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Meie koolis on õppeaasta alanud tavapäraselt rahulikult

1.c klass, klassijuhataja Svetlana Volkmann

1.a klass, klassijuhataja Ulvi Mihkeles

1.b klass, klassijuhataja Oksana Johannes

1. septembri seisuga 
õpib Paikuse Koolis 591 
õpilast, sh 316 poissi. 
Koos väikeklassidega on 
klassikomplekte kokku 
28. Kooliteed alustasid 
34 tüdrukut ja 31 pois-
si, kahes lõpuklassis 
õpivad 52 noormeest ja 
neidu.

Rõõmu valmistab see, 
et kõik õpetajate ametiko-
had on täidetud. Alanud 
õppeaastal alustasid meil 
tööd Kristel Mikkor ma-
temaatika ja digihariduse 
õpetajana, Annika Oltre 
väikeklassiõpetajana, Sig-
ne Martinson inglise kee-
le õpetajana, Gerti Marus 
tantsuõpetajana ja Elsbeth 
Heinaste tegevusjuhina. 
Tegevusjuhi ülesandeks on 
koostöös õpilasesindusega 
koolielu rikastamine tunni-
välise tegevusega. Jätkuvalt 
tekitab aga probleeme logo-
peedi leidmine. See on üks 
üleriigiliselt lahendamata 
probleem, et neid koolides-
se tööle ei jagu. Olukorra 
leevendamiseks pakume 
abivajavatele õpilastele li-
satuge eesti keele õppimisel.

Koolile on ülimalt oluli-
ne jälgida ja toetada noori, 
et nende võimalikud õpi-
lüngad saaksid tasandatud. 
Selleks oleme loonud eri-
nevaid võimalusi: algklas-
siõpetajatel üks lisatund 
õpilaste abistamiseks näda-
las, 3. klassidele väikeses 
eesti keele rühmas õppe 
pakkumine, 5. klassides 
üks eesti keele lisatund 
nädalas ja reaalainetes an-
dekate õpilaste juhendamine 
8. klassides kord nädalas. 
Sügisvaheajal toimub 3. 
kooliastme õpilastele õpihu-
vilaager, mille eestvedajaks 
on meie füüsikaõpetaja Aare 
Külaots (loe pikemalt lk 2).

Oma koha kontaktses 
koolielus on taas leidnud 
ka õppekäigud ja -reisid, 
millede programmidesse 
on lõimitud erinevad õppe-
ained. Juba on külastatud 
Pernova Loodusmaja, Vene 
talu, Pärnu Muuseumi, La-
vassaare Raudteemuuseu-
mi, kohtutud kirjanikuga, 
vaadatud kinos uut Eesti 
filmi ja osaletud erinevates 
projektides.

Tööd alustas 1.-3. klassi 
õpilastele mõeldud kogu-

päevakool, kus pakutakse 
õpilasele järelevalvet ning 
pedagoogilist juhendamist 
ja suunamist õppest vaba 
aja sisustamisel, koduste 
õpiülesannete täitmisel, 
huvitegevuses ning huvide 
arendamisel esmaspäevast 
reedeni kell 12.00-16.00. 
Huvitundide valiku teeb 
lapsevanem koostöös lap-
sega õppeaasta alguses. 
Huviringi saab vahetada II 
poolaasta alguses. 

Oleme koolile ostnud 
erinevaid digivahendeid 
(veebikaamerad, dokumen-
dikaamerad, sülearvutid), 
et tagada vajadusel võima-
lus hübriidõppeks. Juurde 
oleme ostnud ka vajalikke 
vahendeid töö- ja tehnoloo-
giaklassidesse (õmblusma-
sinad, tööpingid jm).

Ka sel suvel tehti koo-
limajas ümberehitustöid. 
Renoveeritud sai kooli üks 
majatiib ning õpilasesin-
dus sai endale uue ruumi. 
Järgmisel suvel plaanime 
koolimaja siseõue ehitamist 
selliselt, et tekiks väliklassi-
ruum ning võimalus veeta 
aktiivseid ja liikuma kutsu-
vaid vahetunde.

