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Autasud antakse üle lipuhommikul

Uute töökohtade tekitami-
seks saab taotleda toetust
Märtsi keskel avaneb PRIA 
maapiirkonnas majandus-
tegevuse mitmekesistamise 
investeeringutoetuse taot-
lusvoor. Meetme eesmärk 
on eelduste loomine uute 
töökohtade tekkeks maal 
väljaspool põllumajandus-
sektorit. Vooru eelarve on 
12 miljonit eurot.

Maapiirkonnas majan-
dustegevuse mitmekesis-
tamise toetust suurusega 
kuni 150 000 eurot saab 
kasutada uute seadmete ost-
miseks ja tootmis- või tee-
nindusruumide ehitamiseks. 
Nüüd on abikõlblikud ka nii 
statsionaarsete kui mitte- 
statsionaarsete masinate ja 
seadmete ostmisega seotud 
kulud. Investeeringuobjekt 
peab asuma maapiirkonnas, 

millena Pärnumaal ei käsit-
leta üksnes enne 2018. aasta 
haldusreformi kehtinud Pär-
nu linna territooriumi.

Toetustaotlusi  saab 
esitada 17.-31. märtsini 
2021. Taotluste eeltäitmist 
e-PRIAs enne vooru algust 
ei toimu ning taotluse ette-
valmistamise ja koostamise-
ga tuleks alustada varakult, 
et vajalikud dokumendid 
taotluse esitamise ajaks 
korda saada.

Põhjalik ülevaade toe-
tuse tingimustest on PRIA 
kodulehel www.pria.ee, 
infotelefon 737 7678. Meet-
mega seotud videojuhendid 
leiate Maaeluministeeriumi 
Youtube kanalilt. Tekkinud 
küsimused palutakse saata 
info@pria.ee

Sõidukeid palutakse 
parkida oma kinnistul 
Pärnu linnavalitsus palub 
võimalusel parkida sõidukid 
oma kinnistule, sest kitsas-
tel tänavatel olevad autod 
segavad tahestahtmata tee-
hooldusmasinate tööd.

Tänavaid hooldatakse 
nii öösel kui päeval sõltuvalt 
lume sadamisest, mistõttu 

pole võimalik autosid ka 
saha eest operatiivselt ära 
ajada. 

Inimestel, kes auto täna-
va asemel oma hoovi pargi-
vad, on ka endal mugavam 
liikuda, sest kodu kõrvalt on 
tänav puhastatud.

Austatud rahvas, ettevõtjad, koostööpartnerid!
Õnnitleme teid Eesti Vabariigi 103. sünnipäeval!

24. veebruaril kell 9.00 
Paikuse Kooli ees lipuväljakul

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamine lipuhommikuga

Paikuse osavalla vapimärgi ja tänukirjade üleandmine.Paikuse osavalla vapimärgi ja tänukirjade üleandmine.
Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse ja osavalla juhtide tervituskõned. Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse ja osavalla juhtide tervituskõned. 

Lippe ja tuju hoiavad kõrgel Kodutütred ja Noorkotkad ning Lippe ja tuju hoiavad kõrgel Kodutütred ja Noorkotkad ning 
osavalla külade esindajad.osavalla külade esindajad.

Esineb lauluselts Sireli, meelelahutusklubi Kuu, pasunakoor Õnn Tuli Õuele.Esineb lauluselts Sireli, meelelahutusklubi Kuu, pasunakoor Õnn Tuli Õuele.
        Pidupäevakringel ja tee.        Pidupäevakringel ja tee.

Harmooniumi fond kosub kohvi ja koogi toel

Paikuse osavalla kõrgeima 
autasu vääriliseks pidas osa-
vallakogu meie huvikooli 
kauaaegset kunstiõpetajat 
Ene Tapferit pikaajalise 
kunstihariduse andmise eest 
Paikusel.

Ene Tapfer on keraami-
kaalaseid teadmisi jaganud 
Paikusel aastast 1999, kui 
asus juhendama keraami-
karingi Paikuse põhikoolis. 
2009. aastal sai temast Pai-
kuse huvikooli kunstiõpeta-
ja ja sügisest 2020 Paikuse 
huvihariduskeskuse PAI 
õpetaja.

Alates 2006. aastast 
on ta pakkunud keraami-
kaõpet ka meie täiskas-
vanutele. Tema õpilased 
esinevad oma loominguga 
iga-aastasel näitusel Pärnu 
Keskraamatukogus. Tun-
nustust väärib ka tema töö 
erivajadustega inimestega 
Pärnu Maarjakodus ja Pärnu 
Haigla Psühhiaatriakliiniku 
Päevakeskuses. Ene Tapfer 

on Eesti Keraamikute Liidu 
liige 1999. aastast.

Paikuse osavallakogu 
esimehe tänukirja pälvis  
Annela Raud Selge täiskas-
vanuhariduse edendamise ja 
õppimisvõimaluste avarda-
mise eest Paikuse osavallas. 

Annela Raud Selge ARS 
kunstistuudio maalijad käi-
vad Paikusel koos aastast 
2007. Juba järgmisel aastal 
oli esimene ülevaatenäitus 
Paikuse vallamaja suures 
saalis. Sellest ajast peale on 
stuudiolaste tööd Paikuse 
rahvale näha igal kevadel. 

Lisaks stuudiotööle on 
Annela oma grupile or-
ganiseerinud silmaringi 
laiendamiseks väljasõite 
tuntud kunstnike näitus-
tele Tallinnas, Haapsalus, 
Riias ja korraldanud suviti 
maalipäevi, et õppida maa-
lima otse looduses. ARS 
kunstistuudio näitusi on 
pidevalt nii Pärnu linnas 
kui ka mujalgi. Annelal on 

eriline oskus meid innustada 
ja julgustada oma äärmiselt 
positiivse suhtumisega – 
kirjutavad tema maalijad 
Maie Tamme, Helle Tamm 
ja Silvi Koovit.

