektri- ja elektroonikajäätmetele viia ka suur-, metal-

li-, ehitus- ja lammutusjäätmeid ning vanu rehve.
Peale Raba tänava jäätmejaama töötavad Pärnus
jäätmejaamad ka Põlendmaal, Lavassaares, Tõstamaal ja Audrus. Audrus on

jäätmepunkt.
Jäätmete liigiti sorteerimine ning jäätmejaamadeja punktide kasutamine aitab
vähendada ohtlike jäätmete
sattumist olmeprügisse ja
loodusesse.
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Linnavalitsuses otsustati:

7. oktoobril 2019
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Rukkilille tn 2 kinnistule rasketehnika remonditöökoja püstitamiseks.
* taotleda Pärnu linna kasuks tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse seadmist Paikuse alevis Teeveere tn 23 kinnisasjale, isikliku kasutusõiguse ala suurus on 7,5 m2.
Rajatava kergliiklustee tänavavalgustus rajatakse osaliselt Eesti Vabariigile kuuluvale
kinnisasjale Teeveere tn 23.
21. oktoobril 2019
* tunnistada enampakkumisel väljakuulutatud tingimustele vastavate pakkumiste
puudumise tõttu nurjunuks Paikuse alevis Rukkilille tn 1 ja 3 kirjalik enampakkumine
ning korraldada nimetatud kinnistutele uus kirjalik enampakkumine.
* nimetada Pärnu linna liikmeõiguste teostajaks Rohelise Jõemaa Koostöökogus Kuno
Erkmann.
28. oktoobril 2019
* anda välja ehitusluba Paikuse alevis Pihlaka tn 6 elamu püstitamiseks koos ehitise
teenindamiseks vajaliku krundisisese veetorustiku, reoveekanalisatsioonitorustiku ja
elektrivarustusega.
* anda välja ehitusload Paikuse alevis Vahenurme tn 3 ja Vahenurme tn 5 elamute
püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks vajalike krundisiseste veetorustike, reoveekanalisatsioonitorustike, sidekaablitekanalisatsioonitorustike ja elektrivarustustega.
4. novembril 2019
* kinnitada Paikuse Lasteaia hoolekogu järgmises koosseisus: Anne Kalmus - linnavalitsuse poolt nimetatud isik; lapsevanemad Kristiina Jaanus, Liisa Liivamägi, Maris
Randmaa, Kadri Prikk, Mari-Liis Kikkul, Kairi Erik, Helen Hõbesaar, Helen Põld,
Jaana Pukk, Diana Vainonen, Monika Õunaaed, Relika Laanemäe ja Hedi Saar ning
õpetajad Merle Esken (Paikuse) ja Kaidy Kohv (Seljametsa).

Ka mina andsin esimesel
kogumisel allkirja projekti vastu
Paikuse politseikooli
autodroomi laiendus
on teema, mille kohta
on ilmunud mitmeid
kirjutisi nii projekti
vastastelt, kui ka selle
toetajatelt.
Projekti vastaste argumendid on formuleerinud
MTÜ Paikuse Asumiselts,
projekti lähemalt selgitavaid
ja toetavaid argumente on
seni esitanud endine Paikuse
vallavanem Kuno Erkmann.
Olgu kohe öeldud, et
olen üks neist, kes andis
oma allkirja projekti vastu
allkirjade kogumise esimeses ringis. Andsin oma allkirja, kuna projekti esmases
staadiumis nähti ette põliste
tammede mahavõtmist, samuti kirjeldati laieneval
ringrajal planeeritavaid õppesõite väga lärmakatena.
Võimalik müra naabrusse tekkivatelt rajatistelt on
kindlasti risk mida hinnata,
kuid paralleeli tõmbamine
Audru ringrajalt kostva ja
Paikuselegi kuulda oleva
müraga pole õigustatud.
Kui Audru ringraja lähedal
elavatel inimestel on selge probleem, siis politsei
tänavasõidu autode poolt
tekitatav müra pole kindlasti
võrreldav võidusõidumasinate mootorite häälega.
Kooli praegu kasutataval väikesel ringil tehtavad
sõiduharjutused ja vahel
kostev kummivilin nagu ka
laskeharjutuste ragin pole
mulle mingil moel häirivad
olnud, elan ringrajast paarisaja meetri kaugusel.
Lehest pärineva info
põhjal olen saanud teada,
et projekti mahtu on vähen-