Kõik võimalused nagu 
oleks õppetööks olemas, 
kuid ka sel õppeaastal pea-
me arvestama sellega, et 
tavapäraselt õppida ei saa. 
Oleme eKooli kaudu lap-
sevanematele laiali saat-
nud info vaktsineerimise 
võimalustest ning et ühtegi 
õpilast ei vaktsineerita ilma 
vanema kirjaliku nõusole-
kuta. Edastasime ka hari-
dusministeeriumi nõuded, 
kuidas me peame toimima 
siis, kui klassis avastatakse 
haige õpilane. Koolis on 
igapäevaselt kohal kooli- 
õde, kes toimetab vastavalt 
haridusministeeriumi ja 
Terviseameti korraldustele.

Septembris toimuvad 
klasside lastevanemate 
koosolekud. Koolil ei ole 
õigust ega kohustust kedagi 
kontrollida või testida. Küll 
aga palume tulla koosoleku-
le maskiga. Kooli üldkoos-
olek toimub 29. septembril 
piiranguid arvestades vee-
bikanalite kaudu. Vajaliku 
info saadame eKooli kaudu.

Soovime võimalikult 
sisukat ja töist õppeaastat!

Direktor Anne Kalmus
Õppejuht Angela Taggo
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Linnavalitsuses otsustati:
12. juulil 2021
* täpsustada Paikuse Vallavolikogu poolt enam kui 10 aastat tagasi kehtestatud järgne-
vate maaüksuste detailplaneeringuid, lubades suurendada hoonestusala 10% ulatuses:
- Männipargi maaüksuse detailplaneering, Muraka tn 1 kinnistu;
- Kitse maaüksuse detailplaneering, Pihlaka tn 5 kinnistu;
- Oru maaüksuse detailplaneering, Orunurga tn 4 kinnistu.
30. augustil 2021
* kinnitada Seljametsa Rahvamaja töötajate koosseis järgmiselt: täiskohaga direktor, 
muuseumi pedagoog-varahoidja ja administraator-majaperenaine ning 0,5 ametikohaga 
haldusspetsialist, 0,3 ametikohaga puhastusteenindaja ning 0,2 ametikohaga ringiju-
hendaja.
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Ogaliku tee 7 kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon, side ja elekter.
* kinnitada 2021. aasta konkursi “Kaunis kodu” võitjad. Parima heakorrastusega väi-
keelamuks tunnistati Paikuse osavallas Haigru tn 29.

Aiajäätmete koht ei ole metsa all
Lehtede langemise ajaga 
kaasnevad suuremad ko-
ristustööd koduaias. Tekki-
nud aiajäätmed on mõistlik 
kompostida kohapeal või 
selleks ettenähtud kohas 
üle anda. Metsa alla või 
võsa vahele aias tekkinud 
jäätmeid viia ei tohi, sest 
lisaks prügistamisele võib 
sel viisil loodusesse sattuda 
looduse tasakaalu ohusta-
vaid võõrliike.

Aias tekkinud puulehed 
ja muud taimed sobivad kõi-
ge paremini kohapeal kom-
postimiseks, sest nii jõuavad 
toitained kõige lihtsamini 
jälle mulda tagasi, ressursid 
jäätmete transportimiseks 
jäävad aga kulutamata. 

Kui toidu- ja köögijäät-
meid on mõistlik kompostida 
ainult kinnises kompostris, 
kahjurite, loomade ja lindude 
eest kaitstult, siis aia- ja hal-
jastujäätmeid võib kompos-
tida ka lahtises aunas. Väik-
semas koguses aiajäätmed 
saab panna biolagunevate 
jäätmete konteinerisse.

Niisked puulehed ei sobi 
põletamiseks, sest ei põle 
täielikult ning tekitavad 
rohkelt suitsu. Mittetäieli-
ku põlemise tõttu lendub 
sellisest lõkkest mürgiseid 
ühendeid, mis on tervisele 
kahjulikud. Kui lõkke tege-
mine on lubatud, võib selles 
põletada ainult kuivi oksi. 

Kui aias kompostimi-
seks ruumi napib, saab 
kompostiks sobiva kraami 
üle anda jäätmekäitleja-
le. Aiajäätmete ringlusse 
saatmiseks on mitmeid või-
malusi, kindlasti tasub üle 
vaadata, millised on koha-
liku omavalitsuse juhised ja 
võimalused. 