Paikuse osavallakogu 
esimehe tänukirja pälvis  
Ants Välimäe Seljametsa 
muuseumi ekspositsiooni 
kaasajastamise ja rändnäi-
tuste loomise eest.

Välimäe jõudis Selja-
metsa muuseumis töötada 
veidi vähem kui poolteist 
aastat, kuid tegi ära töö, mis 
oli kaua oma aega ja õiget 
inimest oodanud. Ta kasu-
tas oma muuseumialaseid 
kogemusi ja kontakte ning 
kujundas püsiekspositsiooni 
ümber, seades eksponaadid 
loogilisse järjestusse ja an-
des kõigele uute stendide ja 
infotahvlite abil kaasaegse 
ilme. Ants jõudis lühikese 
aja jooksul koostada kaks 
rändnäitust – stendi meie-
kandi suurmeestest Mihkel 

Lüdigist ja Mihkel Kasest. 
Paikuse osavallakogu 

esimehe tänukirja pälvis 
Rita Mändla suure panuse 
eest rahvakultuuri arenda-
misel Seljametsa rahva-
majas.

Uudis pikaajaliste koge-
mustega tantsuõpetaja Rita 
Mändla kolimisest Selja-
metsa külla tõi 2017. aastal 
kaasa rahvatantsurühma 
Virtin sünni. Rita juhenda-
misel on Virtin esinenud 
Poolas folkloorifestivalil, 
Pärnu hansapäevadel ja par-
gikontsertidel ja suurel hul-
gal kohalikel sündmustel. 
Rita on Seljametsa üritustel 
abiks olnud rahvamaja ava-
peost saati – aidanud pidude 
programmide koostamisel ja 
etteastete väljamõtlemisel 
ning juhendanud Wanade 
tantsude klubi. 

Rita koduõues peeti 
2019. aastal üle pika aja 
Seljametsa küla jaanituld.

Kaks aastat tagasi alustasi-
me Seljametsa muuseumile 
Põlendmaa külast annetatud 
harmooniumi renoveerimi-
seks raha kogumist. 

Kuigi koroona tõttu on 
üritusi vähem ning suure-
maid oksjoneid ja anne-

tuste kogumisi ei saa teha, 
koguneb fondi vähehaaval 
siiski lisa. Igal Seljametsa 
rahvamaja üritusel oleme 
maja töötajate ja vabatahtli-
ke abiliste toel korraldanud 
kohviku, kus omaküpseta-
tud hõrgutisi müüa. 

Praegu on harmooniumi 
renoveerimise fondis 3260 
eurot. Lõppeesmärgiks ehk 
harmooniumi renoveerimi-
se maksumuseks on 4500 
eurot. Täname nii rahva-
maja vabatahtlikke abilisi, 
lahkeid annetajaid kui meie 

ürituste külastajaid, kes 
heategevuskohvikust kohvi 
ja kooki on ostnud. Järg-
mine võimalus selleks on 
Seljametsa rahvamajas 13. 
märtsil Uku Suviste kontser-
dil „Kummardus naistele“.

Annika Põltsam

Ene Tapfer Annela Raud Selge Ants Välimäe Rita Mändla
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Linnavalitsuses otsustati:
1. veebruaril 2021
* anda ehitusluba Seljametsa külas asuvale Lillenurme kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: reovee kanalisatsioon ja immutussüsteem, 
vesi ja elekter.
* teha ettepanek linnavolikogule tunnistada kehtetuks Seljametsa tee, Paide mnt, Va-
henurme talu piiri ja raudteetammi vahelise maa-ala detailplaneering. 

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

Linnavolikogus otsustati:
21. jaanuaril 2021
* anda Pärnu linna vapimärk järgmistele isikutele:
- Raivo Lumistele suurepärase töö eest julgeoleku arendamisel ja tagamisel nii Pärnus 
kui kogu Eestis; 
- Rita Mändlale hindamatu ja pühendunud tegevuse eest rahvatantsukultuuri arendajana, 
tantsuõpetajana ja kultuurikorraldajana.
* määrata Pärnu Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 39. Moodustada 
Pärnu Linnavolikogu 2021. aasta oktoobrikuus toimuvateks valimisteks üks valimis-
ringkond, mille piirid kattuvad Pärnu linna haldusterritooriumi piiridega ja kus on 39 
mandaati. Otsuse poolt hääletas 20 ja vastu 18 volikogu liiget.

Paikuse osavallakogu 28. 
jaanuari 2021. aasta koos-
olek toimus Microsoft 
Teamsi vahendusel. Osales 
üheksa liiget, puudus neli.

Osavallakogu otsustas 
ühehäälselt toetada Pärnu 
Linnavolikogu otsuse „Sel-
jametsa tee, Paide mnt, 
Vahenurme talu piiri ja 
raudteetammi vahelise 
maa-ala detailplaneerin-
gu kehtetuks tunnistami-
ne“ eelnõu. Abilinnapea 
Silver Smeljanski märkis, 
et linnavalitsuse poole on 
detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamise sooviga pöör-
dunud mitmed nimetatud 
ala kinnistute omanikud, sh 
kinnistu omanik, kes soo-
vib oma kinnistut jagada. 
Tegemist on vananenud 
detailplaneeringuga ja selle 
täies ulatuses kehtetuks 
tunnistamine ei riiva naaber-
kinnistuid, ei piira huvitatud 
isikute õigusi ja huve ega 
kahjusta ka avalikke huve.

