Nr. 9 (308) 14. september 2020

Muutus osavallakogu
koosseis
13-liikmelise Paikuse osavallakogu koosseis on arvates selle moodustamisest
2017. aasta oktoobris toimunud kohalike valimiste
järel muutunud erinevatel
põhjustel üsnagi mitu korda.
Seekord seoses osavallakogu liikme Valter Landingu
surmaga.
24. augustist kuulub
nüüd Paikuse osavalla
koosseisu erakonna Isamaa
nimekirjas kandideerinud
Urmas Teeäär (fotol). Teeäär on olnud ka Paikuse vallavolikogu mitmete koosseisude liige: 1996-1999,

1999-2002, 2015-2017.
Tänases osavallakogu
koosseisus jagunevad liikmed järgmiselt: valimisliit
Pärnu Ühendab - 1, Erakond
Isamaa - 6, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond - 2,
Reformierakond - 2 ja Keskerakond - 2.

Esimese klassi lapse toetus
100 euro suurust toetust
makstakse Pärnu linna kooli
esimesse klassi mineva lapse
vanemale, eestkostjale või
hoolduspere vanemale, kelle
rahvastikuregistrisse kantud
elukoht on nii 1. jaanuari
seisuga kui ka toetuse taotlemise ajal Pärnu linn kui
omavalitsus. Ka kooli minev
laps peab olema linna elanik.
Toetust on õigus saada
ka juhul, kui laps asub õppima väljaspool Pärnu linna
asuvasse kooli erivajaduste
tõttu.
Taotlus tuleb esitada

e-keskkonnas ARNO, mis
on kasutusel ka lapse elukohajärgse kooli määramisel.
Taotluse esitamiseks tuleb
lapsevanemal end tuvastada
ID-kaardi või mobiil-ID
abil. Toetus kantakse taotleja näidatud pangakontole
10 tööpäeva jooksul pärast
kooli õpilaste nimekirjade
kinnitamist. Väljamakseid
hakatakse tegema alates 20.
septembrist.
Lisainfo: haridusosakonna andmebaaside spetsialist
Evelin Tormilind, 444 8261,
evelin.tormilind@parnu.ee.

Kohalikele kogukondadele
Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused
saavad oma tegevuseks
toetust küsida.
Toetust antakse tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad
tõhusamat koostööd ning
panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka
kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja
ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja
arendamiseks.

Toetust saavad taotleda
avalikes huvides tegutsevad
mittetulundusühingud ja
sihtasutused, kus ei osale
liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta
rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000
eurot ning omafinantseering
peab olema vähemalt 10%
projekti kogumaksumusest.
Taotlusi saab esitada 1.
oktoobri kella 16.30ni Pärnumaa Omavalitusste Liidule, kelle kodulehelt leiab ka
taotlemise juhendi ja vormid.

30. septembrini 2020 saab esitada Pärnu linna

ettevõtlustoetuse taotlusi

Ettevõtlustoetust saab kasutada toote- ja teenusearendusprojektide ning
ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks
täiendkoolitusteks jne.
Toetust saavad taotleda väikeettevõtted, kelle peamine tegevuskoht on Pärnu linnas
(sh osavallad) ning kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta. Täpsem info ja
taotlusvormid on kättesaadavad Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee

Pärnu linnavalitsus

www.parnu.ee

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Unistada tuleb ikka suurelt
Alates 1. septembrist kannab meie kool Paikuse
Põhikooli õigusjärglasena nimetust Paikuse Kool.
Kooli üheks osaks on huvihariduskeskus PAI ehk palju
andekaid inimesi. Kokku on
kooli nimekirjas 1. septembri seisuga 578 õpilast.
Esimestes klassides
alustas kooliteed 50 tüdrukut ja poissi. 1.a klassi juhatab õp Jana Suve, 1.b klassi
õp Tarmo Tõnismann ning
1.c väikeklassi õp Jekaterina
Maasikas.
Õppeaasta alguseks olid
olemas nii kõik vajalikud
õpetajad kui ka teised töötajad. Uusi õpetajaid on neli:
Jekaterina Maasikas – väikeklassi õpetaja, tütarlaste
käsitöö; Jelena Stankevitš
– vene keel; Andres Kutser
– poiste kehaline kasvatus ja Malle Tiidla – 4.b
klassijuhataja, eesti keel ja
kirjandus. 4.a klassi juhatab
õp Kadri Haavandi ning 4.c
klassi õp Eve Tannebaum.
Sellest õppeaastast on
koolil kaks õppejuhti. Üldhariduse õppejuhi ametis
jätkab Angela Taggo, huvihariduse õppejuhiks sai
senine huvikooli direktor
Monika Vaher.
Uurin, avastan, loon –
see on Paikuse Kooli
uus tunnuslause
Suur soov on teha kooli,
kus õpikäsitluse senisest
veelgi suuremaks osaks on
uute teadmiste loomine läbi
uurimise ja avastamise. Sellele aitab kaasa formaalse ja
mitteformaalse õppe lõimimine. Huvihariduskeskuse
PAI huvialad toetavad põ-

