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Ettepanekute tegemise 
õigus on sisuliselt kõigil
Ettepanekuid Pärnu linna 
aukodaniku nimetuse ja 
vapimärgi väljaandmiseks 
saab teha 15. detsembrini 
2022, teenetemärgi andmise 
taotlus tuleb esitada hilje-
malt 1. veebruariks. 

Ettepanekute esitamise 
õigus on: Pärnu linnavoliko-
gu komisjonil, fraktsioonil 
või liikmel; linnavalitsuse 
liikmetel; linnapeal; Pärnus 
tegutsevatel juriidilistel isi-
kutel ja osavallakogul.

Seega võivad väärikaid 
kandidaate pakkuda sisuli-
selt kõik kodanikud, edasta-
des oma etttepanek mõnele 
eelpool loetletud isikule või 

asutusele.
Taotluses märgitakse: 

tunnustamiseks esitatava 
isiku nimi, elukutse, amet, 
auaste, töö- või teenistus-
koht ja tema teenete kirjel-
dus ning formuleering ühe 
lausega, mille eest tunnus-
tust avaldatakse. Kindlasti 
tuleb kirja panna ka tunnus-
tusavalduse nimetus, mille 
andmist soovitakse, samuti 
taotluse esitaja andmed. 

Bussiliin 83-1 alustab viis 
minutit hiljem
Pärnumaa ühistranspor-
dikeskus annab teada, et 
piletimüügi asendamine va-
lideerimisega ja head maan-
teed on vähendanud ajakulu 
maakonna bussiliinidel. 

Üheks selliseks liiniks 
on liin nr 83-1 Pärnu-Pai-
kuse-Tammuru-Postikooli. 
Liini pikaajalise jälgimise 
ja bussijuhtidega konsul-
teerimise tulemusena ning 
kooskõlastatult Paikuse 
kooliga muutis Pärnumaa 
ÜTK sõiduplaanis reisid 

kuni kolm minutit kiire-
maks. Hommikune 6.50 väl-
jumine Pärnu Bussijaamast 
ja 7.30 Postikooli peatusest 
viidi 5 minutit hilisemaks: 
uued väljumisajad on seega 
vastavalt 6.55 ja 7.35. 

Tellitavaiks saavad mõ-
lemad pühapäevased reisid, 
nii hommikul kui ka õhtul. 
Tellimus tuleb esitada hilje-
malt eelmisel päeval kella 
7-19 telefonil 554 9236.

Avo Rahu 
PÜTK vanemlogistik

Meie usume, et terves kehas terve vaim

Paikuse üllatas ideede rohkusega
Pärnu kaasava eelarve rah-
vahääletuse võitsid järgmi-
sed väljapakutud objektid: 
Pärnusse Kesk 22a spor-
diplatsi juurde Vana-Pärnu 
seikluspark, Tõstamaa kooli 
juurde madalseiklusrada ja 
Vaskrääma külaplatsile 
mängulinnak.

Paikuse osavalla neljast 
hääletamisel olnud ettepa-
nekust anti enim hääli (165) 
ideele püstitada Vaskrääma 

mängulinnak, kus saaks tur-
nida, liugu lasta ja mängida. 
Mängulinnaku püstitamine 
maksaks ca 10 000 eurot.

132 häält anti projektile 
”Ekstreem- ja harrastussport 
Paikusel”, mille võidu korral 
oleks paigaldatud “miniramp 
ja rail” ehk maakeeles väike 
puidust konstruktsioon, mis 
lennutab rulataja õhku ja 
läheduses oleks ka tasa-
kaalu liuglemiseks kahe ja 

poole meetrine metalltoru. 
Sooviti lisada ka lihtsama 
võistlustingimustega väli-
jõusaali, kus on esindatud 
rööbaspuud, kõrge ja madal 
kahe meetri laiune kang ning 
madalad rööbaspuud.

Teeveere pargi kaldale 
ujumiskoha rajamise plaan 
(jõe kalda hooldamine ja 
sinna veepiirini viiva trepi 
koos ujumiskaiga paigalda-
mine) kogus 45 häält. 

Korraliku puhke- ja gril-
limiskoha loomise mõttele 
Sindi-Lodja kiviaja küla 
Pärnu jõe äärsele kaldale 
(varjualune+grillimiskoht) 
anti 8 häält.

Pärnu linna ja kolme osa-
valla peale kokku oli välja 
käidud 12 ideed, mille kohta 
avaldas arvamust kokku ligi 
kolm tuhat inimest. Võidu- 
ideede elluviimine on kavan-
datud 2023. aasta jooksul.

Esimene trimester koo-
liaastast on otsad prakti-
liselt kokku tõmmanud ja 
kohe-kohe on käes palga 
maksmine hinnete näol. 
Aga ütleb ju vanasõnagi, 
et terves kehas terve vaim 
ja seda tarkusetera on Pai-
kuse Kooli õpilased küll 
sel sügisel silmas pidanud 
ning tublisti sporti teinud 
ja värskes õhus toimetanud. 