Võeti teadmiseks pro-
jektijuhi Velmo Narrusk-
bergi ülevaade talvistest 
heakorratöödest osavallas. 

Piirkond on jagatud kol-
meks ja lumetõrjelepingud 
on sõlmitud kahe ettevõtja-
ga. Esimene piirkond hõl-
mab Paikuse alevit, Silla, 
Vaskrääma ja Tammuru 
küla ning teine piirkond on 
Seljametsa ja Põlendmaa 
külad. Seal jätkavad tööd 
juba mitu aastat osavallas 
lund lükanud TrefNord ja 
MKM Infra. Kolmas piir-
kond koosneb Paikuse alevi, 
Silla ja Seljametsa küla 
kergliiklusteedest ja alevi 
kitsamatest tänavatest. Siin 
teenusepakkuja vahetus ja 
nüüd teeb seda MKM Infra. 
Tõdeb, et muutus on kaasa 
toonud mõningaid rahul-
olematusi, kuid probleemid 
on lahendatud töö käigus 
kiiresti. 

Tänavate puhastuseks 
on ette nähtud 31 tuhat 
eurot. Jaanuar on olnud 
lumerohke ja kui selline 

lumesadu jätkub, siis eel-
arves olevast summast jääb 
tõenäoliselt väheks ning 
on tarvis lisaraha. Nii on 
juhtunud ka mõningatel 
varasematel aastatel.

On esinenud juhtumeid, 
kus teevaldaja unustas sü-
gisel avalduse teha ja esi-
meste sadude ajal jäi see 
lahti lükkamata või unustas 
lükkaja mõne teeotsa soo-
tuks ajamata või saanuks 
lükata laiemal jne, kuid 
kõik need mured on leidnud 
lahenduse.

Lepiti kokku, et osaval-
lakeskus pöördub Maantee-
ameti poole ettepanekuga, 
et nende teenuse osutaja 
võtaks jalakäijate teede juu-
res kiirust maha ega lükkaks 
seda uuesti täis. Elanikel 
palutakse kõik problee-
mid edastada projektijuhile 
Velmo Narruskbergile tel 
4448157.

Vaadati läbi osavalla 
tunnustusavalduste ette-
panekud ja otsustati:

1. Anda välja Paiku-
se osavalla vapimärk Ene 
Tapfer`ile pikaajalise kuns-
tihariduse andmise eest Pai-
kusel.

2. Anda Paikuse osaval-
lakogu esimehe tänukirjad:

- Annela Raud Selge`le 
täiskasvanuhariduse pika-
ajalise edendamise ja õppi-
misvõimaluste avardamise 
eest kunstivaldkonnas Pai-
kuse osavallas.

- Ants Välimäe`le Paiku-
se muuseumi ekspositsiooni 
atraktiivsemaks kujundami-
se ja rändnäituste loomise 
eest.

- Rita Mändla`le suure 
panuse eest rahvakultuu-
ri arendamisel Seljametsa 
rahvamajas.

Osavallakogu otsustas 
anda nõusoleku Reiu jõe 
kallasraja tõkestamiseks 
Põlluääre ja Jõeoru kinnis-
tute piiril veepiirini kal-
lasrajal liikujale. Põlluääre 
kinnistu omanik on esitanud 
taotluse Keskkonnaametile 

kallasraja sulgemiseks Reiu 
jõe kaldal lammaste kasva-
tamise eesmärgil. Taotlust 
tutvustanud osavallakesku-
se juhataja Kuno Erkmann 
selgitas, et kinnistute oma-
nik lubas tagada väravate 
olemasolu 4 meetri laiusele 
kallasrajale ligipääsuks ja 
seal liikumiseks. Lõpliku 
otsuse teeb Keskkonnaamet.

Informatsioonid
Kuno Erkmann andis 

ülevaate Eesti Vabariigi 
aastapäeva tähistamisest. 
Üldisest olukorrast tingituna 
toimub Paikuse Kooli juures 
24. veebruaril korraldataval 
lipuhommikul ka vapimärgi 
ja tänukirjade üleandmine 
(vt täpsemalt lk 1).

Eero Rändla rääkis, et 
2. veebruaril toimub linna 
kultuuri- ja sporditeenistuse 
organiseerimisel kultuuri 
ja spordi valdkonna vir-
tuaalne kohtumine, kuhu on 
kutsutud osavallakeskuste 
juhatajad, osavaldade kul-
tuuri ja spordirahvas. Palus 
neist teemadest huvitatud 
osavallakogu liikmetel oma-
poolseid mõtted ja tähelepa-
nekud esmaspäevaks teada 
anda. Samuti informeeris ta, 
et teemadest huvitatutel on 
võimalik kõigile saadetud 
lingi kaudu arutelus osaleda.

E. Rändla informeeris ka 
osavallakogude esimeeste 
poolt tehtud arvamusaval-
dusest teemal “Ootame lin-
nalt rohkem koostööd”. 

Marika Valter tegi et-
tepaneku taotleda riigilt 
munitsipaalomandisse Too-
minga tänavaga külgnev 
metsatükk, kus RMK tegi 
kohalike elanike sõnul laas-
tamistööd.

Tarmo Vanamõisa tõsta-
tas uuesti tiheasustusaladel 
lõkete tegemise ja kivisöega 
kütmise teema – esimene 
saastab keskkonda ja teisel 
juhul saavad kahjustada lä-
hedal asuvate sundventilat-
siooniga majade siseruumid.