1. a klass koos klassijuhataja Jana Suvega

1. b klass koos klassijuhataja Tarmo Tõnismanniga
hikoolis antavate teadmiste
omandamist.
Midagi ei muutu aga
üleöö ning muutusteks tuleb
võtta piisavalt aega. Algav
õppeaasta saab olema üleminekuaasta. Tuleb teha
esimesed sammud selleks,
et hakata koolile uut sisu
looma. Sellist sisu, mis on
just meie koolile omane.
Sisu peab looma kogu koo-

lipere koos.
Nagu koolides ikka, toimusid ka meie majas suvel
ümberehitustööd, sest kimbutamas oli jälle vana tuttav
ruumipuudus. Juurde saime
kaks klassiruumi ja uue õpetajate toa ning renoveerisime peamaja tualettruumid.
Paikuse Koolil oleks
nagu kõik olemas, aga
unistada ikka võib. Ja kui

unistada, siis ikka suurelt.
Loodame, et juba mõne
aasta pärast lisandub meie
arvukasse hoonete kompleksi veel üks – Paikuse
Kooli loodus- ja täppisteaduste maja.
Tegusat kooliaastat!
Anne Kalmus
Paikuse Kooli direktor

Huvikoolist sai kooli huvihariduskeskus
1. septembril sai Paikuse
Huvikoolist ajalugu. Nüüdsest pakub Paikuse piirkonnas huviharidust Paikuse
Kooli huvihariduskeskus
PAI – Palju Andekaid Inimesi.
Huvialade valik on endiselt lai. Igaüks peaks leidma
endale midagi sobivat. Alati
saab tulla proovitundi või
niisama vaatama veendumaks, et seda ma just õppida
tahan.
Kunstikeskuses saab õppida erinevaid kunstitehnikaid, tantsimist, pillimängu,
disaini ja esinemisoskust.

Nutikeskus ootab digitehnoloogiatest huvituvaid noori.
Huvialade tutvustused
on kooli uuenenud kodulehel. Samas asub ka registreerimislink, mis viib Pärnu
linna registreerimiskeskonna lehele ARNO.
Täiskasvanute Hobikool
tegutseb ka sel aastal. Info
leiate ikka kooli kodulehelt,
huvi korral soovitan juhendajatega konsulteerida.
Kui huviala sel aastal
veel leidmata, siis ootame
õppima just meie keskusesse. Paljudes õppegruppides
on veel vabu kohti.

Uurin, avastan ja loon
– see on Paikuse Kooli
tunnuslause. Huvihariduskeskuse huvialad toetavad
põhikoolis antavate teadmiste omandamist. Mida
paremad tingimused õnnestub luua selleks, et eeldused
kujuneksid võimeteks, seda
suuremad on väljavaated
saada enesekindlaks, ümbritsevast ja endast hoolivaks
inimeseks.
Tegusat ja turvalist
õppeaastat!
Monika Vaher
Paikuse Kooli
huvihariduse õppejuht
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Välijõusaali paigaldati uued
jõutreeningu masinad
Paikuse alevi vastvalminud välijõusaalis Teeveere
pargis leiavad jõukohast
tegevust nii päris algajad
trennitegijad kui tõsisemat
jõutrenni harrastavad spordihuvilised.
Kui varasemalt olid sellel pargialal rööbaspuud,
tõmbekang, kõhu- ja seljalihaste pink ning eritasapinnaline astmestik, siis
uhiuues välijõusaalis on
kasutajate päralt ka erineva
funktsiooniga pingid nagu
õla-, rinnalt surumise-, alttõmbe- ja kükipink.
Uue sisu saanud jõulinnakus annab teha kogu keha
hõlmavat jõutreeningut ning
seda nii oma keharaskuse
kui ka muudetavate raskustega. „Kuna jõulinnaku
inventar sai välja valitud
selle põhimõttega, et neid
seadmeid kasutades oleks