Pärnu koolidevahelisel 
rahvastepallivõistlusel saa-
vutasid Paikuse neiud I koha 
ja noormehed II koha. Kõr-
ged kohad tõid koju Kelli 
Tammepõld, Lisette Vahe-
mets, Amelia Veber, Sabrina 
Peterson, Doris-Ketrin Silla-

maa, Emma Jürisoo, Emily 
Elbing, Karmen Uibo, Ander 
Kivikas, Mairold Hanson, 
Rocco Karuks, Jesper Lil-
lepõld, Endrico Klaamas, 
Jasper Kullamaa, Günter 
Leppik ja Tristen Saar. Noori 
juhendasid õpetajad Reili 
Kaljund, Kaisa Jaakson ja 
Andres Kutser.

Nutiorienteerujadki (Li-
sandra Tomson, Liisi Miil 
ja Iida Olviste) tõid Pärnust 
koju II koha. Neid juhendas 
õp Kadri Haavandi. 

Terve nädala vältel 
toimus hulk tunde värs-
kes õhus, sest koolis oli 
õuesõppenädal. Toimunud 
on ka mitmeid õppereise 

nii pealinna kui teistesse 
põnevatesse paikadesse. 
Lõpuklasside õpilased kü-
lastasid traditsiooniliselt 
Riigikogu ja ronisid ka Pika 
Hermanni tippu Eesti täht-
saima lipu juurde. Oktoobris 
toimus veel ka võitluskuns-
tide nädal, algasid saaliho-
kitrennid ja tööd alustas rii-
gikaitsering. Jätkunud on ka 
rahvusvahelised projektid. 
Meie õpilasgrupid said üle 
pika aja välismaal tegutseda 
ja hingata Itaalia, Poola ja 
Hispaania õhku. 

Vabariigi President kuu-
lutas välja Uudishimupäeva 
Eesti koolides. Loomulikult 
osales ka Paikuse Kool. 

Terve 17. novembri koo-
lipäeva said õpilased oma 
äranägemise järgi osaleda 
erinevates töötubades, kus 
siis rahuldati oma uudishi-
mu. Osa töötubasid toimu-
sid taas värskes õhus. 

Ei tohi aga unustada, et 
praegu peame liikuma siiski 
valdavalt pimedas või hä-
maras ning helkur on lihtsalt 
hädatarvilik. Kooli õpilase-
sindus korraldas ühel hom-
mikul koolis kontrollseire 
ja selle tulemused ei olnud 
kõige rõõmustavamad. Siit 
ka nende üleskutse – pane-
me lapsed särama!

Sirje Suurevälja
Õpetaja

Viimasel aastal on sagene-
nud bussipeatuste juurde 
jäetavate jalgrataste hoius-
tamise vajadus. Ilmselt on 
selle põhjuseid mitmeid 
– liikumisharrastuse kasv 
ning samas kaugemalt tuli-
jate jalavaeva kergendamine 

jõudmaks sobivale bussilii-
nile. Sellest tulenevalt said 
rattahoidikud paigaldatud 
Kiviaja, Paikuse kooli ja 
Paikuse alevi bussipeatus-
tesse. 

Head ning turvalist ka-
sutamist kõigile!

Paigaldati rattahoidikuid

Paikuse osavalla külad elavad veel ja elavad õnneks 
küllaltki hästi. Järelikult elad ka Sina – nii on kirjas 
minu motos.
Sellel kuul on mul sünnipäev ja saan juba 28 aastaseks.
Rahu ja tervist Sulle, minu hea ja ustav lugeja, ja aitäh, 
et oled olemas!

Sinu Paikuse Postipaun

Rahvastepalli kuldsed tüdrukud. Rahvastepalli hõbedased poisid.

4. novembril peeti Selja-
metsa muuseum-rahvamaja 
katuse remondi sarikapidu. 
267 871 eurot maksvad tööd 
lubas ehitaja OÜ Sonmak 
Group lõpetada järgmise 
aasta jaanuari viimastel 
päevadel.

Vana raudbetoonkatus-
lage, mis oli soojustatud 
kaheksa sentimeetri paksuse 
soojustuskihiga, ei lammu-
tatud, vaid hakati selle peale 
viilkatust ehitama. Loo-
detavasti mõjutab parem 
soojustus ka küttearveid. 
Praeguseks on liimpuidust 
sarikad kogu katuse ulatuses 
paigas ja hoone on saavuta-
nud oma uue kõrguse.

Tulevikus on võimalik 
valtsplekiga kaetavat ka-
tusealust ligi 200-250m2 
ulatuses kasutusele võtta, 

kuid selleks tuleb kütteta 
ruum akende, kütte ja muu 
vajalikuga varustada ning 
ehitada teisele korrusele viiv 

trepp. Pärast katuse remondi 
lõppemist pääseb esialgu 
katusealusesse luugi kaudu.

Annika Põltsam

Rahvamaja katuse remont jõudis sarikapeoni
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17. oktoobril 2022
* tunnistada korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks Pärnu linnas riigihanke 
menetlusel vastavaks Ragn-Sells AS-i pakkumus, mis vastas riigihanke alusdokumentides 
sätestatud tingimustele (loe lk 2).
Linnamajanduse osakonna juhataja sõlmib ettevõttega riigihanke alusdokumentide alusel 
hankelepingud. 

31. oktoobril 2022
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 20.03.2006 otsusega kehtestatud Männiku katastri-
üksuse ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringut nii, et lubatakse Sambla tn 1, 2, 
3, 4, 5, 6 ja 8 kinnistutel arhitektuurilist tingimust katusekalde osas muuta selliselt, et 
katusekalle jääb 0º-15º. 