Liilia Varik

Head osavalla elanikud! 
Kuigi Eestis ei ole seoses 
COVID-19 levikuga kehtes-
tatud nii karme piiranguid 
kui teistes Euroopa riikides, 
on Eesti nakatumise kor-
daja jätkuvalt väga kõrge 
ja ohustab meid kõiki. 4. 
veebruaril oli Eesti naka-
tumise kordaja 100 000 
elaniku kohta 536. Näiteks 
võib tuua nakatumiskordaja 
läinud nädalal Soomes, mis 
oli 72 või Norra, kus näitaja 
oli 105. Eestiga sama hullus 
seisus on Läti (595) ja Lee-
du (598).

Paraku on murekohaks 
Eestis kujunenud Pärnumaa 
ja Pärnu. Kui veel eelmise 
aasta lõpus oli Pärnumaa 
üks turvalisemaid piirkon-
di ja nakatumisnäitajate 
poolest nimekirjas viimaste 
seas, siis jaanuaris on Pär-
numaa nakatumise näita-
jad väga kiiresti tõusnud 
ning maakondadest jaga-
me, pärast Ida-Virumaad, 
teist-kolmandat kohta Võru 
maakonnaga.

28. jaanuari seisuga oli 
Pärnu linna nakatumise näi-
taja 100 000 elaniku kohta 
672, Saarde vallas 710, Tori 
vallas 770, Häädemeeste 
vallas 684 ja Põhja-Pär-
numaa vallas 525. Kogu 
maakonna suhtarv oli 654,4.  
Meist kõrgem oli see näitaja 
vaid Ida-Virumaal (778,3) ja 
kolmandal kohal Võrumaal 
(573,2).

Üks põhjusi, miks viirus 
maakonda räsima pääses, 
oli arvatavasti Põhja-Eesti 
sulgemine, mis tõi sealsed 
elanikud jõulupühi ja aas-
tavahetust pidama Pärnusse 
ja Pärnumaale. Hetkel aga 
peaks keskenduma sellele, 
kuidas viiruse levikule Pär-
numaal võimalikult kiiresti 
piir panna.

Kuidas ennast, oma pere 
ja sõpru kõige paremini 
viiruse eest kaitsta? Esmalt 
peame kõik endale tunnis-
tama, et oht nakatuda on 
igal pool ja mõtlema sellele, 
kuidas ennast nakatumise 
eest tõhusalt kaitsta.

Selle viiruse puhul peab 
tahaplaanile jääma seisu-
koht, et tugeva tervisega 
inimesele haigus külge ei 
hakka. Ei tasu luua ka võlts- 
ettekujutust, et osavallas 
elavad inimesed rohkem 
hajutatult ja seetõttu viirust 
osavallas pole. Tegelikult 
levib viirus väga laialdaselt 
ka osavaldades, sest inime-
sed käivad tööl, poes, kasu-

tavad ühistransporti, lapsed 
käivad iga päev koolis ja 
trennis ning saavad nendes 
kohtades kokku inimestega 
teistest piirkondadest, kus 
nakatumine kõrgem.

28. jaanuaril positiivse 
viirusetesti andnud elanikest 
elas 56 Pärnu keskuslinnas 
ja 22 Pärnu osavaldades. 
Ehk ligi kolmandik posi-
tiivsete testide andjatest olid 
osavaldade elanikud. 

Vähemalt veebruarikuu 
lõpuni peaks vältima ava-
like ürituste külastamist 
niipalju, kui see võimalik. 
Söögikohas sõpradega ei-
nestamine oleks väga tore 
ettevõtmine ja kuigi sõbrad 
kinnitavad, et nad on terved, 
oleks praegu mõistlik kõik 
koosviibimised veebruari 
lõpuni edasi lükata.

Viirusekandajal ei pruu-
gi haigusjuhud esimestel 
päevadel esineda ja väga 
lihtne on pealtnäha täiesti 
tervelt inimeselt nakkus 
ikkagi saada. Samuti ei 
maksaks minna kontserti-
dele ja teatrietendustele, sest 
viimasel ajal väljaselgitatud 
juhtumid näitavad, et ka 
sealt on inimesed nakkuse 
saanud või pidanud posi-
tiivse testi saanud külastaja 
tõttu karantiini jääma.

Mõistlik on teha sel kuul 
paus sõprade küllakutsu-
mise osas ja külastada oma 
kodukauplust või teenin-
dusasutust vaid korraliku 
maskiga, kuna mask vä-
hendab oluliselt nakatumise 
riski. Heameel on tõdeda, 
et enamus inimesi ikkagi 
kannab ühistranspordis ja 
kauplustes maski.

Koolivaheaeg sai jaa-
nuari alguses läbi ja viirus 
on hakanud intensiivsemalt 
levima koolides, huvikooli-
des ja lasteaedades. Soovi-
me, et koolid oleksid avatud 
ja seetõttu on koolid ka ise 
võtnud tarvitusele meetmed 
viiruse leviku pidurdami-
seks, kuid risk nakatuda on 
siiski seal olemas.

Riskikohad on vahe-
tunnid, kus lapsed parata-
matult näost-näkku suht-
levad ja huvitegevus, kus 
lapsed tulevad kokku eri-
nevatest koolidest. Kui üks 
neist on viiruse kandja, võib 
viirus levida kõigi huvi-
ringis viibinud laste kaudu 
nende koolidesse.

Sama on täiskasvanute 
ja laste treeningutega. Kui-
gi trennis käies on lubatud 
kuni kümneliikmelised rüh-

mad ja palju tehakse tree-
ninguid õues, vahetatakse 
riideid riietusruumis ikka 
treeningukaaslastega koos 
ja kui üks neist on viiruse 
kandja, võib viirus riietus-
ruumist kaasa minna.