Peenardelt koristatud lil-
lepealsete ja kokku riisutud 
lehehunnikutega reisivad 
tõenäoliselt kaasa ka seem-
ned ning teomunad. Aiajäät-
mete hulgas on paraku palju 
invasiivseid võõrliike, kes 
meil loodusesse sattudes 
võivad kergesti vohama 
hakata ning ohustada sellega 
looduslikku tasakaalu ja lii-
girikkust. See on kauni ko-
dumaa looduse prügistamise 
kõrval teine oluline põhjus, 
miks ei tohi aiajäätmeid 
võssa või metsa alla viia.

Metsaalustest aiaprügi 
hunnikutest ongi juba laiali 
kandunud võõrliike, näiteks 
kanada kuldvitsa, verevat 
lemmmaltsa, pargitatraid ja 
ka hispaania teetigusid. 

Ära vii aiajäätmeid loo-
dusesse! Komposti need 
oma aias või käitu vastavalt 
kohaliku omavalitsuse ju-
histele ja võimalustele.

Kui vajad võõrliigi tõr-
jeks nõu või soovid inva-
siivse võõrliigi kasvuko-
hast teatada, kirjuta info@
keskkonnaamet.ee. Võõr-
nälkjatest teavita teokaart.
keskkonnaamet.ee kaudu.

Kui märkad looduse prü-
gistajat või ebaseaduslikku 
jäätmehunnikut, teata sellest 
riigiinfo telefonile 1247.

Mari Kala
Keskkonnaameti 

keskkonnateadlikkuse 
peaspetsialist

Kalmuküünlaid näppavad ja 
veavad laiali varesed
Ilmselt oled märganud oma 
kodu ümbruses jalutades 
vedelevaid kalmuküünlaid. 
Kui esmapilgul võib tun-
duda kummaline, kuidas 
üks küünal kalmistult nii 
kaugele on rännanud, siis 
tegelikult pole sellise prü-
gistamise taga keegi muu 
kui hallvares. Lindude ees-
märk on süüa küünlavaha, 
seetõttu haaravad nad kal-
mistult kerge plasttopsis 
küünla kaasa. Tühjaks no-
kitud plastümbrised jäävad 
aga loodusesse vedelema. 

Hallvarestele nende loo-
mulikku käitumismustrit 
pahaks panna ei saa, küll 
saame aga ise muuta enda 
harjumusi. Kalmuküünalde 

ostmisel tuleks eelistada 
klaasist küünlaid, mis on 
tunduvalt raskemad, kui 
plastümbrisega küünlad. 
Klaasist küünlaümbriseid ei 
suuda varesed laiali kanda 
ning isegi kui lind sisu no-
kib, ei rända küünlaümbris 
loodusesse. Klaasi tasub ee-
listada veel teiselgi põhjusel 
– seda materjali on võimalik 
lõputult ümbertöödelda, kui 
viia tühi küünlaümbris klaa-
sikonteinerisse, saab sellest 
uus klaasist toode. 

Jäätmete ümbertöötle-
misest veel parem variant 
on aga korduvkasutamine, 
mis tekitab veelgi vähem 
jäätmeid. Seetõttu võiks 
eelistada kalmistul klaasist 

või metallist laternaid, mida 
saab kasutada korduvalt.

Helen Akenpärg
Keskkonnaameti 

jäätmebüroo peaspetsialist

Paikuse osavallakogu 26. 
augusti 2021. aasta koos-
olek toimus osavallakeskuse 
saalis, kohal oli 8, Microsoft 
Teamsi vahendusel osales 3 
osavallakogu liiget, puudu-
jaid oli 2.

Osavallakogu otsustas 
toetada Pärnu Linnavoliko-
gu määruse „Pärnu linna 
ühisveevärgi- ja kanali-
satsiooni arendamise kava 
aastateks 2022-2036“ eel-
nõu. AS Pärnu Vesi juhataja 
Leho Võrk märkis, et Pärnu 
veevõrgus tehakse aastas 
110 veeproovi ja vee kva-
liteet vastab nõuetele. Vee 
hinna tõus on planeeritud 
aastasse 2023 (11,3% vesi 
ja kanalisatsioon kokku ehk 
uus hind hakkab olema 3€/
m3). Viimati tõusis vee hind 
2014. aasta septembris.

Heakskiitev arvamus 
anti ka linnavolikogu mää-
ruse „Pärnu linna arengu-
kava aastani 2035 muut-
mine“ eelnõule.