7. novembril 2022
* kinnitada Paikuse Kooli hoolekogu 13-liikmelisena järgmises koosseisus: kooli pidaja 
esindaja Marek Sild; vanemate esindajad Cattri Libert, Eve Putk, Gerli Kauge, Marek 
Varkentin, Annela Õismets, Kaspar Laanemets ja Nelly Põldoja; õppenõukogu esindajad 
Mait Lind ja Annika Oltre; huvihariduskeskuse õpetajate esindajad Kristel Mikkor ja 
Maarika Urm ning õpilasesinduse esindaja Dea Jürgens.
* kinnitada Paikuse Lasteaia hoolekogu 16-liikmelisena järgmises koosseisus: linnava-
litsuse poolt nimetatud isik Angelika Sild; lapsevanemad Anni Pallas, Airi Thalen-Peet, 
Meryl Krimm, Annika Jaanoja, Kaili Miil, Helen Kask, Eva Teiva, Merike Kutti, Maarika 
Urm, Eleri Suursaar, Kädy Sonne, Kristiina Jaanus ja Katre Veski ning õpetajad Merle 
Esken ja Kaidy Kohv.
* anda ehitusload Seljametsa külas asuvatele Tuule tn 2 ja Tuule tn 6 kinnistutele elamute 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja 
elekter. 
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 17.11.2003 otsusega nr 35 kehtestatud Seenemetsa 
maaüksuse detailplaneeringut nii, et lubada Sirmiku tn 3 kinnistul hoonestusala suurendada 
4% ulatuses vastavalt asendiskeemile. 
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 19.09.2005 otsusega nr 31 kehtestatud Jõekalda tee 
42 krundi ja selle lähema ümbruse maa-ala detailplaneeringut selliselt, et suurendatakse  
Jõekalda tee 42a kinnistul hoonestusala 10% ulatuses vastavalt asendiskeemile ning 
muudetakse arhitektuurse tingimuse raames katusekalde vahemikku senise 15o-45o asemel 
vahemikuks 0o-10o.

14. novembril 2022
* omandada Paikuse alevis asuva Keraamika 1 kinnistu omanikult nimetatud kinnistu, 
mis on vajalik uue Sindi-Lodja silla ehitamiseks ning võõrandada talle otsustuskorras 
Keraamika 3 kinnistu. Kinnistute väärtused loetakse võrdseks.
* seada AS Pärnu Vesi kasuks sundvaldus vee- ja kanalisatsioonitorustike korrashoiuks, 
omamiseks, asendamiseks, majandamiseks ning muul viisil kasutamiseks ühisveevärgi 
ja kanalisatsiooni teenuse tagamiseks Paikuse alevis asuvatele Vesiroosi tn 10 (elamumaa 
100%) ja Vesiroosi tänav (transpordimaa 100%) kinnistutele.

Linnavalitsuses otsustati:

Telli postkontor endale koju!
Soovid saata või saada pak-
ki? Vajad postmarki, ümb-
rikku või pakendit? Tasuda 
arveid või saata kirja? Kutsu 
selleks personaalne kirja-
kandja koju või tööle! See 
on tasuta, kui elad postiasu-
tustest kaugemal kui 5 km, 
lähemalt tuleks maksab 5 eu-
rot. Kehtivad täpselt samad 
hinnad kui postiasutuses ja 
maksad ainult ostetavate 
postiteenuste eest.

Tellimiseks helista te-
lefonil 6643 330 või täida 
tellimus www.omniva.ee/
era/abiinfo/kirjakandja_tel-

limine. Märgi, mida soovid 
teha kirjakandja abil ja oma 
aadress. Omniva kliendi-
teenindaja võtab Sinuga 
ühendust ja lepib kokku 
teenindamise aja. Tellimust 
tullakse täitma üldjuhul 
järgmisel tööpäeval, aga 
mitte hiljem kui kahe töö-
päeva jooksul ajavahemikus 
kell 8-17.

Postitooted telli Omni-
va e-poest! Omniva e-poest 
leiab laia valiku postmar-
ke, postkaarte, pakendeid, 
postkaste, mida saad tellida 
nii postkasti, kulleriga kui 

pakiautomaati. Lisaks saab 
tellida enda kujundusega 
postmarke ja postkaarte. 
Filateelia huvilistele on suu-
rim valik filateeliatooteid 
ning numismaatikud saavad 
soetada Eesti Panga münte. 
Valikus on ka loodussõbrali-
kest materjalidest pakendid, 
villaümbrikud jt tooted.

Kristina Haavala
Omniva meediasuhete juht

Toimetulekutoetused 
suurenevad märgatavalt
Pärnu Linnavolikogu tõstis 
1. novembrist toimetuleku-
toetuse arvestamisel arvesse 
võetavate alalise eluruumi 
alaliste kulude piirmäärasid.

Normpinnaks loetakse 
18 m2 iga pereliikme koh-
ta, millele lisandub 15 m2  
perekonna kohta (üksielava 
inimese normpind seega 33 
m2, 2-liikmelisel perel 51 
m2 jne). Praegu on Pärnu 
linnas toimetulekutoetuse 
arvestamisel arvesse võeta-
vaks üüri piirmääraks kuni 
7 € eluruumi normpinna 1 
m2 kohta kuus.