datud, sõiduväljaku ja elamurajooni vahele rajatakse
müratõkkevall, raja kasutamist hakatakse korraldama
naabruses asuvaid elanikke
võimalikult vähe häirival
viisil ja mis on mulle eriti
oluline – vanade tammede
kallale ei minda, nagu seda
ei tehtud ka kergliiklustee
rajamisel.
Kuna projekt on korrigeeritud mulle vastuvõetavaks, ei andnud ma allkirja
projekti vastu allkirjade
kogumise teise ringi ajal,
mida tehti viidates allkirjade
aegumisele aasta möödumisel nende andmisest.
Minu arvates on Kuno
Erkmann piisavalt täpselt
sõnastanud argumendid
autodroomi laiendusega
edasiliikumiseks – politseikooli asukoha kinnistamine autodroomi laienduse
lubamise kaudu on lihtne
võimalus alevi territooriumi
korrastamiseks ja pikaajalise turvatunde tagamiseks.
Allkirju antakse sageli
asjasse süvenemata
Projekti vastu kogutud
allkirjade arv näitab, et neid
on võetud ka inimestelt,
kes jäävad planeeritavast
rajatisest sedavõrd kaugele,
ilma et loodav rajatis nende
elu kuidagi häirida saaks.
Allkirja andmine stiilis – ma
ei luba neil seda teha - käib
liiga tihti kergelt ja kampaania korras ilma asjasse
süvenemata. Mõistagi on
kohaliku kogukonna poolt
algatatud ja arendusprojektide vastu suunatud allkirjade kogumisi, mis on igati
põhjendatud.
Paikuse politseikooli autodroomi laiendus ja sellest

tulenevad mõjud puudutavad eelkõige selle vahetusse
naabrusesse jäävaid elanikke, kelle muredest ei tohi
kindlasti mööda vaadata ja
projekt tuleb korrigeerida
neile sobivale kujule. Kokkuleppele jõudmine eeldab
mõlemapoolset kompromissivalmidust, välistused
tuleks kõrvale jätta.
Iga kokkulepe eeldab
kompromisse
Projekti teostamisel
võiks politseikool hea tahte
avaldusena säilitada seni
lubatud olnud ja Paikuse
elanikele harjumuspäraseks
saanud kooli territooriumilt
läbijalutamise võimaluse.
Läbikäik peab mõistagi
olema suletud siis, kui rajal
toimuvad sõiduharjutused,
reguleerida saab seda näiteks fooridega läbipääsu
mõlemas otsas. Kui aga
rada ei kasutata, eeldatavasti
õhtuti ja nädalalõputi, võiks
läbipääs kooli territooriumilt senisel trajektooril olla
elanikele vaba.
Viimasel ajal on Eestis
kahetsusväärselt palju projekte, mis jäävad teostamata
mõne väikese, kuid hääleka
grupi pimeda vastuseisu
tõttu, Paikuse autodroomi
laiendus ei tohiks saada
üheks neist.
Samuti on kahetsusväärne, kui autodroomi vastu
sõdimine muutub kellelegi trummi põristamiseks
ja personaalse hoolivuse
eksponeerimiseks lihtsalt
tulevaid valimisi silmas
pidades…
Aleksander Peterson
Kauaaegne Kalda tee
elanik
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Päevakeskuses on
Kristiine Veski maalinäitus

Päevakeskuses on eelmise
aasta algusest korraldatud
erinevaid kohalike meistrite
töid tutvustavaid näituseid.
Seekordseks silmailu pak-

kujaks on Paikusel tegutseva ARS Kunstistuudio
liige Kristiine Veski, kelle
loomingust oled oodatud
osa saama kuni aasta lõpuni.