Need ei ole vaid teoree-
tilised näited viiruse leviku 
teekonna kohta, vaid tervi-
seameti ametnikud on tuvas-
tanud sellised viiruse leviku 
teekonnad haigusjuhtude 
kaardistamistega. Seetõttu 
peaks iga lapsevanem oma 
pere turvalisuse huvides 
tõsiselt kaaluma, kas lapse 
huvitegevuses ja treeningu-
tes oleks mõistlik veebruaris 
teha väikene paus.

Kolmas Suurem viiruse 
leviku ala on töökohad. 
Arusaadav, et inimesed käi-
vad tööl ja pere sissetulek 
tuleb enamusel töökohast. 
Paljud ettevõtted on võtnud 
kasutusele ennetavad meet-
med viiruse leviku takistami-
seks, kuid suurim probleem 
on töötajad, kes haigustun-
nustega tulevad siiski tööle 
ja seeläbi nakatuvad teised 
isikud kollektiivis.

Terviseameti andmed 
näitavad, et viirusesse na-
katunul võib olla kerge 
kurguvalu, väike nohu või 
muud tavalised külmetus-
nähtused ja nakatunud isik 
võib seetõttu oma tervislik-
ku olukorda hinnata heaks. 
Et vältida kogu kollektiivi 
nakatumist tööl, peaks iga 
väiksemagi sümptomi puhul 
esialgu koju jääma ja ennast 
testima. Positiivse testi saa-
nud või nakatunuga lähikon-
taktis olnud inimene peab 
aga kindlasti koju jääma.

Kogu riigis on alanud 
vaktsineerimine ja mida 
aeg edasi, seda rohkem 
tekkib COVID-19 suhtes 
immuunseid inimesi. Palun 
kõigil käituda mõistlikult ja 
tunnistada endale jätkuvalt 
viiruse ohtu, mis varitseb 
meid paraku kõikjal tööl, 
koolis ja avalikes asutustes.

Andes endale aru vii-
rusest tingitud ohtudest ja 
käitudes ettevaatlikult, pea-
me vastu ning saame loode-
tavasti Pärnus ja Pärnumaal 
kõrged nakatumisnäitajad 
langema. Võttes eesmärgiks 
nõnda käituda vähemalt 
veebruarikuu lõpuni, on see 
eesmärk täiesti saavutatav!

Rahulikku meelt ja püsi-
gem terved,

Romek Kosenkranius
Pärnu linna 

kriisikomisjoni esimees

Viirus kujutab jätkuvalt ohtu 
Pärnus ja Pärnumaal
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Töö kiidab tegijat

Raamatukogus on välja pan-
dud uus näitus “Töö kiidab 
tegijat”. 

Väljapanekus leidub 
diplomeid,  au- ja tänukirju 
läbi aegade. Autasuväärli-
seks on peetud saavutusi 
väga erinevates eluvaldkon-
dades, töödes, võistlustel ja 

ettevõtmistes. Lisaks tubli-
dele saavutustele õppetööss 
ja spordis on jagatud esikoh-
ti tammetõrude korjamise ja 
aktiivse töö eest MARSIL, 
aga ka vägikaikaveos, kar-
tulivõtmises ja vastlasõidus.

Gerli Lehemets

Tervise ja heaolu teema on meie lasteaia
õppetegevustes olulisel kohal
Lasteaed on kodu kõrval 
oluline lapse arengu ja 
tervise toetaja. Terve laps 
mängib ja õpib meelsasti 
ning hea tervisega töötaja 
rühmas jaksab ka ise palju 
lastega ette võtta. Lasteaed 
on koht, kus lisaks kodule 
õpitakse väärtustama tervist 
ja pannakse alus tervisliku 
eluviisi kujunemisele. Sel 
aastal on meie lasteaia pea-
miseks teemaks Rohelise 
kooli programmis just tervis 
ja heaolu. 

Aga millised on siis eri-
nevad võimalused tervise 
teema tutvustamiseks las-
teaias?

Oma suurepärase asu-

koha ja lumerohkuse tõttu 
on sel talvel meie lapsed 
saanud palju õues olla. Kõik 
rühmad kasutavad tihti või-
malust minna kelgumäele. 
Suuremad lapsed tegid al-
gust suusaõppega – ikka 
kukud ning tõused ja iga 
korraga oled aina rohkem 
kogemusi omandanud. 

Et kõigepealt õiged võt-
ted ette näidata, olid suu-
sad all ka liikumisõpetajal 
Kauril, sest oma õpetajast 
paremat eeskuju ju polegi.

Olulisel kohal on ka 
tervislik toitumine. Kel-
lukese rühm tegi näiteks 
vahepalaks tervisliku amp-
sukese “Karu sai”. Ise teh-

tud ja maitses hästi, eriti 
röstsaia kate, mis koosnes 
maapähklivõist, kuivatatud 
jõhvikatest ja banaanidest. 
Rukkilille lapsed katsusid 
oma käega läbi kõik juur- 
ja puuviljad, valmistati nii 
salatit kui võileiba. Uusi 
teadmisi kinnistati robooti-
liste vahenditega tegutsedes. 

Sinilille rühma tervise 
teemalise nädala raames 
koostati ise toidupüramiid, 
liiguti palju õues ja süven-
dati teadmisi robot Ozobot`i 
kaasabil.

Tugiõpetajadki said oma 
tegevustega lõimida tervise 
teemasid nagu kätepesu 

või õige rüht nutiseadme 
kasutusel.