Volikogu kehtestas nüüd 
uuteks üüri piirmäära-
deks kuni 18 m2 suuruse   
üldpinnaga eluruumides 

kuni 15 €, 18.01-33 m2 
suurustes eluruumides kuni 
10 € ja üle 33 m2 suurustes 
eluruumides kuni 9 € norm-
pinna 1 m2 kohta kuus.

Soojaveevarustuseks 
tarbitud soojusenergia või 
kütuse maksumusena võe-
takse nüüd 15 € asemel 
arvesse kuni 25 € iga pere-
liikme kohta kuus.

Ilma tsentraal- ja in-
dividuaalkütteta eluruu-
mi kütmisel elektriküttega 
võetakse 1. septembrist 31. 
maini küttekuluna arvesse 
varasema 5 € asemel kuni 
10 € eluruumi normpinna 
1 m2 kohta kuus. Arvestuse 
aluseks on võetud munitsi-
paaleluruumides Liiva 8d 

augustikuine päevase elektri 
maksumus 41 senti kW/h ja 
osades ühistutes (börsipa-
keti alusel) augustikuiseks 
päevaseks hinnaks kujune-
nud 50 senti kW/h.

Elektrienergia maksu-
musena hakatakse üheliik-
melisel perel arvesse võtma 
kuni 100 € kuus, millele 
alates teisest pereliikmest 
lisandub iga pereliikme 
kohta kuni 80 € kuus (seni 
oli see vastavalt kuni 60 ja 
kuni 50 eurot kuus).

Aasta algusest 23. au-
gustini maksis linnavalitsu-
se sotsiaalosakond toimetu-
lekutoetust 1313 korral 357 
erinevale perele. 

Algab uus jäätmehoolduse periood
Selle aasta 1. detsembrist 
kuni 2027. aasta augusti 
lõpuni osutab Pärnus ja 
tema osavaldades korral-
datud jäätmeveo teenust 
AS Ragn-Sells. 

Omavalitsus on jaotatud 
kolmeks piirkonnaks (Pär-
nu paremkalda linnaosad, 
Pärnu vasakkalda linnaosad 
ning osavallad), kus kehti-
vad erinevad hinnad. Ära 
viidavaid jäätmeid haka-
takse kaaluma alates 2025. 
aasta 1. märtsist, esialgu 
seda veel ei tehta.

Enne 1. detsembrit tuleb 
Ragn-Sellsiga sõlmida uus 
leping. Selleks on vaja digi- 
allkirjastatud leping saata 
e-posti aadressil info@rag-
nsells.ee või allkirjastatud 
paberleping Lille 4-214, 
80041, Pärnu. Uued lepin-
gud on Ragn-Sells jäätme-
veolepingute kontaktisiku-
tele saatnud.

Jäätmete liigiti kogu-
mise tingimused ja äraveo 
minimaalne sagedus sõl-
tuvad sellest, kas te elate 
korterelamus, tiheasustus-
alal või tihedalt asustatud 
hoonestatud alal paiknevas 
eramus või hajaasustusalal 
asuvas eramus. Juriidilis-
tele isikutele ja asutustele 
kehtivad elanikest erinevad 
tingimused. 

Korterelamud
Korterelamute juures 

peab alates detsembrist 
olema vähemalt neli kon-
teinerit. Vahet pole, kas 
korterelamu asub linnas või 
hajaasustusalal.

Korterelamute juures 
peavad olema vähemalt 
kord kuus tühjendatav sega- 
olmejäätmete konteiner, 
vähemalt kord kuus tüh-
jendatav paberi ja kartongi 
konteiner, vähemalt kord 
nädalas tühjendatav köögi- 
ja sööklajäätmete mahuti ja 
vastavalt vajadusele tühjen-
datav pakendijäätmete kon-
teiner. Biolagunevaid aia- ja 
haljastusjäätmeid viiakse 
ära aprilli algusest novembri 
lõpuni vastavalt tellimusele 
kas komposteeruvate kotti-
dega või jäätmekonteineris-
se kogutuna, suurjäätmeid 
vastavalt tellimusele.

Liigiti kogutavaid jäät-
meid (paberit ja pappi, 

biolagunevaid ja ohtlikke 
jäätmeid, plast-, metall-, 
tetra- ja klaaspakendeid, 
suurjäätmeid, vanu rehve 
ja akusid, ehitusjäätmeid, 
elektroonikat jm) ei tohi 
segaolmejäätmete sekka 
panna. Ragn-Sells kontrol-
lib enne tühjendamist ma-
huti sisu ja võib võtta valede 
jäätmete eest lisatasu. Lisa-
tasu võib võtta ka siis, kui 
mahuti on ületäitunud või 
selle kõrvale on jäätmeid 
pandud.

Paber ja kartong tuleb 
mahutisse panna puhta ja 
kuivana, pappkarbid kokku 
vajutada. Niimoodi säästate 
te ruumi ega lase konteineril 
kiiresti täituda.

Köögi- ja sööklajäät-
mete konteinerid vooder-
dab Ragn-Sells biokotiga. 
Mahutisse tuleb jäätmed 
panna lahtiselt, paberkotis 
või täielikult biolagunevas 
kotis, kilekotis sinna jäät-
meid panna ei tohi. 

Segapakendi mahutisse 
pandavad pakendid peaksid 
olema enam-vähem puhtad, 
tetrapakid kokku vajutatud.