treeningusse kaasatud suuremad lihasgrupid, kuid
samas võiksid seadmed olla
piisavalt atraktiivsed kutsumaks kõiki inimesi neid
kasutama, võib öelda, et
Paikuse jõulinnakus leiavad
tegevust erineva kehalise
ettevalmistusega inimesed.
Tuleb vaid olla natuke loov
ja kui loovusest puudu jääb,
siis internetist leiab hulgaliselt asjalikke õpetusi ja
soovitusi,“ ütleb Paikuse
spordikeskuse juhataja Roland Šimanis.
Välijõusaal paikneb
Teeveere pargis, millel on
terviseedenduslik potentsiaal ja eeldused kujuneda
mitmekülgseks tervisespordi alaks. Korralik välijõusaal siin juba on, edaspidi
võiks parki lisanduda veel
teisigi liikumisvõimalusi. „Teeveere park on ilus

ja hea ligipääsetavusega
jõeäärne ala, mida ümbritseb suhteliselt tihe asustus.
Pargi läheduses asuvad mitmed olulised asutused nagu
Paikuse kool, politseikool,
spordikeskus ja päevakeskus. Jõulinnakule on see
roheala igati sobilik koht,“
märgib Šimanis.
Paikuse välijõusaal läks
maksma 13 320 eurot.
Projekti „Paikuse võimlemislinnaku arendamine
koos sinna juurde kuuluva inventari paigaldamisega“ realiseerimist toetas
LEADER-meetmest 5994
euroga Rohelise Jõemaa
koostöökogu, ülejäänud
summa panustas Pärnu linn.
Välijõusaali ehitas SIA
Laukumi.
Anu Villmann
LV kommunikatsioonispetsialist

Seljametsa rahvatantsurühm
Virtin ootab uusi tantsijaid
Seljametsa särtsakas rahvatantsurühm Virtin ootab
oma ridadesse uusi tantsijaid.
Oleme kolme tegutsemishooaja jooksul esinenud
nii kodukandis kui kaugemal, nii Pärnu hansapäevadel kui Poolas Krakowi
tantsufestivalil. Möödunud hooajaks saime valmis
imeilusad Tori rahvarõivad.
Kui oled rõõmsameelne
ja sõbralik, Sulle meeldib
tantsida ning tunned rõõmu
heast seltskonnast, oled
oodatud meie ridadesse!
Trennid on kaks korda näda-

las Seljametsa Rahvamajas.
Meid juhendab hinnatud
tantsuõpetaja Rita Mändla,
akordionil saadab Ülle Ots.
Palun anna oma huvist

märku rahvamajja Annikale,
annika.poltsam@paikuse.ee
või 51960017.
Rõõmsa kohtumiseni!
Annika Põltsam

targal abilisel Ilmar Naabril
elustada VHS-kassetilt. Pärast filmi „Salmonid“ jätkus

õhtu tantsuga elava muusika
saatel.
Annika Põltsam

Põlendmaa vana koolimaja
lummas öökinolisi
Teist aastat Seljametsa rahvamaja poolt korraldatud öökino Põlendmaa koolimajas
tõi kohale poolsada kinolist.
Seekord nautisime filmi
ehtsatel nõuka-aegsetel kinotoolidel. Käisime ringkäigul nukralt tühjana seisvas
koolimajas ning nautisime
Olavi Kõrre pillilugusid.
Ringvaateks näidati paarikümne aasta tagust Põlendmaa külapäeva ja külalipu
õnnistamise tseremooniat,
mis õnnestus rahvamaja
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Linnavalitsuses otsustati:
10. augustil 2020
* volitada linnavara- ja heakorrateenistust korraldama kirjaliku enampakkumise
alljärgnevate Paikuse alevis paiknevate kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega:
- Rukkilille tn 1 (kinnistusraamatu registriosa nr 14787450, katastritunnus
56801:001:1336, pindala 10099 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa);
- Rukkilille tn 3 (kinnistusraamatu registriosa nr 14787650, katastritunnus
56801:001:1339, pindala 10114 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa).
Hoonestusõigus seatakse igale kinnisasjale eraldi kogu kinnisasja ulatuses 10 aastaks.
Kinnisasjad on hoonestamata. Hoonestusõiguse tasude (kogu hoonestusõiguse perioodi
eest) algsuurused (ilma käibemaksuta) on järgmised:
- Rukkilille tn 1 hoonestusõiguse eest 30 297 eurot, arvestusega kolm eurot m2 eest;
- Rukkilille tn 3 hoonestusõiguse eest 30 342 eurot, arvestusega kolm eurot m2 eest.
31. augustil 2020
* nõustuda Põlendmaa külas asuva Ussisoo katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ja määrata katastriüksuse jagamisel uutele
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Ussisoo, Soometsa ja Tagametsa
ning sihtotstarbeks maatulundusmaa – 100%.
* teha ettepanek linnavolikogule tunnistada kehtetuks Seljametsa külas Paikuse Vallavolikogu 12.02.1997. aasta otsusega kehtestatud Seljametsa kooli maa-ala detailplaneering
Mambo kinnistu osas.

