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SW Energia langetas 
toasooja hinda

President käis PlasmaPros ja politseikoolis

Hilinenud õnnesoovid 
eakatele nende päeva puhul 

Lumetõrje tellimiseks 
esita avaldus
Rahvastikuregistri andmetel 
Paikuse osavallas elavad 
inimesed saavad 1. det-
sembrini avaldada soovi 
hoida lumest vabana nende 
koju viivad erateed või tee-
de osad. Avaldused saata 
linnavalitsus@parnu.ee või 
toimetada osavallakesku-
sesse tuba nr 2. Probleemide 
ja küsimustega tuleks pöör-
duda mitte traktoristi, vaid 

osavalla projektijuhi poole, 
velmo.narruskberg@parnu.
ee või tel 444 8157.

Võrreldes varasemate 
aastatega on üks põhimõt-
teline muudatus: iga eratee 
omanik peab jälgima, et 
tema sissesõiduteel ei oleks 
ca kuni 4 m kõrgusel ees 
puuoksi, mis võiksid lõhku-
da suurte lumetõrjemasinate 
antenne, peegleid jne.

Eakate päeva tähistatak-
se rahvusvaheliselt 1. ok-
toobril. Just sellel päeval 
pööratakse tavalisest enam 
tähelepanu eakate elule, 
tervisele ja tegemistele.

Tegelikult peaksime 
hoidma ja märkama oma 
eakaid iga päev, mitte ainult 
kord aastas. Oma töö pla-
neerimisel on päevakeskus 
sellest seisukohast ka läh-
tunud. Eakate omavahelise 
suhtlusringi avardamiseks ja 

hobidega tegelemiseks oleme 
loonud tantsu, laulu, võim-
lemise, käsitöö, lauamängu 
ning bingo huviringid. Püüa-
me abivajajaid aidata igal 
võimalusel nii nõu kui jõuga.

Sel aastal ei saanud küll 
suurt pidu pidada, kuid 
siinkohal kõikidele Paikuse 
osavalla eakatele hilinenud 
õnnesoovid rahvusvahelise 
eakate päeva puhul!

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Eesti Vabariigi Presi-
dent Kersti Kaljulaid 
jätkas kahe aasta eest 
alguse saanud tava töö-
tada sügisel püsivalt 
väljaspool Tallinna. 
15. septembrist sai 10 
päevaks riigipea amet-
likuks töökohaks Pär-
nu. Kahte töönädalasse 
mahtusid kohtumised 
kohaliku elu edenda-
jatega, külastati ette-
võtteid ja omavalitsusi, 
koole ja kodanikuühen-
dusi ning riigiasutusi.

Pärnu Linnavalitsuse 
poolt väljapakutud arvuka-
te visiitide hulka mahtusid 
Paikuselt kõikvõimalike 
metallide plasma-, laser- ja 
gaasilõikust ning detali-
de painutust ja lihvimist 
teostav PlasmaPro OÜ ja 
äsja oma 30. sünnipäeva 
tähistanud rahvakeeli Pai-
kuse politseikool. Selleks 
ajalooliseks päevaks sai 25. 
september.

Esimesena külastati 
PlasmaPro OÜ-d

Keskpäevaks saabunud 
president nägi ja kuulis, kui-
das käib kolm aastat tagasi 
ostetud vanas laohoones, 
mis on täielikult ümber- 
ehitatud ja heakorrastatud, 
kaasaegne kõrgetasemeline 
tootmine, kelle käive oli 
möödunud aastal juba 3,2 
miljonit eurot. Firma eristub 
paljudest teistest eelkõige 
kolme näitaja poolest: 150 
laoriiuliga laserpink on täi-
sautomaatne, tootmine on 
maksimaalselt keskkonna-
sõbralik ja digitaliseeritud.

Küllap avaldas see kõik 
muljet ka Kersti Kaljulai-
dile, kes oma FB lehele 
kirjutas järgmised read: 
“Paikusel välguvad laserid 
ja välja tulevad kõikvõi-
malikud keerulise kujuga 
metalldetailid. Aga Plas-
maPro tegeleb ka põneva 
tootearendusega – näiteks 
kurjakuulutava nimega kän-
nuhävitaja, mis peaks prae-
gusel hetkel olema maailma 
parim. Ja plaan pole muu 
kui maailma vallutamine. 
Tore on ühtlasi kohata rohe-
lise mõtlemise kinnitumist 
aina rohkemates ettevõtetes. 
PlasmaPro toodab näiteks 
endale ise elektrit, aga ka 
lämmastikku ja hapnikku.”