Tähelepanu ja mõte-
te koondamiseks on head 
meelerahumuinasjutud ning 
vaikuseminutite harjutused. 
On ju vaimne heaolu üks osa 
meie tervisest.

Selliste temaatiliste nä-
dalate või päevade korral-
damistega on võimalus tuua 
õppetegevuses fookusesse 
inimese kõige olulisem asi 
– tervis. Tegevusi saab teha 
igas vanuses ja õppekava 
erinevate valdkondadega 
lõimides.

Eve Närep

Nurmenuku lapsed võtsid külma peletuseks kelgumäe-
le termosega kaasa ka Pille korjatud ravimtaimedest 
tee. Jook soojendas ja maitses seal eriti hästi.

Digikoristamisega säästsime keskkonda
Paikuse Lasteaed reagee-
ris Eesti Rohelise kooli 
võrgustiku üle-eestilisele 
üleskutsele ja võttis osa 25. 
kuni 31. jaanuarini kest-
nud suurest digitaalsest 
koristusnädalast. Osalejaid 
oli kokku ligikaudu 3700 
inimest, neist 3500 õpetajad 
ja õpilased. Osales 36 laste-
aeda ja 30 kooli.

Võtsime siis meiegi oma 
Paikuse majas ette seadmed 
ja  kustutasime kõik ebava-
jaliku infomüra ja failid, mis 
kuhjudes digitaalseks prügiks 
olid muutunud. Meie 800 

GB mahust serveris oli vaba 
veel kõigest 77,6 GB. Pärast 
digikoristust on meie serveris 
vaba ruumi 320,4 GB jagu. 
Igati korralik tulemus. 

Digikoristades teeme 
head loodusele – nimelt 
jätab iga digitaalne tegevus 
keskkonnale pisikese jälje, 
täpselt nagu muu tarbimise 
puhul. Kuuldavasti inimes-
te energiakasutus kasvab 
pidevalt, kuid tihti ei osata 
leida enda kõikidele tege-
vustele seoseid. Oli meiegi 
lasteaia arvutites ja serveris 
ca 10 aastat vanu fotosid, 

dokumente ja muid faile. 
Suur osa salvestustest ei 
leia ammu enam kasutust 
ja kahjuks on neid mitmete 
kaustade kaupa. Kõik need 
väikesed harjumused kuhju-
vad aastatega ja mõjutavad 
meie planeeti reaalse CO2 
jalajäljega.

Loodetavasti tegime 
suure heateo nii keskkon-
nale kui ka endile. Arvutid 
peaks väiksema prahi hulga 
tõttu olema kiiremad ja info 
meile endalegi kergemini 
leitav. Nii mõnigi sai üles-
kutsest indu, et oma kodu-

sed seadmed üle vaadata.
 Kas teadsite, et ühe 

e-kirja saatmine võib toota 
kuni 4 grammi CO2-heidet 
ning kui lisad e-kirjale veel 
pildi, võib see number ula-
tuda 50 grammini. See oma-
korda tähendab, et keskmi-
ne e-posti kasutaja tekitab 
aastas kirju saates 135 kg 
CO2-heidet, mis on võrdne 
rohkem kui 300-kilomeet-
rise autosõiduga (https://
koristuspaev.digitark.ee/).

Eve Närep
Lasteaia Rohelise 

Kooli töögrupi juhtVeendu oma aadressi ja 
postkasti korrektsuses
Selleks, et Eesti Post saaks 
kõik pakid ja kirjad kohale 
tuua, peab saadetistel olema 
märgitud õige ja ajakoha-
ne aadress. Kui aadress 
on vale, võib juhtuda, et 
saadetis suunatakse tagasi 
saatjale. 

Samuti on saadetiste 
kohaletoimetamisel oluline, 
et kliendi postkast oleks õi-
gesti märgistatud, hõlpsasti 
leitav ning heas seisukor-
ras. Postkasti juurde peaks 
olema tagatud aastaringne 
ligipääs ja tee postkastini 
ning postkasti alune peavad 
olema takistustest vabad 
(lumi, jää, jalgrattad, lapse-
vankrid, suusad jne). 

Õige postkast on tähis-
tatud maja numbri ja tänava 
või talu nimega või korteri 
numbriga. Samuti peaks 
postkast olema lukustatav, 

ilmastikukindel ja piisavalt 
suur (minimaalsed mõõt-
med 25x35x6 cm) ja piisa-
valt suure avaga (23×3 cm). 

Kiiremale postikandele 
aitavad kaasa ka grupi-
postkastid, sest postikuller 
saab nii korraga täita kõiki-
de ümberkaudsete majade 
postkastid. Seetõttu sõltub 
grupikastide arvust terve 
kogukonna posti kohaletoi-
metamise kiirus. Grupipost-
kasti saab tellida Omniva 
kodulehelt: www.omniva.
ee/grupipostkast.

Ligi tuhandet postkas-
ti teenindav kirjakandja 
ei püsi kaua tervena, kui 
tee postkastide juurde on 
vesine, jäine või lumine. 
Seetõttu paneb Eesti Post 
talvel kõigile südamele, 
et inimesed oma postkasti 
ümbrused korras hoiaksid.

Taaskasuta, uuskasuta, tarbi vähem!
Jaanuaris lõppes rahvus-
vaheline keskkonnaalane 
projekt Waste Art, kuhu 
Paikuse lasteaia Seljametsa 
maja  lapsed ja personal olid 
kaasatud juba 2018. aastast. 

Projektiga alustades oli 
esmaseks ülesandeks teos-
tada jäätmeaudit, et välja 
selgitada lasteaias tekkivate 
jäätmete liigid ja maht. Kuigi 

olime selleks ajaks juba alus-
tanud jäätmete osalise sor-
teerimisega, saime teada, et 
oleks vaja teha veelgi enam. 