Ülevaade osavallakogu
koosolekust
Paikuse osavallakogu pidas
peale pikka vaheaega oma
koosolekut 27. augustil osavallakeskuse suures saalis.
Otsustati anda heakskiitev arvamus linnavolikogu
määruse „Pärnu linna 2020
aasta I lisaeelarve“ eelnõule, mille kohaselt suureneb
põhitegevuse eelarveosa
kogusumma (tulem koos
nõuete ja kohustuste muutusega) 378,92 tuh eurot ja
investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma (investeerimistegevus koos nõuete
ja kohustuste muutusega) 3
470,60 tuh eurot. Likviidsete varade muutuse eelarveosa väheneb 3 556,38 tuh
eurot ning pangakontode
saldo 3 556,38 tuh eurot.
Finantseerimistegevuse eelarveosa I lisaeelarvega ei
muudeta.
Pärast I lisaeelarve kinnitamist on põhitegevuse
tulem 8124,95 tuh eurot.
Eelarve tulemiks kujuneb
-14 938,2 tuh eurot, mille
katteallikateks planeeritakse pangakontodel olevad vahendid kogusummas
4529,72 tuh eurot ning laenatavad vahendid kogusummas 10 408,48 tuh eurot.
Osavallakogu otsustas
anda heakskiitva arvamuse
ka linnavalitsuse otsuse
„Seljametsa külas Seljametsa kooli maa-ala detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine Mambo kinnistu osas“ eelnõule.
Paikuse Vallavolikogu
kehtestas 12.02.1997 Seljametsa kooli maa-ala detailplaneeringu. Planeeritud
ala asub Seljametsa tee ja
Põlendmaa tee nurgal Seljametsa lasteaia ümbruses.
Detailplaneering koostati
eesmärgiga tollasele Seljametsa lasteaed-koolile
vajaliku maa eralduse ja
krundipiiride määramiseks
ning planeeritava staadioni
asukoha määramiseks.
Mambo kinnistu omanik

pöördus linnavalitsuse poole sooviga muuta kinnistu
maakasutuse sihtotstarve
elamumaaks. Menetluse
käigus selgus, et hetkel kehtiva detailplaneeringu kohaselt on määratud maa
sihtotstarbeks ärimaa, mis
ei ole enam ajakohane.
03.02.2020 esitati avaldus Seljametsa kooli maaala kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Mambo kinnistu osas.
Määruse eelnõu kohaselt
on tegemist vananenud detailplaneeringuga ja Mambo
krundi osas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
ei piira ega kahjusta ülejäänud detailplaneeringu
(Seljametsa kooli maa-ala)
elluviimist.
Planeerimisosakond on
esitanud arvamuse avaldamiseks eelnõu naaberkinnistute omanikele. Isikud ei
ole eelnõu kohta esitanud
ühtegi kirjalikku arvamust
ega seisukohta.
Kuulati ära Vändra metskonna metsülema
Aliis Kevvai antud ülevaade RMK tegevustest
ja kõrge avaliku huviga
aladest Paikuse osavallas.
Otsustati võtta teadmiseks,
et Paikuse osavallas tulevikus kõrge avaliku huviga
aladel hooldamise kava
alusel planeeritud raiete
teostamisel RMK poolt
informeeritakse eelnevalt
Paikuse osavallakeskust
ja kaasatakse neid parima
lahenduse leidmiseks. Tehti
ettepanek osavallakeskusele leida koos RMKga
lahendus Toominga tänava
lõpust jätkuva jooksu- ja terviseradade puhastamiseks
raiejäätmest ning kaaluda
võimalust koostöös RMK ja
sotsiaalosakonnaga raiejäätmete tasuta kütteks viimist
osavalla vähekindlustatud
inimestele.
ACR Servise OÜ esindaja Artur Borodko tutvus-