 Rändla juhtis tähele-
panu, et arengukava läheb 
vastuollu investeeringute 

kavaga ega olnud rahul, et 
perioodil 2022-2026 ei ole 
suures osas arvesse võetud 
Paikuse osavallakogu in-
vesteeringute ettepanekuid. 
Sellest tulenevalt on kuju-
nenud olukord, kus uues 
kavas nähakse osavallale 
ette investeeringuid tuge-
valt alla miljoni euro eest 
aastas (aastatel 2017-2021 
oli vastavalt ühinemisle-
pingule keskmiselt miljon 
aastas). Peale tõsist arutelu 
investeeringute kava ja ühi-
nemislepingu eesmärkide ja 
põhimõtete üle leiti, et prio-
riteedid on rohkem keskus-
linna läinud ega ole tagatud 
kogu Pärnu tasakaalustatud 
areng. Toetudes arutelule  
otsustas osavallakogu linna-
volikogu määruse „Pärnu 
linna eelarvestrateegia 
aastateks 2022-2026“ eel-
nõu mitte toetada.

Linnavolikogu määru-
se “Pärnu linna jäätme-
hoolduseeskiri” eelnõu sai 
heakskiitva arvamuse. Eel-
nõu kohaselt ühtlustatakse 
seni kehtinud Pärnu linna, 

Audru valla, Paikuse valla 
ja Tõstamaa valla jäätme-
hoolduseeskirjad.

Võeti teadmiseks infor-
matsioon detailplaneerin-
gu algatamisest Keraa-
mika 1 krundile. Hetkel 
on 100% ärimaa, omanik 
soovib muuta maa sihtots-
tarvet selliselt et oleks 25% 
ärimaa ja 75% elamumaa 
eesmärgiga ehitada sinna 68 
korteriga elamu. 

Teadmiseks võeti ka 
informatsioon Seljametsa 
järve detailplaneeringu 
algatamisest. Selgus, et 
suuremas plaanis ujumis-
koha ja matkarajana koht 
ei muutuks, tahapoole li-
sanduksid privaatsemad 
puhkemajad. Osavallakogu 
soovitus oli, et edaspidi 
pöörataks erilist tähelepanu 
parkimiskohtade laiendami-
sele, liikluskorraldusele ja 
koostööle omavalitsusega.

Linna haridus- ja õpilas-
preemiate taotluste läbivaa-
tamise komisjoni koosseisu 
nimetati Paikuse osavalla 
esindajaks Tiina Ojaste.

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

Kanada kuldvits on üks võõrliikidest, mis koduaiast kaugemale levinud ja mille 
seemnete või istikute sissetoomine, müük ja istutamine on Eestis keelatud. 
Foto: Helen Kivisild 

Aiajäätmetega satub loodusesse ka võõrliike. 
Foto: Eike Tammekänd

Haridus- ja teaduminis-
teeriumil tuli kevadel idee 
korraldada õpihuvi tekita-
mise laagreid, mis aitaksid 
pärast koroonapandeemiast 
tingitud koduõpet lastes 
taas õpimotivatsiooni tõsta. 
Ministeerium toetas laagrite 
korraldamist 7,3 miljoni 
euroga. Rakett69 laagreid 
toimub aasta jooksul roh-
kem kui 600 üle Eesti ja 
nendest saab osa ligikaudu 
10 000 last.

Hea on tõdeda, et üks 

õpihuvi laager toimub ka 
Paikuse Koolis sügisvahe-
ajal 25.-27. oktoobrini, kus 
saab osaleda kuni 16 vane-
ma astme õpilast. Kolme 
päeva jooksul toimuvad nii 
võistkondlikud kui indivi-
duaalsed duellid.

Ülesanded koostab Tartu 
AHHAAkeskus, kes saadab 
koolidesse vajalikud katse-
materjalid ja isegi snäkid 
pausideks. Korraldajate 
poolt saavad osalejad spet-
siaalsed pusad ja ka tasuta 

lõunasöögi.
Laagrisse ei ole oodatud 

mitte ainult nelja-viielised 
õpilased, vaid kõik, kellele 
meeldib praktiline tegevus 
ja nuputamine.

Laagris osalemiseks 
peab lapsevanem andma 
nõusoleku ja täitma vastava 
ankeedi. Osalemiseks saab 
registreerida lingil https://
rakett69.ahhaa.ee/. Täienda-
vat infot saab e-postilt aare.
kylaots@pk.edu.ee.