Visiit jätkus 
politseikoolis

Edasi liikus president 
Sisekaitseakadeemia Po-
litsei- ja Piirivalvekolledži 
Paikuse õppehoone lipu-
väljakule, kus toimus tra-
ditsiooniline ametivande 
andmine. Avasõnades tänas 
Vabariigi President 126 uut 
politsei- ja piirivalvekadetti 
tehtud valiku eest. “Aitäh, et 
olete valinud selle elukutse 
– aidata, hoida ja kaitsta 
meid! Politsei on eestimaa-
laste tark ja inimlik abistaja 
ning probleemide ennetaja,’’ 
sõnas esimene president, 
kes Paikuse politseikooli 
külastanud.

Kiires päevakavas ja-
gus tal siiski aega teha ka 
ekskursioon kooli õppera-
jatistes ja muuseumis ning 
jätta südamlik sissekanne 
külalisteraamatusse.

Kadetid andsid ameti-
vande pidulikult riigilipu 
juures, vandudes ustavust 
Eesti põhiseaduslikule kor-
rale, tõotades vande järgselt 

täita ausalt ja kohusetundli-
kult teenistuskohustusi ning 
rakendada ametivõimu õig-
laselt. Eesti sisejulgeoleku 
eest vastutavate ametnike 
read saavad lähiajal nende 
kadettide näol täienduse nii 
kriminaalpolitseis, korra-
kaitses kui ka piirivalves. 
Ametivande võttis vastu 
siseminister Mart Helme.

Oma tulevasi kolleege 
tervitasid ka Sisekaitseaka-
deemia rektor Marek Link, 
Politsei- ja Piirivalveameti 
peadirektor Elmar Vaher 
ning politsei- ja piirival-

vekolledži direktor Kalvi 
Almosen.

Seoses 5. juunil 2020 
täitunud taasiseseisvunud 
Eesti politseihariduse aas-
tapäevaga olid pidulikule 
sündmusele kutsutud ka I 
lennu vilistlased, kellest 
kohal oli 30. Vilistlane Märt 
Osula: „Suured tänud veel-
kord, et kutsusite I lennu vi-
listlasi kadettide ametivande 
andmise tseremooniale ning  
toreda vastuvõtu eest, mis 
jättis vilistlaste hinge kus-
tumatu mulje“.

Liilia Varik

Muutus osavallakogu 
koosseis
Kuna Aivar Ild puudus kol-
melt viimaselt osavallakogu 
koosolekult, peatati Paikuse 
osavalla põhimääruse alusel 
10. septembril 2020. aastal 
tema volitused Paikuse osa-
vallakogu liikmena.

Samast ajast määrati osa-
vallakogu liikmeks asendus-
liige Tiina Ojaste (fotol).

Kooli lipuväljakul toimunud kadettide ametivande andmisel tänas Eesti President 
oma kõnes esmakursuslasi tehtud valiku eest. 

Ühispildile koos Kersti Kaljulaidiga jäid nii PlasmaPro kui samas tegutseva               
Dipperfox OÜ töötajad. 

Paikuse ja  Seljametsa 
kaugküttevõrgus on alates 
1.oktoobrist soojusenergia 
müügihind 59,50 €/MWh 
(lisandub seaduses ettenäh-
tud käibemaks).

Soojusenergia piirhind 
mõlemas piirkonnas on 
Konkurentsiameti otsuse 
alusel 61,50 €/MWh, mis ka 
eelneva kahe aasta jooksul 
tarbijatel maksta tuli. See-
ga on üldjuhul soojahind 
aastate lõikes tasapisi lan-
genud: alates 02.04.2012 
– 79.28; 01.01.2013 – 68.-; 
01.09.2013 – 65.76. Hinna 
kujundavad nii soojatootmi-
seks tehtud investeeringud, 

püsikulud kui ka kulutused 
kütusele – kõik kulud kuu-
luvad hinna sisse.