tas Paikuse Kadaka elurajooni (piirneb kalmistuga)
detailplaneeringu alustamise ettepanekut, mille eesmärgiks on nelja ühepereelamu ja kahe väikese nelja
korteriga maja ehitamiseks
küsida 17 meetrit maad kaitsevööndist. Plaanis on jätta
majade ja kalmistu vahele
puhvertsoon roheala näol (nt
hekk) ja rajada parkla.
Osavallakogu võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja otsustas tutvuda
olukorraga kõne all oleval
alal looduses, kusjuures osavallakogu esimees pöördub
täiendava informatsiooni
saamiseks linnavalitsuse
planeerimisosakonna poole.
Noortekogu liige Laura
Lelov andis ülevaate Pärnu
linna Noortekogu tegevusest Paikusel, sealjuures
koostöövõimalustest osavallakoguga. Noortekogu
eesmärk on luua aktiivid.
Pärnu linnas oli kuni 2017.
aastani noortekogust 3 hääleõigusega liiget volikogu
noortekogu komisjonis. Vahepeal oli kaheaastane paus.
Möödunud aastal kutsuti
noored tagasi külalisena.
Noortel on vaja harjumist,
et kaasa rääkida ja sekkuda.
Oluline on otsustamise ja
hääleõiguse olemasolu.
Toimus arutelu Teeveere
spordiplatsi korrastamise ja
turvalisuse teemal.
Osavallakogu otsustas
jätkata oma koosolekute
kutsete ja päevakordade
edastamist Pärnu linna
Noortekogule nende kaasamiseks osavalla ees seisvate
eesmärkide lahendamisse.
Jooksvate küsimuste
all märkis osavallakogu liige Kunnar Hunt, et endiselt
on murekohaks Paikuse heakord, mida korraldab Pärnu
haldusteenused. Otsustati
võtta Paikuse heakorra teema järgmise osavallakogu
koosoleku päevakorda.
Liilia Varik
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Kalender-tunniplaan
annab infot treeningutest
Paikuse Spordikeskus on
alates septembist avatud
taas tavapärastel aegadel
ehk siis esmaspäevast reedeni kella 8-st 22-ni ja nädalavahetusel 9-st 20-ni.
Käesolevast hooajast
on linnavalitsuse projektina
valminud ülelinnaline spordiruumide kalender-tunniplaan, mis võimaldab

saada ülevaadet kõikides
Pärnu linna spordisaalides
pakutavatest treeningutest.
Kuna ka meie spordikeskus
on selle projektiga ühinenud, on nüüd kogu info leitav spordiruumid.parnu.ee.
Olge aktiivsed ja tulge
sportima!
Roland Šimanis

Ootame teid Teeme
Keemiat teadusshowle

Päevakeskus on huvitegevuseks valmis
Paikuse päevakeskuse huvirühmad ja -ringid on alustanud või kohe-kohe alustamas oma hooajalisi tegevusi.
Plaanid ja kokkulepped
on tehtud, kas need ka ellu
saavad viidud, sõltub paljuski sellest, kuidas kujuneb

olukord riigis tervikuna.
Lisaks eakate huvitegevusele (vt tabelit) jätkavad
päevakeskuses kooskäimist nii Paikuse Emmekate
klubi (esmaspäeviti kell
10.30-12.00) kui ka Paikuse
beebikool (reedeti 11-12).

Laulu- ja tantsurühmad
alustavad oktoobris, teiste
ringide juhendajad on oma
liikmetega ühendust võtnud
ja esimese kokkusaamise aja
teada andnud. Lisainformatsiooni saab alati ka helistades telefonile 4455355.