Aare Külaots

POL pakub abi turvalise 
elukeskkonna kujundamisel
2021. aasta kogukondliku 
turvalisuse projektide Pär-
numaa voor on avatud.

Taotluste esitamise täht-
päev on 30. september kell 
16.00. Digitaalselt allkirjas-
tatud taotlused tuleb esitada 
e-posti aadressil kristel@

pol.parnumaa.ee märksõna-
ga TUR21 toetusvoor. Täp-
sem info vooru tingimuste 
ja vormide kohta on leitav 
järgmiselt lingilt: https://
pol.parnumaa.ee/kogukond-
liku-turvalisuse-projektid.

Kogukondliku turvalisu-

se toetusprogrammi eesmär-
giks on suurendada kogu-
kondlikku algatust turvalise 
elukeskkonna kujundami-
ses lähtudes siseturvalisuse 
valdkonna arengukavadest 
ja strateegiatest.

Sügisvaheajal saab osaleda 
õpihuvi tekitamise laagris 
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Päevakeskus vahendab 
taas kaunist kunsti 

17. oktoobril on kohalikud valimised

Osavald jagas beebilusikaid uut moodi
Tänavu oli plaanis pidada 
beebipäeva nime all tuntud 
hõbelusikate jagamise päe-
va 7. septembril. Plaanid 
olid suured ja lootsime, et 
saame lõpuks kõik koos 
istuda pidulikult osavalla-
keskuse suures saalis. 

Paraku tahtis saatus tei-
siti ja viis osavallavanema 
Kuno Erkmanni ja päe-
vakeskuse juhi Tuuli-Mai 
Tomingase kingikottidega 
hoopis uute osavallakodani-
ke uste taha. Kokku külasta-
sime 11 peret, kes olid end 
beebipäevale registreerinud. 

Seekord oli poiste ülekaal 
suurem – lausa 7:4. Lapsed 
said hõbelusikale lisaks 
Paikuse rätiku ja käsitööna 
päevakeskuses valminud 
nimelise kaardi. Muidugi ei 
saa me mainimata jätta, et 
tüdrukute pered said maius-
tamiseks roosad muffinid ja 
poiste pered sinised. 

Täname Paikusel tegut-
sevat OÜ Magusrõõm ma-
gusaampsu eest. Pereema-
sid kostitasime aga valgete 
roosidega, mis teadupoolest 
sümboliseerivad täiuslik-
kust, ausust ning lootusi.

Paikuse osavald soovib 
kõikdele peredele palju, 
palju õnne!

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Nagu viimastel aastatel 
kombeks, võõrustab päe-
vakeskus taas ARS Kuns-
tistuudio maale. Oleme  
äärmiselt rõõmsad imelise 
koostöö eest. Mitte kunagi 
ei ole pidanud pettuma pil-
tides või tundma muret, et 
äkki jäävad seinad tühjaks. 

Sel korral on kaminasaal 
täitunud nagu imedemaaga 
ja õhus on tunda naiselikku 
võlu. Juba augustis üles 

pandud näituse maalide 
autorid on Silvi Koovit, 
Anu Paluoja, Katrin Valk, 
Annika Oltre, Terje Tali, 
Malle Tamm, Maie Kurrot 
ja Merle Kikas.

Asume ikka Tiigi täna-
val majas nr 2 ja oleme ava-
tud tööpäeviti 8.30-16.00. 
Ootame väga kõiki pilte 
uudistama!

Tuuli-Mai Tomingas
Päevakeskuse juht

Internetiapteek Aptev tõi 
turule uue lahenduse
Pärnu Mai apteek tuli in-
ternetiapteekide turule la-
hendusega, mis võimaldab 
kliendil osta retseptiravi-
meid ka teisele isikule. 

Üle 25 aasta tegutsenud 
Mai apteek avas 1. sep-
tembril oma internetiapteegi 
Aptev, mis teenindab kliente 
üle kogu Eesti. Aptev in-
ternetiapteek pakub oma 
praegustele ja uutele klien-
tidele personaalset ning 
usaldusväärset teenindust.

Meie apteekrid on oma 
töös põhjalikud ja paind-
likud ning soovivad sama 
suunda jätkata ka interne-
tiapteegis. Aptev interne-
tiapteek keskkonnas on või-
malik osta retseptiravimeid 
ka teisele isikule. Selleks 

on vaja teada teise isiku isi-
kukoodi ja soovitud ravimi 
retsepti numbrit.