Paikuse osavalla kaug-
küttetarbijatel on unikaalne 
võimalus aastaringselt saada 
sooja tarbevett kaugküttes 
toodetava soojusenergiaga. 
Tarbevee valmistamine soo-
jussõlmes on ca kaks korda 
odavam kui elektriboileriga.

Soojus t  toodetakse    
hakkpuidust, tänu sellele 
on Paikuse elanike ökoloo-
giline jalajälg väike ja õhk 
puhas.

Rita Kiisk
SW Energia OÜ 

kliendihaldur

Ajaloolist külaskäiku meenutavad nüüd politseikooli 
külalisteraamatus presidendi kirjutatud head sõnad ja 
soojad soovid.
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Linnavalitsuses otsustati:
07. septembril 2020
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Orunõlva tn 3 kinnistule üksikelamu püstitami-
seks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reovee kanalisatsioon ja elekter.
* täpsustadas Paikuse Vallavolikogu 17.11.2003 otsusega nr 35 kehtestatud Seenemet-
sa maaüksuse detailplaneeringut, lubades Murumuna tn 19 kinnistul suurendada 7% 
ulatuses hoonestusala ning muuta arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi katuse kalde 
osas selliselt, et katuse kalle jääb 25º- 45º.
14. septembril 2020
* algatada Paikuse alevis Männiku tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Huvitatud 
isiku sooviks on planeerida kinnistu ümber kuni kuueks üksikelamumaa krundiks ja 
üheks elektrienergia toomise ja jaotamise ehitise maa krundiks.
21. septembril 2020
* anda ehitusluba Seljametsa külas Rabi katastriüksusele elamu püstitamiseks koos 
krundisiseste kommunikatsioonidega (reoveetorustik koos immutusväljakuga).
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu 14.10.2002 otsusega nr 41 kehtestatud Paikuse tee, 
Koskla tänava, Linnu tee ja Pääsukese puiestee vahelise ala ning Öökulli maaüksuse 
detailplaneeringu joonist „Hoonestuse ja kruntimise skeem“ selliselt, et lubada suu-
rendada Linnu tee 36 kinnistul hoonestusala 6% ulatuses.
* nõustuda Paikuse alevis asuvate Sinioja tn 22 ja Sinioja tn 22y katastriüksuste liitmi-
sega vastavalt kehtivale detailplaneeringule ja määrata uuele moodustatavale katast-
riüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Paikuse alev, Sinioja tn 22 ning sihtotstarbeks 
elamumaa 100%.
* kinnitada konkursi „Kaunis Kodu“ tulemused, sh tunnistada parima heakorrastusega 
väikeelamuks Paikuse osavallas Lagle tn 11.
28. septembril 2020
* tunnistada riigihanke “Pärnu linna teekatete ehitus- ja pindamistööd“ hankeme-
netlusel Paikuse osavalla teede ehitus- ja pindamistööd osas edukaks AS Eesti Teed 
maksumusega 165 057,30 eurot (sh käibemaks) kui vastava hanke osas madalaima 
hinnaga pakkumus.
 * teha volikogule ettepanek algatada Paikuse alevis Staadioni tn 2 kinnistu detailpla-
neeringu koostamine ja jätta detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine 
algatamata. 
05. oktoobril 2020
* anda täpsustavad projekteerimistingimused Silla külas asuvale Riisika tn 4 kinnistule. 
Omanik soovis vähendada elamu lubatud vähimat katusekallet ja hoonestusala suu-
rendada.
* anda ehitusluba Seljametsa külas Lillenurme kinnistule abihoone püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: reovee kanalisatsioon koos immutussüs-
teemiga, vesi ja elekter.
* anda ehitusluba Paikuse alevis Tõlla tn 3 kinnistule elamu püstitamiseks koos 
krundisiseste kommunikatsioonidega: reovee kanalisatsioon, sademevee kanalisatsioon, 
vesi ja elekter.
* tunnistada avatud hankemenetlusega riigihanke „Teede talvine hooldus Paikuse ja 
Tõstamaa osavaldades ning Lavassaares 2020-2022“ Paikuse osavalla talvise teede-
hoolduse osas edukaks järgmised pakkumused:
- AS TREF Nord pakkumus maksumusega 53 eurot (käibemaksuta) – Paikuse I piirkond 
(Paikuse, Silla, Vaskrääma, Tammuru);
- MKM Infra OÜ pakkumus maksumusega 65 eurot (käibemaksuta) – Paikuse II piir-
kond (Seljametsa, Põlendmaa). 
Paikuse III piirkonna ehk kergliiklusteede osas tunnistati hankementlus kehtetuks, kuna 
riigihanke alusdokumentides on ebamõistlikud hindamiskriteeriumid.