Memmede käsitööklubi
ja ka lauamängude sõbrad
ootavad endale uusi seltsilisi. Eakate klubi „Kuldne
iga“ peohommikutega alustame jõulukuul.
Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Eakate huvitegevus ja vaba aja sisustamise võimalused Paikusel 2020/2021
Tegevus
Eakate võimlemine

Asukoht
Paikuse Tervise- ja
Spordikeskuse aeroobikasaal

Rahvatantsurühm Paikuse Memmed
Eakate naisansambel „Lustilik“
Segaansambel „Helin“
Eakate klubi „Kuldne iga“ peohommikud
Memmede käsitööklubi
Jututuba – eakate vestlusring
Lauamängude ring
Bingo- ja mälumänguõhtud

Toimumisaeg
Reedeti kell 17.00-18.00

Juhendaja/eestvedaja
Ene Saagpakk

Kolmapäeviti kell 17.00-18.30
Paikuse osavallakeskuse saal Teisipäeviti kell 10.30-12.00
Seljametsa Rahvamaja
Kolmapäeviti kell 11.00-13.00
Paikuse osavallakeskuse saal Iga kuu esimene pühapäev kell 11-13
Päevakeskuse kaminasaal
Teisipäeviti kell 13.00-14.00
Päevakeskuse kaminasaal
Iga kuu teisel neljapäeval kell 12-14
Päevakeskuse kaminasaal
Kolmapäeviti kell 11.00-12.00
Päevakeskuse kaminasaal
Neljapäeviti 17.00-18.30
Paikuse osavallakeskuse saal

Maie Kalbus ja Inga Laur
Kristi Rulli-Schvede
Priit Kask
Sirje Lember
Klaara-Greeta Miil
Urve Ott
Tuuli-Mai Tomingas
Karmen Reinumäe ja
Tuuli-Mai Tomingas

Õed Taulid laulsid müstilisel ööl
Tänavune P.Õ.M.M. saab
olema hoopis erimoodi. 18.
septembri õhtul kella poole
seitsmeks kogunevad meie
noortekeskuse ette seekord
võistlevad perede- ja sõpruskondadest koosnevad
6-liikmelised võistkonnad,
et viis järgnevat tundi panna üheskoos proovile oma
meeskonna koostöö, teadmised ning oskused.
Kontrollpunkte viivad
läbi nii traditsioonilised kui
ka täiesti uued partnerid:
Pärnu Haigla, Aide Autokool, Pärnumaa Jahimeeste Selts, Sindi Tuletõrje
Selts, Kodutütred, Autosõit
OÜ, Pärnu Politseijaoskond, Noorte- ja Innovatsioonikeskus HUUB ning
CNC freesimise ja torustike töödega tegelev OÜ
Revinek ning loomulikult
meie enda spordikeskus,
raamatukogu, kooli huvihariduskeskus PAI ning Sisekaitseakadeemia politsei- ja
piirivalvekolledži Paikuse

õppekeskus. Kaugemaimateks koostööpartneriteks
on Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna kaasabil
USA merejalaväelased.
Veerand tundi peale
keskööd kogunevad kõik
võistkonnad Paikuse Kooli
aulasse, kus ennem auhinna tseremooniat ootab ees
kolmveerandtunnine Teeme
Keemiat teadusshow. Kui
rajal olevatesse kontrollpunktidesse pääsevad vaid
võistlevad meeskonnad, siis
tasuta toimuvale teadusteatri etendusele on oodatud
kõik huvilised.
Tänavuse P.Õ.M.M.i
korraldajad on Edela Eesti Arenduskeskus MTÜ,
Pärnu politseijaoskond, Siseakadeemia politsei- ja
piirivalvekolledži Paikuse
õppeüksus, Paikuse Kool
ja Paikuse Noortekeskus.
Paikuse Õhtuse Matkamängu toimumist rahastab
Pärnu linn.
Marika Valter

Tule Seljametsa
hommikujooga ringi
Reedel, 2.oktoobril kell 8.30
alustab Seljametsa Rahvamajas iganädalane hommikujooga ring meie oma küla
joogaõpetaja Margit Saare
juhendamisel.
Jooga sobib igas eas
inimestele, meie tunnid on
jõukohased ka algajale.
Oled tüdinud olemast
hädas erinevate terviseprobleemidega või tunned,
et elu justkui lihtsalt ei kulge

nii nagu Sina tahaksid? Too
oma ellu tervislikke muudatusi ja tule meie joogatundi!
Võta kaasa oma joogamatt ja pleed. Jooga kestab
tund aega, osalustasu 5 eurot
kord, saab tasuda kohapeal.
Palun anna oma tulekust
teada rahvamajja või Margitile aadressil margit.saare@
gmail.com või telefonil
55631256.