Eramud 
tiheasustusalal

Tiheasustusalal asuva 
eramu juures peab olema 
vähemalt segaolmejäätmete 
konteiner, mida tühjenda-
takse vähemalt kord kuus. 
Kui biojäätmete komposti-
mine on tekkekohas tagatud, 
võib jäätmeid ära anda kord 
kahe kuu jooksul.

Biolagunevate köögi- ja 
sööklajäätmete kogumiseks 
tiheasustusala eramus on 
vajalik kas nõuetekoha-
ne kinnine komposter või 
jäätmemahuti, mille tüh-
jendamine peab toimuma 
vähemalt korra nädalas. 
Biolagunevate aia- ja haljas-
tusjäätmete äravedu toimub 
aprilli algusest novembri 
lõpuni vastavalt tellimusele 
kas komposteeruvate kotti-
dega või jäätmekonteineris-
se kogutuna. 

Võimalusel tuleks ti-
heasustusala eramus eraldi 
koguda ka paber ja kartong. 
Lisateenusena on võima-
lik tellida pakendijäätmete 
äravedu, täitunud kollase 
pakendikoti viib ära ja toob 
uue asemele Ragn Sells. 

Puhtaid ja kokku vajutatud 
pakendeid võib ka mõne 
taaskasutusorganisatsiooni 
avalikku konteinerisse viia, 
jälgides, et sinna viidav 
sobib just sellesse kontei-
nerisse.

Eramud 
hajaasustusalal

Hajaasutusalal paikneva 
eramu juures peab olema se-
gaolmejäätmete konteiner, 
mille minimaalne tühjen-
damissagedus on kord kahe 
kuu jooksul. Bioloogilised 
jäätmed tuleb kompostida 
oma kinnistu piires, soovi 
korral võib eraldi koguda 
paberit ja kartongi. Või-
malik on tellida kollase 
pakendikotiga pakendijäät-
mete äravedu või need ise 
avalikku konteinerisse viia.

Juriidilised isikud
Juriidilised isikud pea-

vad kasutama vähemalt 
nelja konteinerit. Segaolme-
jäätmete mahutit ning paberi 
ja kartongi mahutit tuleb 
tühjendada vähemalt kord 
kuus, biolagunevate köögi- 
ja sööklajäätmete mahutit 
vähemalt korra nädalas. 
Samuti tuleb eraldi koguda 
pakendeid, kuid selle kon-
teinerit ei pea just tingimata 
Ragn Sellsilt tellima. 

Biolagunevate aia- ja 
haljastusjäätmete ärave-
du toimub aprilli algusest 
novembri lõpuni vastavalt 
tellimusele kas kompostee-
ruvate kottidega või jäät-
mekonteinerisse kogutuna. 
Suurjäätmeid viiakse ära 
vastavalt tellimusele.

Kui jäätmevaldaja ei 
ela või ei tegutse alaliselt 
kinnistul, võib linnavalitsus 
jäätmevaldaja erandkor-
ras korraldatud jäätmeveo-
ga mitteliitunuks lugeda. 
Jäätmeveost vabastusi ja 
ühise mahuti kasutamise 
nõusolekuid annab lin-
navalitsus, taotlus tuleks 
saata kas e-posti aadressil 
linnavalitsus@parnu.ee või 
postiaadressil Suur-Sepa 16, 
80098, Pärnu linn, Pärnu 
linn. Sorteerimise juhen-
deid ja näpunäiteid leiab 
Ragn-Sellsi kodulehelt.

Lisainfot saab linnama-
janduse osakonnast Kadri 
Kõresaarelt kadri.kore-
saar@parnu.ee.

PaikuseTervisekeskus annab teada
Paikuse Tervisekeskuses 
vaktsineeritakse Covid 19 
vastu uue kahevalentse Co-
mirnaty BA 4-5 vaktsiiniga 
(sobib neile, kel esimene 
doos käes). 

Laiendati gripivastase 
vaktsineerimise sihtrühmi. 
Riigi poolt kutsutakse tasuta 
vaktsineerima:

60 aastaseid ja vane-
maid; alla 7 aastaseid lapsi 

(al 6 kuust); 8-19 aastaseid, 
kellel on terviseseisundi tõt-
tu kõrgenenud risk raskeks 
haigestumiseks (südame-
veresoonkonna haigused, 
onkoloogilised haigused, im-
muunpuudulikkus, diabeet ja 
obstruktiivne kopsuhaigus) 
ning lapseootel naisi.

On ka tasulist gripivakt-
siini neile, kellele ei laiene 
soodustus. 

Paikuse perearstikes-
kuses dr Anne Järvasaare 
abiarstina töötava dr Pär-
naga saab suhelda tel  
5194 0248. Teised varem 
välja kuulutatud telefoni-
numbrid toimivad ka!

Sügisest abistavad Pai-
kusel perearste lisaks “va-
nadele õdedele” ka uued 
tublid pereõed Lea Moorats 
ja Tene Feld.
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Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
27.11 kell 15 pidulik advenditule süütamine Paikuse Coopi vastas rohealal.
19.11 kell 19 lõikuspidu ansambliga Untsakad Seljametsa Rahvamajas.
01.12 kell 19 Vana Baskini Teatri etendus „Lumeroos“ Paikuse osavallakeskuse saalis.
03.12 kell 19 Paikuse osavalla jõulupidu Paikuse osavallakeskuse saalis.
14.12 kell 12 muuseumi jõululõuna Seljametsa Rahvamajas.
14.12 kell 19 jõulukontsert, esinevad lauluselts Sireli ja Uulu segakoor Paikuse osavallakeskuse saalis.
18.12 kell 14 eakate jõulupidu, esineb Airi Allvee koos Lavassaare Trioga.
20.12 kell 19 jõulukontsert Inglilend, esinevad Evelin Samuel ja Johan Randvere Seljametsa Rahvamajas.