Ülevaade Paikuse osavallakogu koosolekust

Kauniks koduks sai Lagle 11

Üks oluline tee sai asfalteeritud

Linnavolikogus otsustati:
07. septembril 2020
* võtta vastu otsus „Seljametsa külas Seljametsa kooli maa-ala detailplaneeringu osaline 
kehtetuks tunnistamine Mambo kinnistu osas“.
* võtta teadmiseks volikogu Isamaa fraktsiooni pöördumine Paikuse Politseikool 
küsimuses.

Augustikuu lõpuni oli meie 
inimestel võimalik esitada 
kandidaate Kauni kodu kon-
kursile. 21. septembril tegi 
linnavalitsus otsuse ja tun-
nistas parima heakorrastu-
sega väikeelamuks Paikuse 
osavallas Lagle tn 11.

Omaniku Meidi Piiroja 
(fotol) sõnul ei tahaks ta 
sugugi sellist avalikku tä-
helepanu, sest midagi erilist 
tema koduaias ju polevat. 
Kui aga lobisema jäime, 
sain teada, et samaaegselt 
ehitustöödega 2003. aastal 
ostetud nn Reldori poole-
lioleva maja juures alustati 
ka koduaia rajamist. Nagu 

majagi juures, tegid nad ka 
aias kõike abikaasa Valuriga 
kahekesi ise: vedasid mulla 
ja rajasid muru, istutasid 
viljapuud, tegid lillepeenrad 
ja koht leiti ka aiamaalapile. 
Perenaine tunnistab, et aas-
tate jooksul on toimunud 
üks pidev ümberistutamine, 
sest muutuvad nii vajadused 
kui maitsed. Ja ega ta salga-
gi, et tegelikult meeldib talle 
aiatöö ja ta naudib ka oma 
korras ja kaunist kodu.

Küllap naudivad kenasti 
värvitud aia tagant seda alati 
heas korras olevat koduaeda 
nii mõnedki möödujad. 

Jõudu ja jaksu värskele 

Kaunis Kodu 2020 tiit-
li võitjale ja ka kõikidele 
teistele, kes oma koduaia 
heakorrastamisele aastast 
aastasse palju tööd ja aega 
panustavad!

Liilia Varik

Paikuse  osava l lakogu 
24.septembri koosolekul 
otsustati anda heakskii-
tev arvamus linnavoliko-
gu määruse „Pärnu linna 
omandis olevate eluruu-
mide valdamise, kasuta-
mise ja käsutamise kord” 
eelnõule. 

Koos märkustega toe-
tati ka määruse “Koerte 
ja kasside pidamise ees-
kiri” eelnõud. Märkused 
puudutasid eelnõus toodud 
tähtaega 1. jaanuar 2021, 
kui kõik Pärnu linna kassid 
peavad olema kiibistatud, 
ettepanek oli anda selleks 
pool aastat aega. Kerkisid 
ka küsimused, miks peab 
kass olema väljas suukor-
viga ja milline peab olema 
aed, et kass sellest üle ei 
saaks. Pakuti välja eelnõu 

nende punktide kohta uued 
sõnastused. 

Kuulati ära Pärnu Hal-
dusteenuste juhataja Riho 
Läätse ülevaade heakorra 
nõuete täitmisest ja luba-
dust olukorda parandada. 
Läätse sõnul on peamine 
probleem töötajate nappuses. 
Alla 18 aastane terariista-
dega töötada ei või. Kui 
inimene võetakse tööle, on 
tema töökohaks Pärnu linn ja 
ta peab olema valmis tööta-
ma nii Paikusel, Audrus, kui 
Tõstamaal (praegu käib ini-
mene linnast, kes tööajast ca 
80% niidab Paikusel). Üles-
andeid lisandub pidevalt, 
nt Seljametsa kergliiklustee 
korrashoid ja kooli ümbrus 
(kool koondas majahoidja).

