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Paikuse koolipere täitis kogu Eesti

2020. aasta osavalla vapimärgi kavalerid

Tartu rahulepingu 100. aas-
tapäeva meeleoluka ja pidu-
liku üleriigilise tähistami-
sega sai läbi ka kaks aastat 
väldanud Eesti Vabariik 100 
üritustesari. 

Paikuse Põhikoolis toi-
mus päevakohane üritus 
esmaspäeval 3. veebruaril. 
600 õpilasest koosnev koo-
lipere kogunes spordisaali 
aktusele, kus avasõnad lau-
sus kooli direktor Anne Kal-
mus. Kooli ajalooõpetaja 
Mait Lind tutvustas lühidalt 
Tartu rahu tähendust ja selle 
tähtsust. 

Järgnevalt moodustasid 
õpilased klassiti 1000 m2 
suuruse saali põrandale ra-
hulepingujärgse Eesti terri-
tooriumi kujutise. Teipidest 
olid eelnevalt maha pandud 
piirjooned ja ruudustik, kus 

igal klassil oli täita umbes 
4 m2 Põhja-Eestist kuni 
Petserini. Kui Eestimaa 
kaart moodustatud, tõstis 
õp Jüri Looring drooni-
ga koolipere peade kohale 
suure Eesti lipu. Seisti ti-
hedalt külg-külje kõrval ja 

tunnetati ühtse Eesti siduvat 
tunnet – Eesti, see olemegi 
meie. Hetk oli pidulik ja 
atraktiivne ning kindlasti jäi 
kõigile sellest sündmusest 
oma mälestus. 

Loodetavasti kõnetab 
sõnapaar Tartu rahu noori 

tulevikus senisest hoopis 
rohkem. Koolipere on tä-
nulik ajalooõpetajale vah-
va idee ja õpilasesinduse 
liikmetele abi eest ürituse 
ettevalmistamisel.

Sirje Suurevälja
Põhikooli õpetaja

Arno infosüsteemita 
enam hakkama ei saa
Arno on omavalitsuse ha-
ridusteenuste haldamise 
süsteem, millele on juur-
depääs ka lapsevanematel. 
Arno programm määrab 
kooli kõigile Pärnu linna 
sissekirjutustega lastele, kes 
on selle aasta 1. septemb-
riks koolikohustusliku eas. 
Kooli määramisel võetakse 
aluseks rahvastikuregistris 
märgitud lapse elukohaand-
med 10. märtsi seisuga, sa-
muti lapse elukoha kaugus 
koolist.

Lapsevanematel on olu-
line teada, et oma lapsele 
elukohajärgse kooli regist-

reerimiseks eraldi avaldust 
esitama ei pea, tuleb vaid 
kinnitada koolikoht, kui 
just mingil põhjusel ei soo-
vita teha taotlust koolikoha 
muutmiseks. 

Ülelinnalise vastuvõtu-
ga põhikooli või kooli eri- 
klassi või ülelinnalise vastu-
võtuga põhikooli või klassi 
hariduslike erivajadustega 
õpilastele koha saamiseks 
tuleb esitada avaldus.

Arno kaudu saab taot-
leda ka koolimineva lapse 
toetust, mis on sel aastal 
100 eurot. 

Gerli Lehemets 
Gerli Lehemets alustas tööd 
Paikusel kooli raamatuko-
guhoidjana 2010. aastal. Kui 
2014. aastal ühendati valla  
ja kooli raamatukogud ning 
koliti uutesse ruumidesse  
vastvalminud tervise- ja 
spordikompleksis, määrati 
Gerli uue asutuse direkto-
riks.