Päevakeskuses tähistati beebipäeva

Lõõtsapalavik tõi kohale rekordarvu pidulisi

Ajalooraamat sobib hästi 
ka jõuluvana kingikotti

Paikuse osavalla eakad tä-
histasid sel aastal eakate-
päeva väikese hilinemisega. 
See-eest olid esinejad igati 
väärilised – keelpillikvartett 
Estonia ooperimajast. 

Kohaletulnuid lumma-
sid nii viiulid, tšello kui ka 
mandoliin, mida oma ala 
virtuoosid suurepäraselt 
valdasid. Lisaks muusi-
kaelamusele lisandus ka 
teadmisi keelpillidest üldse. 
Saadi teada, et nende keel-
pillide vanuseks võib lugeda 
keskmiselt paarisada aastat, 
kusjuures tavaliselt on nad 
meisterdatud Itaalias.

Kui lood olid tuttavad, 
hakkas nii mõnelgi kuulajal 
ka jalg tatsuma. Mõnusa 

muusika ja vanade tuttavate 
seltsis kohvi juues ja snä-
kivaagnalt ampse maitstes 
möödus aeg vägagi mõ-
nusalt.

Ees ootab aga pensio-
näride jõulupidu. Juba 18. 
detsembril kell 14 on jõulu- 
ehtes osavallekeskuse saal 
taas teie päralt, head eakad! 

Esinema tuleb Airi All-
vee koos Lavassaare Trioga. 
Osavõtutasu on ikka 2 eurot. 
Anna oma tulekust teada 
telefonile 445 5355 hilje-
malt 12. detsembril. Tulge 
kohale – hea emotsioon on 
garanteeritud.

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Eakatepäev juba möödas, 
jõulupidu veel ees

Erinevalt paarist eelnevast 
aastast oli osavalla kõige 
noorematel taas võimalik 
kokku saada ning pidulikult 
tähistada beebipäeva ehk hõ-
belusikate jagamise päeva.

19. oktoobril tervitasid 
värskeid ilmakodanikke 
hubases päevakeskuse ka-
minasaalis osavalla juht 
Marika Valter, osavallakogu 
esimees Eero Rändla ning 
päevakeskuse juht Tuu-
li-Mai Tomingas. 

Sel aastal olid avaldanud 
soovi hõbelusikale ise järele 
tulla üheksa vahvat peret. 
Tähtsat päeva jäävad neile 
meenutama lisaks nimelise-
le hõbelusikale ja käsitööna 
päevakeskuses valminud 

nimelise kaardile ka Paikuse 
logoga rätik. 

Täname Paikusel tegut-
sevat firmat Magusarõõm, 

kes hoolitses selle eest, et 
kõik said ka kohvi kõrva-
le magusaampsu. Paikuse 
osavald soovib kõikdele 

peredele palju, palju õnne! 
Tuuli-Mai Tomingas

Päevakeskuse juht
Foto: Karmen Kärg 

Pärnumaa Lõõtspillihaigete 
Seltsi korraldatud festivali 
“Lõõtsapalavik” 3. simman 
Seljametsa rahvamajas tõi 
kohale rekordarvu publikut. 

Esines kapell Hagens-
kalna muzikanti Lätist ja 
duo VaRes Haapsalust. 
Ühismängimisel lõid kaasa 
sõbrad Pärnumaa lõõtsahai-

gete seast. 
Tantsuga astusid üles 

rahvatantsurühm Virtin ja 
Meelelahutusklubi Kuu 
segarühm. Maitsvat toitu 
pakkusid rahvatantsurühm 
Virtina toimekad naised. 
Järgmisel sügisel jälle!

Annika Põltsam
Foto: Ilmar Naaber

24 autori koostööna valmi-
nud mahuka ajalooraamatu 
„Pildikesi Paikuselt“ esime-
ne tiraaž sai esimese kuuga 
peaaegu otsa ning nüüdseks 
on valmis saanud teine, 
parandatud ja täiendatud 
trükk. 

Raamatu valmimist on 
toetanud Pärnu linn ning 
selleks, et kõik kohalikud 
ja Paikusega seotud inime-
sed saaksid oma piirkonna 
ajalugu tutvustava 320-le-
heküljelise teose endale 
hankida, müüakse raamatut 

soodushinnaga 15 eurot. 
Raamatut saab hankida 
Paikuse Raamatukogust ja 
Seljametsa rahvamajast. 
Rahvamajja tasub tulekust 
ette teatada tel 51960017, 
koostaja Annika Põltsam 
kirjutab soovi korral ka 
pühenduse. 

Kuna lisatrükke ilmselt 
enam plaanis ei ole, on 
nüüd paras aeg endale või 
Paikuselt pärit sugulaste-
le-tuttavatele ajalooraamat 
jõuluvana kingikotti pista.