Vaskrääma küla ajaloopäev

Seljametsa Muuseum tähistas Elvy Ennise 88.sünnipäeva Vaskrääma küla ajaloopäevaga 13. novembril.
Kauaagne kodu-uurija
ja üks muuseumi asutajatest Elvy Ennis (fotol) tegi
ülevaate koduküla ajaloost.
Muuseumipedagoog
Ants Välimäe rääkis põnevaid seikasid Vaskräämas
sündinud helilooja Mihkel
Lüdigi elust. Tuleva aasta
9. mail on plaanis Lüdigi

140. sünniaastapäeva tähistada suuremate üritustega
nii helilooja sünnipaigas
Vaskräämas kui Paikuse
Põhikooli aulas.
Sünnipäevalast tervitas
lauludega ansambel Helin.
Muuseum tänab pikaajalist kaastöötajat Elvyt
ja soovib talle head tervist
ning lusti jätkuvalt muuseumi üritustest osa võtta.
Annika Põltsam

Paikuse Noortepäev 2019

29. novembril toimub Paikuse Põhikooli aulas Paikuse Noortepäev 2019, mis
on suunatud 7.-9. klassi
õpilastele üle Paikuse osavalla. Ürituse eesmärgiks
on tõsta noorte teadlikkust
tervise teemadel – kuidas
tervislikumalt toituda, hoida nii füüsilist vormi ning
pöörata tähelepanu vaimsele
tervisele. Päeva lõpetab

Pärnu räppar AG.
Ürituse korraldajateks
on Airis Liset Ervin ja Helena Ailt. Vajalik on eelregistreerimine. Lingi leiab
Facebookist.
Paikuse noortepäev
toimub projektikonkursi
”Ideeviit” kaudu, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
Marika Valter

Lõikuspidu viis ajas 45 aastat tagasi
Oktoobri lõpus tähistas Seljametsa Rahvamaja edukat
aastat kolhoosi stiilis lõikuspeoga. Läksime ajas
tagasi aastasse 1974 ehk
peaesineja, ansambli Apelsin sünniaastasse.
Saal oli kaunistatud
loosungitega stiilis „Au
tööle“, „Kõik inimese
heaks, kõik õnne nimel“
ning „Vatti ei ole ja vatti ei
tule“. Elevust tekitas ehtne nõuka-aegne kõnepult,
kust kolhoosiesimees kõnet
pidas.
Peo avasid „lüpsinaised
piimapuki juures“ ehk andekad Seljametsa Külateatri
näitlejad Õnneli Lõhmus ja
Marina Mäesaar. Kolhoosiesimehe rollis astus üles

Kalle Mäesaar ning tema
sekretärina Renna Järve.
Jagati punaseid nelke ja
„aukirju“. Liisi Miil luges
luuletuse „Meil kolhoosis“.
Esinesid ansambel Helin,
rahvatantsurühmad Kuu ja
Virtin ning selle peo tarvis
kokku pandud tantsutrupp
„Kolhoosi plikad“.
Palju elevust tekitas
lüpsivõistlus täispuhutava oranži lehmaga, kelle
udaratest voolas kosutavat
jooki. Lüpsivõistluse võitis
Vaskrääma küla elanik Taavi Kodu. Männituka talu peremees Margus Saare üllatas
peolisi mänguga, kus tuli
ära arvata, millised tarvilikud asjad peitusid kolhoosi
varustaja kohvris. Martade

Fotod Ülari Tuisk

Kolhoosiesimees Kalle Mäesaar võttis eduka aasta kokku
puhvetis löödi arveid kokku eurot, alates märtsikuust
on fondi kogutud kokku
puust arvelauaga.
Seljametsa muuseumi 1770 eurot ehk rohkem kui
harmooniumi renoveerimise kolmandik vajaminevast
fondi kogunes kolhoosipeo summast.
Annika Põltsam
oksjoni ja loteriiga 313