Täpsema kirjelduse tei-
sele isikule retseptiravimi 
ostmise kohta leiab Aptev.
ee kodulehelt.

Lisaks on meil rõõmu-
sõnum Pärnu linna elanike-
le, kes saavad linna piires 
tellida ravimeid kiirkulleri 
abil koju, ning töötame sel-
le nimel, et lähiajal jõuaks 
see teenus ka kaugemale. 
Senikaua pakume tellimuse 
esitamisega samale päevale 
jäävat kullerteenust lisaks 
Pärnule ka Reiu ja Silla 
külla, Paikusele, Seljamet-
sa, Urgesse, Sinti ja Tam-
mistesse.

Austatud Paikuse osavalla 
valijad, kuna nendel va-
limistel on eelnevatega 
võrreldes palju muudatusi, 
püüame teile lihtsas sõnas-
tuses veidi teavitust anda. 

Seekord moodustavad 
Pärnu keskuslinn, Audru, 
Paikuse ja Tõstamaa osaval-
lad ühise valimisringkonna, 
mistõttu on ka kandidaa-
did kõikidel valijatel ühed 
ja samad. Paikusel asub 
valimisjaoskond endiselt 
osavallakeskuse ruumides, 
mis on avatud reedel ja lau-
päeval (15. ja 16. oktoobril) 
kell 12-20 ning pühapäeval, 
17. oktoobril kell 9-20.

Paikuse osavalla inime-
ne saab 11.-14. oktoobril  
nn eelhääletada ka kolmes 
Pärnu linnas asuvas vali-
misjaoskonnas: Pikk tn 13 
(Pärnu Bussijaam), Papi-
niidu 8 (Kaubamajakas) ja 
Haapsalu mnt 43 (Maksi-
market), mis on avatud kell 
12-20.

Endiselt on võimalik 
oma hääl anda ka elektroo-
niliselt. E-hääletamine algab 
esmaspäeval, 11. oktoobril 
kell 9.00 ja kestab ööpäe-
varingselt kuni laupäeval 
16. oktoobrini kell 20.00. 
Alljärgnevalt väike spikker 
valijatele.

Ühtne valimisnädal
Valimiste periood koon-

dub ühte nädalasse:

- esmaspäevast laupäe-
vani saab hääletada nii pa-
bersedeliga jaoskonnas kui 
ka elektrooniliselt, püha- 
päevasel valimispäeval ai-
nult pabersedeliga. NB! 
Pühapäeval jaoskonnas saab 
pabersedeliga hääletades 
oma e-hääle veel ära muuta.

- esmaspäevast nelja-
päevani on igas vallas ja 
linnas avatud vähemalt üks 
valimisjaoskond, kus saab 
hääletada väljaspool oma 
elukohajärgset valimisring-
konda. Pärnu linnas asuvad 
need Pärnu bussijaamas, 
Kaubamajakas ja Maksi-
marketis.

- reedel, laupäeval ja 
pühapäeval saab hääletada 
ainult oma elukohajärgses 
valimisringkonnas. Nendel 
päevadel toimub ka kodus 
hääletamine.

Kodus hääletamise taot-
luse saab esitada kirjalikult 
(sh e-kirjaga) ja telefoni 
teel. Taotlust saab esitada  
e-posti aadressile valimi-
ne@parnu.ee või helistada 
jaoskonnakomisjonide üld-
telefonile 59116959 püha-
päeval kella 14.00-ni.

Paindlik jaoskonna-
valik

Oma valimisringkonna 
piires saab hääletamas käia 
endale sobivaimas jaos-
konnas s.t Paikuse osavalla 
valija saab hääletada ka 

Pärnu linnas või ka Tõsta-
maal asuvas valimisjaos-
konnas. Selle võimaluse 
tagab pabernimekirjade ase-
mel elektrooniline valijate 
nimekiri.

Ringkonna hääletusruu-
mide asukohad on kirjas 
valimiste teabelehel, veebi-
lehel valimised.ee ja teavet 
saab ka valimiste infotelefo-
nilt 631 6633.

Jaoskonnas
- Valija tuvastatakse isi-

kut tõendava dokumendi 
(ID-kaart, pass, juhiluba) 
alusel.

- Jaoskonnatöötaja teeb 
arvutis elektroonilisse vali-
jate nimekirja märke valijale 
hääletamissedeli väljastami-
se kohta.