K. Erkmann rääkis, et 
käsil on heakorrakaartide 

väljatöötamine, kus on ära 
märgitud osavallakeskuse 
ehk siis Haldusteenuste niit-
mise alad. Saab selgeks kus, 
kes ja kui sageli peab kraave 
jm alasid niitma (nt Lüdigi 
platsi Vaskräämas, Mihkel 
Kase mälestuskivi ümbrust 
Tammurus niidetakse kaks 
korda aastas, Kiviaja küla 
sagedamini, rahvamaja kor-
raldatavate ürituste paigad 
vastavalt vajadusele). 

Ühehäälsel t  k i idet i 
heaks Pärnu linna arengu-
kava aastani 2035 muutmi-
se heakskiitmise ja avalikus-
tamisele suunamise eelnõu.

Otsustati küll kiita heaks 
Pärnu linna eelarvestra-
teegia aastateks 2021-2025 
ja suunata see avalikusta-
misele, kuid lepiti kokku, 
et osavallakogu liikmed 

edastavad omad muudatus- 
ettepanekud 11. oktoob-
riks. E. Rändla nentis, et 
2,1 miljoni euro võrra on 
osavallas vähem investee-
ringuid kui eelmine arengu-
kava tegevuskava ette nägi. 
Investeeringute kärpimist 
tuleks vaadata koos eelarve 
vähenemisega. Tegevus-
kavas on osavallad koos, 
osavaldade huvi on, et iga 
osavald näeks enda osavalla 
investeeringuid.

Otsustati toetada linna-
volikogu otsuse „Paikuse 
alevis Staadioni tn 2 kin-
nistu detailplaneeringu 
koostamise algatamine ja 
detailplaneeringu keskkon-
namõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine“ 
eelnõud tingimusel, et de-
tailplaneeringuga lahenda-

takse autoliiklusele vajalik 
juurdepääs planeeringualale 
ja kaalutakse vajadusel Pai-
de mnt 19 kinnistul paik-
neva ühiskasutuses oleva 
parkla laiendamist.

Toetati otsuse „Pärnu 
Spordibaaside asutamine“ 
ja määruse „Pärnu Spordi-
baaside põhimääruse kin-
nitamine“ eelnõusid. Kaa-
luti struktuuri ja koosseisu 
kinnitamist linnavalitsuse 
poolt ning nõukogu/nõukoja 
moodustamist.

Teadmiseks võeti Kuno 
Erkmanni esitatud informat-
sioon liikluskorraldusest 
ja bussiliikluse olukorrast 
ning arengusuundadest osa-
vallas. Tunnistatakse, et kes-
kuslinna pääs on hea, kuid 
muudest piirkondadest Pai-
kusele saada on problemaa-

tiline. Mida rohkem inimesi 
ise transpordikeskusele oma 
bussiliiklemise soovist tea-
da annavad, seda suurem on 
lootus ja võimalus, et need 
soovid ka täidetakse. Kavas 
on Silla küla ja Seljametsa 
ühendustee rajamine (aas-
tatel 2026-2035).

Vastusena kodaniku 
pöördumisele võeti teadmi-
seks ka K. Erkmanni ülevaa-
te Teeveere tänava korv-
palliväljaku olukorrast ja 
koostööst noorsoopolitsei 
ja politseikooliga. Kuigi 
platsil toimuvate õigusrik-
kumiste kohta ei ole polit-
seile laekunud ühtegi kae-
bust pöördumises toodud 
probleemide kohta, hakkab 
edaspidi patrull sealkandis 
võimaluse korral sõitma.

Liilia Varik

Paikuse osavalla teede ehi-
tus- ja pindamistööde hanke 
võitis ja töid teostab AS 
Eesti Teed. Kokku kuluta-
takse Paikuse osavalla teede 
olukorra parandamisele sel 

aastal 165 057.30 eurot.
Tegemist on ainukese 

teelõiguga, mis viib töös-
tuskülast välja.