Meie omakandi mees David Samoilov
Nii lihtsalt on, et meie
„omakandi mees“, vene
luuletaja David Samoilov,
on poeet, kes pärast oma
surma on saavutanud suure
tunnustuse ja teenitud koha
vene 20. sajandi luules.
Kaasaegses kirjandusloos
peetakse teda üheks möödu-

nud sajandi vene silmapaistvamaks poeediks.
Algav 2020. aasta on
vene kirjanduselus David
Samoilovi aasta, sest luuletaja sünnist möödub sada
aastat. Tähistamaks seda
suursündmust, toimuvad
mälestusüritused Moskvas,

2019. aasta luulepäeva “Armastan tavalisi sõnu” võitja
parima lasteluule esitaja kategoorias, meie kooli 7.b
klassi õpilane Alina Bai.

Peterburis,Tallinnas ja ka
Pärnus.
Paikuse Põhikooli õpilased on juba kaheksa aastat
läbi viinud Samoilovi mälestusele pühendatud luulepäeva „Armastan tavalisi sõnu“.
Mulle meenub kohtumine
poeediga üheteistkümnenda
klassi õpilasena, mil sain
„kõvakuulmisega“ luuletajalt kiita oma valju hääle ja
vene keele oskuse eest.
David Samoilovi luule
on ajaloolis-filosoofiline, on
ka piisavalt armastusluulet.
Kuna oma elu 15 viimast
aastat elas poeet Pärnus
Toominga tänaval, siis on ka
meie kodulinn andnud ainet
paljudele luuletaja teostele.
Poeedi tahte kohaselt

leidis ta oma viimse rahupaiga Pärnu Metsakalmistu mullas. 2020. aasta 23.
veebruaril möödub David
Samoilovi surmast 30 aastat. Luuletaja suri 1990.
aastal Tallinna Vene Draamateatris, olles lõpetanud
esinemise ühe oma lemmikluuletaja Boriss Pasternaki
mälestusõhtul.
Paikuse kooli õpilased
peavad poeeti meeles ka
algaval 2020. aastal, korraldades järjekorras juba üheksanda luulepäeva suure vene
poeedi auks, kes armastas
Eestimaad, austas eestlasi
ja eesti kultuuri. Usun, et ta
on seda väärt.
Eve Tannebaum
Põhikooli õpetaja

Martade algatusel tähistati Seljametsa
külamajas vanavanemate päeva
Vanavanemate päeva tähistatakse septembrikuu teisel
pühapäeval riikliku tähtpäevana juba 2010. aastast.
See päev on just selleks,
et avaldada erilist tänu ja
austust oma esivanematele
ning aitab lastel saada osa
teadmistest ja oskustest,
mida ainult vanavanemad
võivad neile pakkuda.
MTÜ Naisteühing Marta
liikmed olid ette valmistanud mitmeid tegevusi
– mängiti vanast ajast tuntuid ringmänge, meisterdati
vanavanemate lapsepõlvest
tuttavaid tõrudest ja kasta-

nitest mänguloomi. Anita
Juckum õpetas soovijatele
paeltesse huvitavate mustrite punumist.
Maitseelamuseks kujunes „Parema küpsetise“
võistlus. Soolastele ja magusatele hõrgutistele sai igaüks
anda oma hinnangu. Võitjaks
osutus imemaitsev vanaisa
kotlet, mis sai nii suurte kui
väikeste lemmikuks.
Päeva aitas läbi viia alati
rõõmsameelne Piret Dreimann. Suur tänu kõikidele
osalejatele ja kaaskorraldajatele.
Mariliis Veskimeister
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
JAAN PÕLLUÄÄR
HUKO NÖÖRI
JUHAN LEESMENT
KAIMO KARJUS
JAAN JÜRING
MART VAHER
ARVO RUUTMETS
SVEIN PALLE HOLMEN
ARVE PASIEKO
MATI VILUMETS
VARVARA PIIR
LEIDA SOONVALD