- Valija saab hääletamis-
sedeli kätte allkirjalehele an-
tud allkirja vastu ja kirjutab 
valimiskabiinis sedelile mee-
lepärase kandidaadi numbri. 
Enne kokkumurtud sedeli 
valimiskasti laskmist vajutab 
jaoskonnatöötaja selle välis-
küljele pitsatijäljendi.

Valimiste teabeleht
- Igale aadressile, kus 

elab kas või üks hääleõi-
guslik inimene, saadetakse 
hiljemalt oktoobri esimesel 
nädalal valimiste teabeleht 
(asendab valijakaarti ega 
ole seotud valimisõigusega). 
Kes on teinud eesti.ee-s 
vastava märke, saavad selle 

info e-kirjaga. 
- Teabelehel on üldi-

ne info valimisõigusest ja 
märgitud kõigi hääletamis-
ruumide asukohad.

Valimisõigus
Kohalike omavalitsuste 

valimistel on hääletamis-
õigus vähemalt 16-aastasel 
valijal, kelle elukoha aad-
ress on rahvastikuregist-
risse kantud. Lisaks Eesti 
kodanikele saavad kohalikel 
valimistel hääletada Eestis 
elavad muu Euroopa Liidu 
liikmesriigi kodanikud, sa-
muti Eestis püsivalt elavad 
välisriigi kodanikud ja ko-
dakondsuseta isikud.

Poliitiline agitatsioon
Poliitiline välireklaam 

on lubatud kogu valimis-
perioodi ajal, poliitilist 
selgitustööd tohib teha ka 
valimispäeval. Vaid hää-
letamisruumis peab olema 
tagatud valimisrahu.

Koroonaviirus
Kardetavasti tuleb ar-

vestada viiruse levikust 
tingitud piirangutega. See-
pärast kanna hääletusruumis 
maski, hoia teistega vahet, 
desinfitseeri käsi ja võima-
lusel luba eakad järjekorras 
ette ja kui saad, käi jaos-
konnas oma häält andmas 
hoopis enne valimispäeva.

Mingem kindlasti oma 
tahet väljendama!

Liilia Varik

Harmooniumi renoveeri-
misfond sai täidetud

Seljametsa rahvamaja alus-
tas 2019. aasta märtsis hin-
nalise harmooniumi reno-
veerimiseks raha kogumist, 
vajalik 4500 eurot sai täis 
tänavu juuli lõpus. 

Vajalik rahasumma ko-
guti rahvamaja meeskonna 
ja abiliste poolt heategevus-
loterii müügiga, kaasa aitas 
ka 2019. aasta laadaoksjon. 
Igal rahvamaja korraldatud 
kontserdil ja etendusel on 
publik saanud osta meie 
maja sõprade valmistatud 
küpsetisi ja kohvi, seega on 
harmooniumi renoveerimist 
toetanud iga heategevus-

kohviku külastaja. 
Viimase puudu olnud 

100 euroga toetas oma koh-
vikupäeval teenitud tulust 
LC Paikuse. 

Põlendmaa külast pärit 
harmoonium läheb nüüd 
renoveerimisele pillimeister 
Heini Soobiku töökotta. 

Rahvamaja tänab kõiki 
toetajaid ja abilisi – anna-
me kindlasti harmooniu-
mi käekäigust teada ja kui 
olud lubavad, plaanime ka 
harmooniumi avapeo kor-
raldada. 

Annika Põltsam
Seljametsa Rahvamaja

PaNoKe sai noortele uut spordiinventari
Septembri alguses saabus 
laste suureks rõõmuks Pai-
kuse Noortekeskusesse uus 
ports erinevaid rulasid ja 
tõukse koos kaitsekiivritega. 

Vahendid osteti Pärnu 
linna toel huvihariduses 
ja huvitegevuses vajalike 
õppevahendite soetamiseks 
väljakuulutatud konkursi 
raames. Lisaks tõuksidele 
ja ruladele piisas linna eral-
datud ca tuhandest eurost ka  
uue korvpallirõnga muretse-
miseks ja discgolfi ketaste 
varude täiendamiseks.

Nüüdseks on noored 
korvpallirõnga meie maja 
seinale ka paika pannud 
ja igal õhtul käivad kõvad  
“viie miinuse” lahingud. 