Üks teelõik, mis saab 
täiesti uue kvaliteedi on 

Tammuru tehnoküla juur-
depääsutee. Kuna kruusatee 
korrashoid on sellise suure 
liikluskoormuse juures kee-
ruline, valiti freespuru+ 2,5x 
pindamise asemel asfalt.
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Teekond Ilon Wiklandiga

Näitus on maagiline ja 
ahvatlusi täis

Õpilased lustisid “Lugemisisu” karnevalil

Seljametsa lapsed koristasid ümbrust
Juba kolmandat aastat jär-
jest toimuval ülemaailmsel 
Maailmakoristuspäeval osa-
lesid ka Paikuse Lasteaia 
Seljametsa maja lapsed. 
Kuna Seljametsa Lasteaed 
on ka Rohelise Kooli liige, 
siis on prügisorteerimine 
ning säästlik eluviis olnud 
õppeaastat läbivad teemad 
mitu aastat.

Seljametsa maja kõige 
pisemad, Siilikesed, kor-
jasid prügi kergliiklusteele 
jalutama minnes. Õpetajatel 

olid kaasas prügikotid ja 
käes kummikindad, kuid 
meie rõõmuks suuremaks 
prügikorjamiseks ei läinud-
ki. Kergliiklustee ääres on 
mitu prügikasti ja nagu näha 
oli, siis inimesed kasutavad 
neid väga eeskujulikult. 
“Väikest prügi leidus küll, 
kuid pidime ikka hoolega 
vaatama, et kotti midagi pis-
ta oleks” ütles õpetaja Liis. 

Hiirekeste rühm suun-
dus koristama Seljamet-
sa bussipeatuse ümbrust. 
Kiirelt aga kadus esialgne 
rõõm, kui nähti mahavisatud 
prügi ja sodi kogust. Leiti 
tühje piimapakke, taarat, 
suitsukonisid. Lisaks ve-
deles maas ka “koroona” 
mask, mida kindlasti peaks 
teistmoodi utiliseerima. 

Lasteaia kõige vanemate 
lastega rühm “Oravakesed” 
liikus mööda Paikre prügi-
lasse suunduvat teed. Kuigi 
jalakäijaid seal palju ei liigu, 
leidus kahjuks kraavides 
palju prügi, mis arvatavasti 
on kukkunud prügilasse 
suunduvatelt autodelt. Kile-

kott sai täis erinevat ehitus-
prügi – nööre, traate ja kilet. 

Tore oli näha, et lapsed 
märkavad loodusesse mit-
tekuuluvat ning mõistavad 
puhta keskkonna tähtsust. 
Prügi koht on prügikastis! 

Seljametsa maja 
õpetajad

Septembrikuu viimasel 
päeval lustisid algklasside 
õpilased raamatukogu “Lu-
gemisisu” karnevalil. Jõudu 
sai katsuda nii tähestiku kui 
raamatutegelaste tundmises.

Eelmise aasta oktoobris 
alanud projekt eeldas viie 
raamatu läbilugemist, raa-
matukogu teematundides 
osalemist ning lugemispassi 
tagastamist raamatukokku. 
Juba õige pea alustab uus 
“Lugemisisu” programm. 

Gerli Lehemets

3.- 9. oktoobrini toimus raa-
matukogus Ilon Wiklandile 
pühendatud teemanädal. 

5. veebruaril 2020 tähis-
tati armastatud illustraator 
Ilon Wiklandi 90. juubelit. 
Et sünnipäevale hoogu juur-
de anda, rändas mööda Eesti 
raamatukogusid ainulaadne 
kohvritesse pakitud tegelus-
näitus „Pikk-pikk teekond“, 

mis jutustab lastele mängu-
liselt ning kaasahaaravalt 
lugusid Ilonist ja tema illust-
reeritud raamatutest.

Näitus käsitleb illustraa-
tori lapsepõlve ja loomin-
gut, toetudes suures osas 
tema elukäigust inspiree-
ritud Haapsalu-ainelistele 
lasteraamatutele.