Lisaks vallarahva tee-
nindamisekes rajatud kaas-
aegsele laenutusruumile on 
raamatukogus sisustatud 

arvutikohtade ja Wifi võr-
guga hubane lugemissaal.  
Käivitunud on perioodilised 
näituste väljapanekud, koh-
tumised kirjandusinimeste-
ga ja luuleõhtud. Toimuvad 
laste joonistusvõistlused 
raamatukangelaste ja täht-
päevade teemadel. Kasuta-
takse kaasaegseid lahendusi 
ja interjööri elemente ning 
tehnilisi võimalusi. Tänu 
eelnevale tegevusele on 
aastast aastasse suurenenud 
raamatukogu teenuste osa-
kaal ja kasvanud lugejate 
arv. 

Gerli Lehemets on ak-
tiivne Paikuse raamatukogu 
arengu eestvedaja ja kirjava-
ramu teenuste kaasajastaja. 
2016. aastal omistati konkur-
sil „Eestimaa õpib ja tänab“ 
Gerli Lehemetsale Aasta 
hariduse sõbra austav tiitel.

Anne Kaar 
Anne Kaarel täitub pea-

gi 24 aastat liikumisõpetaja-
na Paikuse Lasteaias. Tema 
tegevused on läbimõeldud, 
loovad ja lastepärased. Ta 
on alati valmis katsetama 
midagi uut ja põnevat.

Aastast 2004 omab ta 
vanemõpetaja ametijärku 
ning on pärjatud Paikuse 
aasta õpetaja tiitliga 2006 
aastal. Anne Kaar on Idla 
Eesti Seltsi kuuluv litsen-
seeritud liikumisõpetaja 

ning viinud riiklikul tasandil 
läbi tegevusi liikumisõpeta-
jate suvekoolis ja maakond-
likel alushariduspedagoo-
gidele suveseminarides ja 
kogemuspäevadel.

Anne nakatavast ener-
giast on osa saanud lasteaia 
personal nii liikumistreenin-
gus lõunapauside ajal kui 
erinevatel üritustel. 

Lisaks lastele on ta pan-
nud liikuma ka Paikuse 
täiskasvanud, alustades 34 
aastat tagasi rütmivõimle-
mise rühmaga, mida praegu 
tuntakse aeroobikana. Seda 
tööd tegi ta kuni selle aasta 
alguseni.

Anne Kaare liikumine 
kui elustiil on olnud ees-
kujuks paljudele ning suu-
nanud nii mõnegi inimese 
tervislikemate eluviiside 
juurde.

24. veebruaril kell 9.00 
Paikuse Põhikooli ees lipuväljakul

Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine lipuhommikuga

Iseseisvusmanifesti ettelugemine, tervituskõned. 
Lippe ja tuju hoiavad kõrgel Kodutütred ja Noorkotkad.

Esineb pasunakoor Õnn Tuli Õuele Ado Kirsi juhendamisel ja segakoor Sireli.
        Pidupäeva kringel ja tee

Austatud rahvas, ettevõtjad, koostööpartnerid!
Õnnitleme teid Eesti Vabariigi 102. sünnipäeval!

Oma sõidusoovist tuleb 
eelnevalt teatada
Kogu eelmise aasta jooksul 
oli Tammurust kell 6.25 
sõitu alustava ja kell 6.30 
Seljametsast väljuva bussi 
(maakonnaliin nr 33) nõud-
lus väga väike.

Põhilised sõitjad on Sel-
jametsast – 490 inimest. 
Teistest peatustest oli sõit-
jaid vaid 80, sh Tammurust 
38 ja Vaskrääma teelt 32. 

Kuigi seda on kokku 
ülivähe, tuleb neilegi ka-
hele kuni neljale pidevalt 
varahommikul linna sõitjale 
säilitada tööle saamise või-
malus. Läbirääkimiste tu-

lemusena jõudis Pärnumaa 
Ühistranspordi Keskus la-
henduseni, et 22. veebruarist 
alates muudetakse bussiliini 
nr 33 tellimust nii, et bussi 
põhisõiduplaan on Selja-
metsa-Pärnu. Vähemalt eel-
mise päeva õhtu kella 18-ks 
tellitult saab alustada sõitu 
Tammurust, Vaskrääma teelt 
ja Männitukast. 