See on noorte seas popu-
laarne korvpalliviskemäng, 
kus mängijad üritavad kor-
damööda vabalt valitud 
positsioonidelt tabada korvi. 
Kui see kellelgi õnnestub, 
siis peab järgmine mängija 
viskama samast kohast. 
Eksimuse korral saab ta 
miinuse. Mäng kestab kok-
kuleppeliselt seni, kuni üks 
mängijatest kogub viis mii-
nust või kuni kõik mängijad 
peale ühe on kogunud viis 
miinust.

Tore, et noored said uusi 
vahendeid vaba aja sportli-
kult sisutamiseks just väli-
tingimustes.

Marika Valter
noortekeskuse juht
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Korstnapühkimine eramajades, hekkide ja viljapuude 
lõikus. Taevastes OÜ 56981275.

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 sünnipäevalapsiÕnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

 
Mälestame lahkunuid
Mart Kõvatomas  11.10.1942 - 21.08.2021
Ljudmilla Saveljeva  24.05.1951 - 22.08.2021
Johannes Kanarbik  28.08.1943 - 30.08.2021
Arno Põldvee   23.08.1958 - 31.08.2021
Edgar Tammel  19.12.1931 - 06.09.2021

Õnnitleme!
LIISA SOOPÕLD  16.08.2021
ema Maili Soopõld
isa   Siim Soopõld

ELLY TOOMELA  22.08.2021
ema Mingxia Wang
isa   Tanel Toomela

STEFAN SAAT   23.08.2021
ema Kristin Jantson
isa   Meelis Saat

IRIS POOLAKESE  01.09.2021
ema Kerttu Poolakese
isa   Karl Poolakese

GEORG POPP   09.09.2021
ema Hanna Reena Krüger
isa   Allan Popp

RUUBEN HUNT  11.09.2021
ema Andra-Karolin Schumann
isa   Gert Hunt

MARTIN TUISKMARTIN TUISK
HEIMAR TAMMELHEIMAR TAMMEL
UDO-LEMBIT GROSSMANNUDO-LEMBIT GROSSMANN
ELMAR HIIEMÄEELMAR HIIEMÄE
ENNO KUUSMETSENNO KUUSMETS
ARVO SAAREARVO SAARE
ARVI MÄNNIKUARVI MÄNNIKU
ANTS MÄGIANTS MÄGI
ARVO KURULARVO KURUL
TAIVO STUBBETAIVO STUBBE
HARRI LAANEPÕLDHARRI LAANEPÕLD
RIHO SAALRIHO SAAL

ÜLO AASÜLO AAS
LINDA NAHKSEPPLINDA NAHKSEPP
ASTA SEPIKASTA SEPIK
HILDA MASLOVAHILDA MASLOVA
MARIA TAMMELMARIA TAMMEL
LEIDA MÄGILEIDA MÄGI
LJUDMILA LEESMENTLJUDMILA LEESMENT
MARET KASKMARET KASK
LEA KUSTASSOOLEA KUSTASSOO
VEERA MEKLEŠVEERA MEKLEŠ
MAIE VOOLAIDMAIE VOOLAID
HELJU RADIKHELJU RADIK

LEIDA SAZONOVLEIDA SAZONOV
ELLE TOHVERELLE TOHVER
LUDMILLA AGARDLUDMILLA AGARD
RAILI LUIKRAILI LUIK
ANNE SAALANNE SAAL
ANU TAMMELAANU TAMMELA
TAMARA ALEKSANDROVATAMARA ALEKSANDROVA
AAVE TOOMSALUAAVE TOOMSALU
HEIKE METSHEIKE METS
HILDA TAMBERGHILDA TAMBERG
LEHTE PUUDERSELLLEHTE PUUDERSELL

Kukeseene tn 1, Silla küla
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11.00 | 26. SEPTEMBER

PAIKUSE SPORDIKESKUS

SISSEPÄÄS TASUTA 

 

TULE KAASA ELAMA!

ELAR

SARAPUU

Hengram OÜ 

 

Külastajatel tuleb esitada kehtiv EL Covid-19 tõend, kuni 24h enne

üritust tehtud antigeeni kiirtest või kuni 72h enne üritust tehtud

PCR-testi tõend

 

Alates 1. oktoobrist on 
Paikuse raamatukogu avatud 

esmaspäevast reedeni kell 8-18, 
laupäeviti kell 10-14.