Seljametsa Rahvamajas

22. septembril kell 18.30
Mängufilm/draama
„Nähtamatu elu“
Pääse 5-/4Kohtade broneerimine 5263300;
rahvamaja@paikuse.ee

Muinastulede öö kontserdil
Paikuse kiviajaküla lõkkeplatsil kõlas õdede Anu
ja Triinu Tauli pillimäng ja
laul müstiliselt läbi paduvihma.
Kuigi korraldajate meelehärmiks ei kavatsenudki
vihmasadu vaibuda, ehiti
metsaalune küünlalaternatega, hangiti publikule suur
telk ning küpsetati valmis
maitsvad koogid ja pirukad.

Sooja andis lõke ja põlema
pandud puupakud.
Oleme tänulikud publikule, kes vaatamata koledale
ilmale meid siiski maha ei
jätnud! Eriline tänu kõigile
abilistele ning rahvamaja
tublile kollektiivile ja vabatahtlikele, kes hoiavad lippu
kõrgel ka siis, kui ilmataat
kõige sõbralikumat nägu ei
näita.
Annika Põltsam

Uuest liikluskorraldusest kooli ümbruses
Ilmselt on paljud juba märganud, et nii kooli peahoone
kui algklasside maja ümbruses on liikluskorraldust üsna
olulisel määral muudetud.
Ilmselt on nii mõnigi juba
ka segadusse sattunud, siis
aga ikkagi asjast aru saanud.
Muudatused viisime läbi
koostöös linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistusega
eesmärgiga muuta kooli
ümbruses lastele liiklemine
turvalisemaks.
Nüüdsest on kooli peahoone esisesse parklasse
sissepääs vaid valdaja loal.
Oleme seda planeerinud
selliselt, et antud parkla
on kasutamiseks kooli ja
tervisekeskuse töötajatele,
lisaks on seal kaks invakohta. Külalised pargivad Paide
mnt ääres (lähiaastatel on
plaanis seda parklat laiendada linna suunas), lisaks on
nüüdsest võimalik parkida
piki Paide mnt äärt suunaga
Sindi poole (bussipeatuse
tagune ala kõnnitee ääres).
Kollased kastid kooli
ees tähistavad kohti peatumiseks, neid peaksid kasutama lapsevanemad, kes
lapsi transpordivad. Lisaks
on sinna lastele tekitatud
meetrilaiune kõnnitee ala,
mis on kollaste tõkistega ääristatud. Peahoone ette teele
on lisatud sõidukite kiirust
vähendav künnis, mis ühtlasi tähistab ülekäigurada,
et lapsed saaksid ohutult

Liiklus kooli ees

bussipeatusesse.
Algklasside maja juures on teele paigaldatud
kaks künnist, lisaks on laste
autost välja laskmiseks ja
peale võtmiseks tekitatud
kaks peatumise ala (skeemil
märgitud kollase ristiga).
SW Energia peamaja poole
on tekitatud lastele ohutu liikumise ala, mis on autoteest
eraldatud punaste postidega.
Parkimiskord on sama,
mis eelneval õppeaastal,
kasutada on kohad Paide
mnt pool ning samuti huvikeskusei seina ääres. NB!
Tegemist ei ole kinnise
parklaga ja kooli territooriumiga, seega võivad seal
parkida ka SW Energia

Liiklus algklasside maja ees

autod ning külalised.
Spordikeskuse taga on
olemas suur parkla, kus on
igal hetkel võimalik leida
omale parkimiskoht juhul,

kui Paide mnt poolsed parklad peaksid täis olema.
Ohutut liiklemist!
Einar Elbing
Kooli haldusjuht
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
MARTIN TUISK
HEIMAR TAMMEL
UDO-LEMBIT GROSSMANN
ELMAR HIIEMÄE
KALEV TÕNISSON
ENNO KUUSMETS
ARVO SAARE
ARVI MÄNNIKU
ANTS MÄGI
ARVO KURUL
TAIVO STUBBE
HARRI LAANEPÕLD

RIHO SAAL
ÜLO AAS
LINDA NAHKSEPP
ELMA TEDER
ASTA SEPIK
HILDA MASLOVA
MAIA LÜÜTSEPP
VALENTINA BAKANOVA
MARIA TAMMEL
LEIDA MÄGI
LJUDMILA LEESMENT
MARET KASK

6.

LEA KUSTASSOO
MAIE VOOLAID
HELJU RADIK
LEIDA SAZONOV
ELLE TOHVER
LUDMILLA AGARD
RAILI LUIK
ANNE SAAL
ANU TAMMELA
VEERA MEKLEŠ

SÜGISLAAT

11.OKTOOBRIL KELL 11.00
SELJAMETSA RAHVAMAJA HOOVIL
Soeta varud salve enne talve!