Õhtune matkamäng on endiselt populaarne
Reedel, 11. novembri õh-
tul toimus juba 8. korda 
Paikusel traditsiooniline 
P.Õ.M.M – Paikuse Õhtune 
Matkamäng. Tänavu osales 
kokku 11 kuueliikmelist 
võistkonda, kus võistlustu-
les tuli osalejatel oma tead-
mised, oskused ja osavus 
proovile panna.

Erinevaid kontrollpunkte 
viisid läbi koostööpartnerid 
politseist, Sisekaitseaka-
deemia politsei- ja piiri-
valvekolledžist, Pärnumaa 
Jahimeeste Seltsist, Kodu-
tütred Pärnumaa Kaitseliidu 
malevast ja ka kohalikud 
allasutused: meie spordikes-
kus, raamatukogu ning kooli 

huvihariduskeskus „Pai“.
Paljudes tegevuspunk-

tides tuli ülesannete täitmi-
seks panna suurt rõhku just 
meeskonnatööle. Lisaks 
õpiti erinevaid praktilisi 
kogemusi. Sindi Tuletõrje 
Selts õpetas muuhulgas 
vee filtreerimist käepäras-
te vahenditega. Pärnumaa 
Merepääste õpetas käituma 
olukorras, kus keegi on 
alajahtunud ning selgitas, 
millele tuleb tähelepanu 
pöörata veekogudel veesõi-
dukitega liiklemisel.

Keerukaimaks tegevus-
punktiks nimetasid tänavu 
kõik võistkonnad Punase 
Risti Pärnumaa Seltsi oma, 
kus olid lavastatud korraga 
hulk erinevate raskusastme-
te ja vigastustega abivajavad 
kannatanud.

2022. aasta parimaks 

võistkonnaks tuli Hippies 
(Rain Jänes, Greete Kal-
napenk, Krislin Ignatjev, 
Annika Bachmann, Tiit 
Kalnapenk ja Pille Sefani). 
Auväärse teise koha päl-
vis võistkond Tulukesed. 
Kolmandale kohale võitles 
end Kaitseliidu Kikepera 
Malevkonna võistkond.

Õhtu lõpetas teadus-
teater “Teeme keemiat!” 
P.Õ.M.Mi koordineeris Pai-
kuse Avatud Noortekeskus 
Panoke MTÜ ning toetas 
Pärnu linn ning Paikuse 
osavallakeskus.

Palju õnne võitjatele 
ning suured, suured tänud 
kõigile osalejatele, kont-
rollpunktide läbiviijatele ja 
koostööpartneritele !

Angelika Sild
Noortekeskuse juht

Foto: Denis Vinogradov

Eakate jõulupidu toimub Eakate jõulupidu toimub 
18. detsembril kell 1418. detsembril kell 14

osavallakeskuse saalisosavallakeskuse saalis
Esineb Airi Allvee koos Lavassaare TriogaEsineb Airi Allvee koos Lavassaare Trioga

Osavõtutasu 2 eurot Osavõtutasu 2 eurot 
Anna tulekust teada tel 445 5355 hiljemalt 12. detsembrilAnna tulekust teada tel 445 5355 hiljemalt 12. detsembril

Oodatud olid kõik isad oma lastega
Peale koroonast tingitud 
väikest pausi olid 13. no-
vembril Pärnu Spordikes-
kuse eestvedamisel Paikuse 
spordikompleksi oodatud 
taas kõik osavalla isad ja 
lapsed. Toimus traditsioo-
niline sportlik isadepäeva-
üritus „Minu isa suudab“. 

Seekord olid kohale 
kutsutud ka Paikusel lapsi 
treenivad neli spordiklubi: 

maadlusklubi Leo, käsipal-
liklubi HC Pärnu/Paikuse, 
saalihokiklubi Pärnu Bullet 
ja Pärnu Sulgpalliklubi. 
Kokku oli isade ja laste 
koostegemise päeval osale-
jaid 76, sh lapsi 44.

Kõik osalejad said osa 
kringlist ja ka suud magusaks. 
Pärnu Spordikeskus tänab 
kõiki osavõtnuid ja spordi-
klubisid, kelle panus päeva 

õnnestumisel oli hindamatu. 
Loodetavasti järgmisel aastal 

kohtume isadepäeval taas.
Roland Šimanis
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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

Bruno Vabrit  08.04.1947 - 31.10.2022
Silva Annuste  16.06.1958 - 05.11.2022

Õnnitleme!
KIARA KUKK   19.10.2022
ema Kärt Lai
isa   Kaspar Kukk

KEIRA KUKK   19.10.2022
ema Kärt Lai
isa   Kaspar Kukk

MIRETE REA   26.10.2022
ema Kita-Ly Rea
isa   Hanno Rea

MARITE KALMU  03.11.2022
ema Mari Kirimägi
isa   Tõnis Kalmu

ELLI MEI RAUSK  02.11.2022
ema Cätlin Rausk
isa   Ken Rausk

ELMAR KAURELMAR KAUR
JAAN PÕLLUÄÄRJAAN PÕLLUÄÄR
HUKO NÖÖRIHUKO NÖÖRI
KAIMO KARJUSKAIMO KARJUS
JAAN JÜRINGJAAN JÜRING
MART VAHERMART VAHER
ARVO RUUTMETSARVO RUUTMETS
SVEIN PALLE HOLMENSVEIN PALLE HOLMEN
ARVE PASIEKOARVE PASIEKO
MATI VILUMETSMATI VILUMETS
JUHAN TILKJUHAN TILK