Tellimussõiduks tuleb 
helistada Hansa Bussiliini-
de numbril 507 4267.

Avo Rahu 
PÜTK vanemlogistik

Meie koduleht on alles
Viimasel ajal on kurdetud 
Paikuse osavalla kodulehe 
kadumise üle. Kõigile hu-
vilistele teatame, et see on 
endiselt olemas, muutnud 
vaid veidike oma asukohta. 

Minnes Pärnu linna kodule-
hele (www.parnu.ee) leiate 
kõige üleval mustal ribal 
valgete tähtedega kirjutatud 
Paikuse. Kiiret leidmist ja 
head lugemist!

Üksi elava pensionäri 
toetusel on tingimused
Üksi elava pensionäri toe-
tust makstakse pensionärile, 
kes elab rahvastikuregistri 
andmetel üksi 1. aprilli sei-
suga, on vanaduspensionäri 
eas ja saab pensioni alla 582 
euro.

Kui suureks kujuneb 
sel aastal inimeste pension, 
selgub pärast 1. aprilli, kui 
toimub pensionide indek- 
seerimine ja baasosa tõst-
mine 7 euro võrra.

Tegelikult üksi elavad 
pensionärid peaksid väik-
semagi kahtluse korral kont-
rollima, kas ei ole nende 
elamispinnale fiktiivselt 

kedagi sisse kirjutatud. 1. 
aprill läheneb, kuid praegu 
jõuate oma registriandmed 
veel korda teha. 

Oma elukohta saate 
muuta aadressil rahvastiku-
register.ee või osavallakes-
kuses kohapeal. Küsimuste 
korral pöörduda osavalla-
keskuse kantseleisse, tel 
444 8151.

Toetuse saamiseks ei 
tule esitada taotlust, sot-
siaalkindlustusamet maksab 
115 euro suuruse toetuse 
välja oktoobris kõigile, kes 
vastavad tingimustele.
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Linnavalitsuses otsustati:
20. jaanuaril 2020
* võtta vastu Paikuse alevis asuva Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneering ja kohustada 
planeerimisosakonda korraldama selle avalik väljapanek.
* saata volikogusse teisele lugemisele Pärnu linna 2020. aasta eelarve. Eelnõu teisel 
lugemisel tehtud muudatuste tulemusena väheneb põhitegevuse tulem 69 540, suureneb 
investeerimistegevuse maht 295 000 ja väheneb likviidsete varade jääk 364 540 euro 
võrra.
27. jaanuaril 2020
* nõustuda Põlendmaa külas asuva Taali metskond 2 katastriüksuse jagamisega kuueks 
katastriüksuseks ja määrata viiele neist koha-aadressiks Kivinina kruusakarjäär siht-
otstarbega mäetööstusmaa – 100% ning ühe katastriüksuseks koha-aadressiks Taali 
metskond 2, maatulundusmaa – 100%.
30. jaanuaril 2020
* kinnitada Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakiri. Loetelus on keskuse 
ja selle üksuste poolt osutatavate koduteenuste ja transporditeenuste tasud, samuti 
soodustasud, mida teenuse tellija nende eest maksma peab.
03. veebruaril 2020
* kehtestada Paikuse alevis Kiviaja kinnistu detailplaneering, mille koostamise peami-
ne eesmärk oli kaldakindlustusega avalikult kasutatava jalgtee põhimõttelise asukoha 
määramine kahe paadisilla vahele. 
* anda detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Paikuse alevis Teeveere 
tn 8 kinnistule (Mustika, Vaarika, Sinika, Muraka, Kuremarja ja Viinamarja maaüksustel 
jääb katuse kalle 8º-45º).

Korterelamu saab hoovi 
korrastamiseks taotleda toetust 

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust

Sotsiaalteenuste hinnad 
Pärnu linnas ühtlustatakse

Toetus on mõeldud kor-
terelamute hoovide hea-
korrastamiseks ning seda 
võivad taotleda ka meie 
osavalla korteri-, elamu- või 
hooneühistud.