Gerli Lehemets

Raamatukogus toimus ka vahva kunstinäitus “Väga 
üksildane kukeke”.

Päevakeskuses on E, T, 
K ja R 8.30-16.00 ning N 
8.30-18.30 võimalus minna 
vaatama Paikusel tegutseva 
ARS-i maalistuudio õpilase 
Anu Paluoja maale.

Autor räägib endast nii: 
“Niikaugele kui mäletan, on 
mulle alati meeldinud mida-
gi ilusat meisterdada. See 
on kui teraapiline kogemus. 
Mõne aasta õppisin skulptor 
Rait Pärja juhendamisel 
skulptuuri. See oli väga 
meeldiv ja huvitav koolitus. 
Kuidas aga saada käega 

voolitav pintslitõmmetega 
lõuendile? 

Selle eest olen tänulik 
Annelale, kes nelja aasta 
eest võimaldas ühineda oma 
Studio ARS toredate maa-
lijatega! Imetlusega jälgin 
kaaslaste maalide valmimist 
ja näen kui palju on endal 
veel õppida. Tean, et nende 
andekuse taga on suur töö 
ja tahe luua ilu silmale ja 
hingele. Mul on hea meel, 
et saan olla üks pisike osa 
stuudios loodavatest tore-
dustest“.

Päev möödus pidulikult ja meeleolukalt
Juba õpetajate päeva hom-
mikul kell kaheksa andsid 
kooli direktor ja õppejuht 
võimu koolis üle üheksan-
date klasside õpilastele. Oli 
üliarmas vaadata, kuidas 
nad päeva jooksul, peod 
pisikeste põnnide käsi täis, 
sööklasse suundusid või 
kontsade klõbinal end tun-
didesse asutasid. Tundus, et 

ka “noored pedagoogid” ise 
nautisid oma tööülesandeid 
igati.

Õpetajad veetsid samal 
ajal lõõgastava päeva ülipi-
dulikult kaunistatud aulas, 
kohtudes huvitavate lekto-
ritega, kuulates elavat muu-
sikat ja maitstes hõrgutisi. 

Nagu ikka pidupäevade-
le omane, jagati ka tunnus-

tusi. Selleaastased parimad 
on: Aasta aineõpetaja – Mo-
nika Limberg; Aasta klas-
siõpetaja – Lisabet Roos;  
Aasta klassijuhataja – Sirje 
Suurevälja, Maarja Tärk;  
Aasta huvihariduse õpetaja 
– Marju Rajasalu; Aasta 
kolleeg – Oksana Johan-
nes ja Aasta lemmikõpetaja 
– Sirle Varkentin. Lem-

mikõpetaja valis kooli õpi-
lasesindus, parima kolleegi 
kogu pedagoogide pere ja 
ülejäänud kooli juhtkond.

 Õpetajad tänavad kauni 
päeva eest kõiki vaevanägi-
jaid. Pidupäevad rikastavad 
meie elu.

Sirje Suurevälja
Paikuse Kooli õpetaja

Paikuse Kooli pedagoogid kogunesid 5. oktoobril kooli aulasse oma ametipäeva tähistama ja tegid ka ühe ilusa 
ühispildi. Jüri Looringu foto.

Seljametsa muuseumis pee-
tud kolmandal mihklipäeva 
pärimuspäeval said huvili-
sed näha lambasülditegu, 
maitsta kohapeal küpsetatud 
leiba ja õppida koduõlut 
tegema. Käsitöötoas tikiti 
muhu susse ja punuti lastega 
villasest lõngast paelu. Türi 
väekas ansambel Naized 
andis meeleoluka kontserdi. 

Pärimuspäevale tuli ülla-
tavalt suur hulk publikut, 
nii kohalikke kui ka linna-
rahvast, kes sattusid majja 
esimest korda. Mihklipäeval 
käima pandud koduõlu jõu-
dis sügislaadal januste kõhtu 
ning saadud tuluga toetatak-
se muuseumi harmooniumi 
renoveerimist. 