EVI LEOKEVI LEOK
ELVY ENNISELVY ENNIS
LINDA PÄRNLINDA PÄRN
LAINE ASAVILAINE ASAVI
HELJU JAANSONHELJU JAANSON
ELVE-LAILI JAAKSONELVE-LAILI JAAKSON
RUTT KRUUSERUTT KRUUSE
NIINA MATSKIVNIINA MATSKIV
TIINA LAAGUSTIINA LAAGUS
GALINA GONTŠARENKOGALINA GONTŠARENKO
SIRJE AIGROSIRJE AIGRO

Esimesse klassi mineva lapse toetust 150 eurot lapse 
kohta saab taotleda 15. detsembrini. Lapsevanemad, 
kellel see veel saamata, peavad esitama taotluse 
e-keskkonnas ARNO, mis on kasutusel ka lapse elu-
kohajärgse kooli määramisel.

* * *
Pärnu haigla Ristiku tervisekeskuse ees on juba üks 
mänguväljak, kuid nüüd lisandus sinna erivajadustega 
lastele mõeldud park, mille eesmärk on luua ligipää-
setavad mängimisvõimalused erivajadustega lastele, 
arvestades nende piiratud liikumisvõimega. Tartu 
ülikooli kliinikumi lastefondi toel rajatud mängupar-
gis on ronimislinnak ja batuut, millel saab hüpata ka 
ratastooliga, eri võimalustega liivakast ja kaheksajalg, 
mis lastele ronimisrõõmu pakub.

TEADAANDED

ANU LINDRETANU LINDRET
ELLEN EESKIVIELLEN EESKIVI
HELDI ROHTLAHELDI ROHTLA
KRISTA KÄPPKRISTA KÄPP
SIRJE SIINMAASIRJE SIINMAA
LIIVI RANDMÄELIIVI RANDMÄE
GRIGORI PODOPRIGORAGRIGORI PODOPRIGORA
KADRI TIITSKADRI TIITS
LIIDIA ELVELTLIIDIA ELVELT
LEHTI TATTARLEHTI TATTAR
LINDA KASENIITLINDA KASENIIT

LUMEROOS
HELGI SALLOHELGI SALLO HARRY KORVITSHARRY KORVITS--VOLDEMAR KUSLAPVOLDEMAR KUSLAP

01.12  kell 19:00
Paikuse osavalla saal

Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja kohapeal.

VIIMASED ETENDUSED!

VANA BASKINI TEATER

Pileteid saab ka rahvamajast.

Paikuse osavallakeskuses

-Ürituse avab Pärnu linnapea 
 ROMEK KOSENKRANIUS   
-häid sõnu annab edasi  
Paikuse Osavallakeskuse juht MARIKA VALTER.

-esinevad SINDI MUUSIKAKOOLI lapsed

-1. advendiküünla süütab EAÕK vaimulik Indrek Rand

-üllatused
-advenditule jagamine

-avatud heategevuslik KOHVIK 
(hoiame loodust, palun võta oma joogikruus kaasa) 

                         Kohviku  tulu läheb  vähiravi fondile  “KINGITUD ELU”.

               Süütame advendiküünla ühise küünlaleegiga kõikides kodudes !  
                                    Võta kaasa oma laternaga küünal !

Et kriisivarust oleks ikka ainult abi
Äreval ajal on paljud meist 
väga mõistlikult varunud 
kriisivarusid: toitu, ravi-
meid, kemikaale, patareisid 
jpm. Lastega peredes ja ka 
vanavanematel tasub läbi 
mõelda, kuidas neid hoius-
tada, et hädavajalikust ei 
saaks oht omaette. 

Ravimid olgu ravimi-
kapis. Mürgistusõnnetuste 
tavaliseks põhjuseks on vale 
ravimi võtmine või ravimi 

üleliigne manustamine.
Kemikaalide paiguta-

mine tuleb läbi mõelda. Ke-
mikaalimürgistusi on mitme-
suguseid, aga kindel retsept 
mürgistuseks on kemikaali 
limonaadi- või veepudelisse 
ümbervalamine. Eriti ohtlik 
on seejuures 30% äädikas. 
Eriti põnevad on lastele ma-
gusa lõhna ja värviliste pu-
delitega pesuvahendid ning 
pesugeelkapslid. 

Patareid kindlasse 
kohta. Inimkehas põhjus-
tavad need hävingut. Eriti 
ohtlikud on pisikesed ja süü-
tuna näivad nööppatareid, 
mis aga vedelikuga kokku 
puutudes tekitavad ajas aina 
süveneva söövituse. 

Pisikesest pudelist võib 
tulla suur õnnetus. Ko-
dudes leidub erinevaid 10 
ml suuruseid pudeleid, mis 
võivad sisaldada nii ravimeid, 

silmatilku, taimekaitsevahen-
dit, eeterlikku õli, e-sigareti 
täitevedelikku kui ka palju 
muud. Taolisi pudeleid ei tasu 
koos hoiustada, nt beebide 
D-vitamiin on mitmete mür-
gistusohtudega äravahetami-
seni sarnases pudelis. 

Kahtluse või õnnetu-
se korral helista mürgis-
tusinfoliinile 16662, kus 
kogenud nõustajad aitavad 
leida õige lahenduskäigu. 