Rühmadesse osteti prügi-
kastid, mis lihtsustasid prügi 
liigiti kogumist: paber, pa-
kend, olmejäätmed ja toidu-
jäätmed. Auditist selgus, et 
lisaks tekib rühmaruumides 
ka biolagunevaid jäätmeid, 

mida saaksime väärindada 
muul viisil. Selle teadmi-
sega ehitasime lasteaiale 
kompostkasti. Et personal 
teaks, kuidas ja millega seda 
kasti täita, saime suurepärase 
komposteerimisalase kooli-
tuse Waste Art´i rahastusel. 
Projektitoetusest ostsime ka 
hoovialale ja õpetajate tuppa 
jäätmete liigiti kogumist või-
maldavad mitme kambriga 
prügikastid ning ühe rühma 
jagu matkamiseks vajalikke 
termostasse ja toidukarpe.

Siinkohal tunnustus meie 
kokale, kes väga kiiresti võt-
tis omaks jäätmete liigiti sor-
teerimise põhimõtted ning 
on eeskujuks kogu lasteaia 
personalile.

Oleme uhked, et siin 
lasteaias õpivad igas vanuses 

lapsed keskkonnateadlikult 
käituma, sh tarbima. Juba 
praegu on lastel väga head 
teadmised materjalidest ning 
üheskoos on jõutud tõde-
museni, et vähem tarbida on 
parim viis loodust säästa. 

Waste Art projekti hüüd-
lause “Prügikast ei ole must 
auk” on mõte, mis võiks saa-
ta igat keskkonnast hoolivat 
inimest. 

Täname oma koostöö-
partnereid, kelleks on Waste 
Art Eesti esindaja ja Tipu 
looduskooli eestvedaja Dag-
mar Hoder, liikumise Kom-
postiljon juht Anneli Ohvril 
ja Paikre jäätmekäitluskes-
kus. Teekond teiega on olnud 
huvitav ja hariv.

Aveli Kink
Projekti eestvedaja

LC Paikuse jätkab noortele 
talentidele toetuse andmist
LC Paikuse kuulutas välja 
konkursi “Noore talendi 
toetuseks”. Toetus on suu-
natud sihtotstarbeliselt kuni 
20-aastase Paikuse ja/või 
Sindi piirkonna noore ene-
setäienduseks ja arenguks 
kaunite kunstide, spordi või 
muu huviala valdkonnas.

Noore talendi toetuse 
suuruseks on kuni 500 eurot, 
mis võib jagamisele minna 
mitme taotleja vahel. Taot-

lus peab olema põhjendatud 
ja kinnitatud täisealise isiku 
poolt (näiteks juhendaja, 
lapsevanem, treener).

Taotluse toetuse saa-
miseks palume esitada LC 
Paikuse juhatusele aadressil 
aare.jalakas@rager.ee  hilje-
malt 31. märtsiks. Toetuse 
saaja ja selle suuruse otsus-
tab LC Paikuse juhatus ja 
kinnitab klubi üldkoosolek.

Aare Jalakas

Rukkilille lapsed tutvusid salatit ja võileibu tehes 
põhjalikult juur- ja puuviljadega.

Esimesed võidud on
aineolümpiaadidelt käes
Pärnu linna koolide eesti 
keele aineolümpiaadil saa-
vutas I koha meie kooli 8.b 
klassi õpilane Ly-Sandra 
Kalbus. Õnnitleme!

Tublilt esindasid kooli 
ka Marii Lisette Tiismaa, 
Lennart Samuel Talviku, 
Kertu Hiis, Mariliis Vis-
mann, Liisa Alliksoo, Ruta 
Agafonov, Iti Talts, Meribel 
Kuusik, Astrid Suvorov, 
Kertu Reigo, Dolores Rabi, 
Kristel Lehiste, Kristin Kal-

lau ja Kerli Grant. Aitäh 
õpetajatele Monika Lim-
bergile ja Sirje Tuulemäele!

Pärnu linna koolide 
matemaatikaolümpiaadil 
saavutas I koha meie kooli 
7.c klassi õpilane Romet 
Rebane. Palju õnne! Häid 
teadmisi demonstreerisid 
ka Marii Lisette Tiismaa, 
Meribel Kuusik ja Kristel 
Lehiste. Aitäh, õpetaja Liina 
Kivisto!

Sirje Suurevälja
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Müüa kuivad 50 cm musta lepa ahjupuud (hind 50 €/
rm) ja märjad pinnupakid (1,5 m3 ja 2 m3 pakk, hind 
23 €/rm). Küttepuudele tasuta transport ~15 km Pär-
nus ja Pärnumaal. 
Telefon 5607 3337, Grundar Saeveski OÜ.

* * *
Õunapuude lõikus; korstnapühkimine. 
Taevastes OÜ 5698 1275.

* * *
Soovin osta Paikuse alevi keskusesse 1-toalise kor-
teri. Telefon 517 0043.