Annika Põltsam

Kolmas pärimuspäev õpetas lambasülti keetma

Kodutütred ja Noored Kotkad
Kui sulle meeldib tegutseda 
aktiivselt ja seiklusrikkalt, 
soovid end proovile panna 
ja mänguliselt õppida ning 
uusi sõpru leida, siis liitu 
meiega esmaspäeviti Pai-
kuse osavallakeskuses (si-
senemine maja küljeuksest):

kell 15-16 Kodutütred ja 
Noored Kotkad (2.-3. klassi 
õpilased); kell 16-17 Noo-
red Kotkad (4.-9. klassi poi-
sid) ja kell 17-18 Kodutüt-
red (4.-9. klassi tüdrukud).

Merilin Sepp
Rühmajuht
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Viljapuude lõikus, puude langetamine. 
Küsi pakkumist tel 5023393.

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 sünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunuid

Marek Piigert  29.11.1969 - 09.10.2020
Ella Freitok  26.08.1934 - 12.10.2020

Õnnitleme!
ASTON KALDMAA     12.09.2020
ema Helena Pedak 
isa   Allan Kaldmaa

LEE RAUDMÄE  12.09.2020
ema Katre Raudmäe
isa   Mihkel Raudmäe

RASMUS MÄGI  23.09.2020
ema Brigitta Kaelep
isa   Rainis Mägi

JOHAN KULLAMAA  09.10.2020
ema Triin Kullamaa
isa   Karmo Kullamaa

VÄINO JANTSON
VIKTOR SUSLOV
EINO KÄGO
ENDEL VARE
MART KÕVATOMAS
PAUL AAVEKUKK
MATI EESMÄE
ANDRES SAARE
LEO SAUL
LEONHARD MINAJEV
VERNER MARKUS
VLADIMIR JUDIN

VIKTOR UZLOV
KLAARA-GREETA MIIL
HELVI RAADIK
TAISSIA SIMKINA
VEERA MAIDLE
LEILI JUSKE
HELLA-MARETA SOOVÄLI
VILMA ANDERSON
LEIDA HUNT
MAIE TAMME
ANNE TOOME
ELVI RIIS

ELLE URLA
SAIMA TAMME
ANNE RÄPPO
RAISSA PEDAK
HELGI PIIGERT
HELI KESKLAAS
SILVA LILLEMETS
ALLA SAUL
TIIU PROOS
VIRVE KAAS

Ma kuulan, mida minu juur-
de tulija keha ja hing mulle 
räägivad ning sellest lähtu-
valt kombineerin erinevaid 
võtteid, põimides lihase-
lõõgastust refleksoloogiaga, 
elavdades lümfisüsteemi. 
Kasutan tuule ja tule ener-
giat ning võtan appi aroomi-
õlid ja moksad. Kui hinges 
on vaev, siis saab ka see 
kosutust, nii kuidas kellelgi 
vaja on. 

Asun Paikusel, Silla kü-

las Puraviku 6.
Aega saab broneerida 

helistades tel 5324 4686 või 
saates e-kirja marieljurgen-
son@gmail.com.

Otsuse tegemisel on 
abiks minu juures käinute ta-
gasiside FB marieljurgenson.

Seanss Marieliga

Seljametsa Rahvamajas
pühapäeval, 1. novembril kell 16

Loeng-seminar
Värvid ja isikupära

Lektor 
Viigi Viil-Kangur

Pääse 12-/10-
Kohtade broneerimine 51960017

rahvamaja@paikuse.ee

                  Seljametsa Rahvamajas
                20. oktoobril kell 19

       Uus Eesti mängufilm
    „O2“

Pääse 5-/4-
Kohtade broneerimine 51960017; 

rahvamaja@paikuse.ee

PILETIHIND:
Vähemalt 2 pileti ostmisel 5 €, tavahind 7 €

Alla 2-aastased tasuta
Hinnas sisalduvad ka Lotte lemmikud - PANNKOOGID!

Seljametsa Rahvamajas
24. oktoobril

Rahvamajade päev
Uksed lahti 11-17

* tutvustame rahvamaja köögipoolt
* käsitöö ja jututuba
* avatud kohvik

12.00 ahjusoe karask
14.00 ahjusoe leib
15.00 vanu vinüülplaate mängib Valter 
Parve, ühislaulmine ansambliga Helin

Sissepääs tasuta, kohvikus tasumine sularahas