Müügiks mett, mahedaid kanamune, kartulit,
käsitööd, hoidiseid ning kõike värsket ja värvilist, mida
sügis meile pakub!

14. september 2020

Õnnitleme!
ALEKS KALLAS
ema Kersti Kullerkupp
isa Birko Kallas

08.08.2020

ROMEK ROBIN VOORT
ema Kadri Kaasikoja
isa Siim Voort

14.08.2020

ELLI MARII SÕRMUS
ema Merili Sõrmus
isa Jaak Sõrmus

22.08.2020

KUULUTUSED
Korstnapühkimine. Kütteseadmete hooldus ja
remont. Töödele garantii ja akt. 56450529, OÜ Tamu.
***
Korstnapühkimine eramajadel, muruniitmine, õunapuude lõikus. 5698 1275, OÜ Taevastes.

Avatud on "Paikuse Martade" kohvik!
Seljametsa Rahvamajas:
Esineb segarahvatantsurühm "Kuu"
Esineb Seljametsa Külateater etendusega "Kaera-Jaan"
Näituse avamine "Pärand elab"

Päeva veab Seljametsa Külateater
Kauplejate registreerimine:saaremaiu(ät)gmail.com
tel: 5564 6400; 5348 9965
Korraldaja Paikuse Naisteühing Marta ja toetab Pärnu linn

Kodukohvikute päev kulges hoogsas rütmis

Paikuse teise kodukohvikute päeva tulekust sai osavalla rahvas teada aegsasti
– aktiivsed kohvikupidajad
olid riputanud reklaamid
välja juba mitu päeva või
isegi nädalat varem.
Laupäeva hommikul
mürtsus avatseremoonial
toidupoe esisel muruplatsil
pasunakoor Õnn Tuli Õuele,
omaloodud võimlemiskavaga esinesid Liisi Miil ja Lee
Lehe, kes kaasasid kavasse
ka Kätlin Kodu. Hobuvankriga saabus rahvamajast
punt särtsakaid mustlasi,
kes kogu päeva jooksul koos
päevajuht Lauri Nebeli alias
Timmuga mööda kodukohvikuid rändasid ja oma
etteastetega kõikjal elevust
tekitasid.
Hommikupoole sadas

kõvasti vihma ja kohvikudki
olid siin-seal tühjavõitu.
Kuid pärast keskpäeva sadu
lakkas ning mitmed kohvikupidajad teatasid, et õhtuks olid neil letid lagedad.
Kõige kaugemas kohvikus,
Vaskräämal Loometsa taluski polnud külastajate vahel
pikemaid pause. Üks vahva
kodukohvik luges külastajate arvu käbisid loendades
kokku ning sai õhtuks külastajanumbriks 170.
Esmakordselt koos Paikuse Spordikeskuse ja Roland Šimanisega korraldatud kohvikupäeva rattaretk
läks igati korda – õhtuks
kohvikutetuurilt rahvamajja
jõudnud ratturid olid kohati
küll läbimärjad, kuid rõõmsad. Õhtusel järelpeol kinkisime igale kohvikupidajale

purgi mett ja pätsi saia, et
nemadki saaksid oma energia taastada. Pidu kestis
Jaan Krinali ja Priit Kase
muusika saatel hilisööni.

Järgmise aasta Paikuse
kodukohvikute päev on
plaanis korraldada laupäeval, 24.juulil.
Annika Põltsam

Suurepärane treening
selja- ja liigesevaludega
inimestele

Soometsa Kärbi talu hobune Lili vedas kogu päeva
jooksul ringi särtsakat mustlasseltskonda.

PAIKUSE SPORDIKESKUSE
aeroobikasaalis

E ja K 18:30
TORI KOOLI VÕIMLAS

N 18:00

Fotod Ülari Tuisk

Rahvamaja poolt käis ühest kohvikust teise lõbus
seltskond mustlasi koos Lauri Nebeli alias Timmuga.
Mustlased ennustasid, tantsisid ja tegid muud nalja,
Timmu saatis neid kitarril ja laulis.
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

Parandab üldist vastupidavust ja
veresoonkonna tööd
Treenib süvalihaseid
Paneb lümfisüsteemi tööle
Rahustav mõju
närvisüsteemile
TRENNID TOIMUVAD

Mälestame
lahkunut
Valter Landing		

10.01.1958 - 12.08.2020