EVI LEOK
ELVY ENNIS
KADRI TIITS
LIIDIA ELVELT
ELMA ORAV
LINDA PÄRN
LAINE ASAVI
HELJU JAANSON
MAIMU ARU
LEHTI TATTAR
ELVE-LAILI JAAKSON
LINDA KASENIIT

NIINA MATSKIV
LAINE TAMMEL
TIINA LAAGUS
GALINA GONTŠARENKO
ANNE TILK
SIRJE AIGRO
ANU LINDRET
ELLEN EESKIVI
HELDI ROHTLA
KRISTA KÄPP

		
			

18. november 2019

Õnnitleme!
LENNART SOPP		
ema Eva Teiva
isa Andero Sopp

07.11.2019

CHRIS BRAND			07.11.2019
ema Merilin Brand
isa Alar Brand

12. detsembril kell 16
osavallakeskuses

			 Tänupidu
puuetega inimestele, nende hooldajatele
ja eakatele osavalla elanikele

Esineb Laikrete pereansambel, päriselt ühe pere bänd.
Juba kolmandat aastat on laval
vennad Jordan (15a – löökpillid, laul,
ksülofon) ja Andre (15a – löökpillid,
laul, ksülofon), õde Rael (13a –
klahvpillid, laul, vahel bass, ksülofon,
kitarr), ema Piret (kitarr, laul, klahvpillid, ksülofon ja isa Tõnu (bass, laul,
vahel kitarr, klahvpillid).

Oma tulekust palun teata
6.detsembriks Paikuse Päevakeskusesse,
tel 4455355 või paevakeskus@paikuse.ee.

Pensionäride klubi „Kuldne iga“
peohommik toimub
1. detsembril algusega kell 11
osavallakeskuse saalis

Meelelahutust pakub Sindi noorte
instrumentaalansambel Agulipoisid
AVAME II GRUPI
Ootame 6-7aastaseid lapsi osalema Paikuse Huvikooli
“ARVUTIGA KOOLI” huvialal
(kooliks ettevalmistus läbi interaktiivsete mängude)

NELJAPÄEVITI KELL
16.00-17.15 (alates 05.12)

Täpsem info telefonil 5200488
Registreerimine https://arno.parnu.ee/

Toidukartulite müük

7. detsembril

kell 12-14 osavallakeskuse juures
kell 12-16 Tammuru hoidlas
10 ja 15 kg võrgud, 40 senti/kg. Müügil Maret, Teele,
Anti, Piret, ka huvitavaid sorte jõululauale. Saadaval
ka porgandit 50 senti/kg.

Info 5210662 või 5115376

Kutsume täiskasvanuid
jooksutrenni
esmaspäeviti kell 18
Reiu-Raeküla Terviserajale
ja neljapäeviti kell 18.30
Paikuse Spordikeskusesse
Vaata lisa fb: TiinaPT või
helista 56361174 (Tiina)
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BerliEst Tervisetuba Paikusel

Massaaž

GARAAŽIUKSED
2500 x 2125 mm
PAIKUSE ELANIKELE

Valikus neli standard värvitooni

615€

Pediküür
BerliEst Tervisetuba
521 5093 Ulvi
berliestinfo@gmail.com
Paide mnt 19a I korrus

PÄRNU MATUSEMAJA –
KREMATOORIUM
Hoolime, toetame, austame

Vita Doors, Papiniidu 4, Pärnu
5383 1733, www.vitadoors.ee
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

Mälestame
lahkunuid
Tõnu Leppnurm		
Uno Indermitte		

01.03.1953 - 12.10.2019
25.12.1931 - 24.10.2019

Nüüd avatud peiemaja,
telli peielaud meilt.
Paide mnt 2a • Pärnu • Tel 442 2200
www.parnukrematoorium.ee