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

Salme Pikkor  20.07.1931 - 06.01.2021
Heldur Rikas  22.08.1937 - 22.01.2021
Leida Hunt  28.10.1939 - 24.01.2021
Aino Pitsal  01.02.1931 - 26.01.2021
Jaan Vidrik  16.06.1965 - 12.01.2021

Õnnitleme!
LEON SEBASTIAN TUI  24.01.2021
ema Angela Sinimägi
isa   Siim Tui

KAAREL URLAKAAREL URLA
EDUR JÄÄGEREDUR JÄÄGER
ENN KOOLMEISTERENN KOOLMEISTER
ASU KUUSIKASU KUUSIK
ARVO SIIMANNARVO SIIMANN
IVAN KIPERIVAN KIPER
JAAN KUKKJAAN KUKK
ENDEL SOOBIKENDEL SOOBIK
VELLO HEINSOOVELLO HEINSOO
VLADIMIR PEDAKVLADIMIR PEDAK
TIMO ERKKI TAPANI MOISIOTIMO ERKKI TAPANI MOISIO
ALEKSANDER VÕSANURMALEKSANDER VÕSANURM
AADI LIIBERTAADI LIIBERT
VLADIMIR KELIPOVVLADIMIR KELIPOV
LEO ARUMLEO ARUM

PEETER MEINBERGPEETER MEINBERG
ARNE TALUARNE TALU
EINO ARTELEINO ARTEL
TOIVO PÕLDURTOIVO PÕLDUR
VELLO KASKVELLO KASK
VERNER SEMELSONVERNER SEMELSON
MARIA HÕBENIKMARIA HÕBENIK
RITA RITVA MARJA MASSEYRITA RITVA MARJA MASSEY
ENDLA TIRGOENDLA TIRGO
LAINE LINNAMÄELAINE LINNAMÄE
REET KAMAREET KAMA
HELJU RÕUKHELJU RÕUK
HELLE-MAI ÜPRAUSHELLE-MAI ÜPRAUS
SILVIA AUMEISTERSILVIA AUMEISTER
SIRJE KANGURSIRJE KANGUR

AIME SIRGAIME SIRG
TIIU LEEMETTIIU LEEMET
MARI PUKKMARI PUKK
LAINE LIIVRANDLAINE LIIVRAND
LAINE DANILSONLAINE DANILSON
GALINA MIHHAILOVAGALINA MIHHAILOVA
INGE MELTSASINGE MELTSAS
IVI ROSENBERGIVI ROSENBERG
AIDE TUBLIAIDE TUBLI
MALLE KUKKMALLE KUKK
ELLE TABRIELLE TABRI
MAIMU EESMÄEMAIMU EESMÄE
ÜLLE TILKÜLLE TILK
HELINA REMMELGASHELINA REMMELGAS
MAARIT KALDMAAMAARIT KALDMAA

RMK hakkab koristama Paikuse alevi 
metsadest mahakukkunud puid
Riigimetsa Majandamise 
Keskus (edaspidi RMK) 
annab teada, et plaanib ko-
ristada ära ümber kukkunud 
puud Paikuse kooli vastas 
olevast männikust ja RMK 
Paikuse kontori kõrval ole-
vast männikust veebrua-
ris või hiljemalt märtsikuu 
jooksul. 

Tööde asukoht on too-
dud skeemil. Koristustöö 
võetakse ette eesmärgiga 
tagada sinna  istutatud noore 
metsa kasvama hakkamine 
ja vältida nende alade sani-
taarse seisundi halvenemist. 

Tekkinud küsimuste 
korral palutakse võtta 
ühendust aadressil vand-
ra@rmk.ee või telefonil 
5398 7619. 

Seljametsa 
Rahvamajas
laupäeval, 

13.03. kell 18

Uku SuvisteUku Suviste
kontsert kontsert 

Kummardus naisteleKummardus naistele

Pääsmed hinnaga 10 eurot müügil 
9. märtsini Piletilevis ja 
Seljametsa Rahvamajas. 

Pärast 9. märtsi pääse 15 eurot.
Info tel 5263300

Elame keerulisel ajal. Õppi-
ma peame kodus ja õpilaste 
huviringid ei toimi. Male 
on aga üks spordiala, mida 
koroona ei sega.

Kõik Paikuse Kooli 2. 
klassi lõpetanud on õpetaja 
Eiki käe all male algtõed 
selgeks saanud. Tore, et 
koolis on meil noor aktiivne 
malehuviline 4.b klassi õpi-
lane Liisi Miil, kes on juba 
Teamsi keskkonnas loonud 
oma malegrupi, kus osalejad 
saavad interneti vahendusel 
mängida, lahendada male-

ülesandeid ja ka rühmasi-
seseid turniire korraldada. 
Malemäng sobib kõigile, 
kuid mida varem alusta-
da, seda parem. Huvilistel 
palun kirjutada liisi.miil@
pk.edu.ee.

Tõsisematel malehuvi-
listel avaneb selle rühma 
vahendusel võimalus jõudu 
katsuda ka üheksakordse 
Eesti meistri Kaido Kü-
laotsaga.

Kuningas kummuli! 
Täiendavat infot saab Aare 
Külaotsalt tel 523 8053.

Maletajaid koroona ei sega!

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab 
hooneomanikele meelde, et katustelt langevad lumi ja jää 
on ohtlikud nii katuste all liiklejaile kui varale, näiteks 
autodele. Oht suureneb veelgi sulailmadega, mil jää ja 
lumi hakkavad katustelt alla libisema. Võimaliku ohu 
puhul tuleb piirata inimeste ligipääsu räästa alusele alale 
ning puhastada koheselt nii katus kui ka räästad.

Ehitise omaniku kohustuste eiramisel võib füüsilist 
isikut kui juriidilist isikut karistada rahatrahviga. Hoone-
tel oleva lume ja jää ohutus on heakorraküsimus ja seda 
kontrollivad kohalikud omavalitsused. Varalise kahju 
tekkimisel vastutab omanik tsiviilkorras, teisele inimesele 
tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku 
vastutus karistusseadustiku alusel.

Mälestus ühest Paikuse Maleseltsi Caissa korraldatud 
turniirist.