Toetust saab taotleda 
mängu- või spordiväljaku, 
jalakäijate ala, sh haljas- 
või puhkeala, rataste ja 
sõiduautode parkimiskoh-
tade, samuti hooviinventari 
paigaldamiseks või korras-
tamiseks.

Toetust antakse taotleja-
le kuni 40% töö kogumak-
sumusest, kuid mitte roh-
kem kui 2000€ ühe taotleja 
kohta või 4000€ ühe üle 50 

korteriomandiga taotleja 
kohta või 4000€ ühistaot-
luse korral. Kavandatav 
töö tuleb ellu viia hiljemalt 
toetuse saamise aasta 1. 
detsembriks.

Toetuse taotlemiseks 
saab esitada kuni 15. maini 
Pärnu linnavalitsusele lin-
navalitsus@parnu.ee vor-
mikohane täidetud ja (digi)
allkirjastatud avaldus koos 
järgmiste lisadega:

1) korteriomanike üld-
koosoleku või põhikirjast 
tulenevate volituste alusel 
juhatuse protokolli koopia, 
mis sisaldab otsust hoovi 
heakorrastamiseks vajaliku 

töö teostamise kohta;
2) ühistaotluse esitami-

sel kinnitus nõusoleku kohta 
ühistaotluse esitamiseks;

3) vajadusel taotleja va-
litseda oleva naaberkinnistu 
omaniku nõusolek;

4) kinnistu või kinnis-
tute plaan kavandatava töö 
asukoha skeemiga ning 
kavandatava töö kirjeldus;

5) fotod kavandatava töö 
asukohast enne tööde algust;

6) kavandatava töö eel-
arve;

7) vajaduse korral asja-
kohased kooskõlastused või 
nõusolekud kavandatava töö 
tegemiseks.

Osavalla kultuuriürituste kalender
25.02 kell 18 Seljametsa Rahvamajas vastlapäeva tähistamine 

Kuklisöömine ja lumevabad vastlakombed
07.03 kell 20 Seljametsa Rahvamajas naistepäevaball „Daamide õnn“ 

Lavassaare Trio, solist Airi Allvee
28.03 kell 12 Seljametsa Rahvamajas “Rahvarõivaste tuulutamine”
18.04 Seljametsa Rahvamajas Pärnumaa Väärikate Vokaalansamblite päev
09.05 kell 12
          kell 18

Vaskräämas Lüdigi sünnikohas kontsert
Paikuse Põhikooli aulas kontsert-aktus “Mihkel Lüdig 140”

16.05 kell 19 Seljametsa Muuseumis Muuseumiöö
23.05 kell 10 Seljametsa Külalaat. Gaute Kivistik „Eesti mäng“
30.05 Põlendmaa külapäev
13.06 Juubeliüritus Seljametsa kool 100
22.06 Paikuse osavalla jaanituli, ansambel Lõõtsavägilased
23.06 Seljametsa küla jaanituli
16.07 kell 19 Seljametsa Rahvamaja hoovil õuekontsert, esineb Jaan Sööt
07.08 Öökino Põlendmaa koolimajas
22.08 Paikuse osavalla kodukohvikute päev
29.08 Muinastulede öö kontsert Paikuse Kiviaja küla lõkkeplatsil

Esinevad Anu ja Triinu Taul
26.09 Seljametsas mihklipäeva pärimuspäev
17.10 Seljametsa Rahvamajas tantsuõhtu. Ivo Linna ja Antti Kammiste
04.11 Seljametsa Rahvamajas mardipidu
04.12 Paikuse osavalla jõulupidu osavallakeskuse saalis

NB! Kavas võib ette tulla muudatusi. 
Kõigest põhjalikumalt vahetult enne üritust ilmuvas lehes.

Linnavalitsus kinnitas Pärnu 
Sotsiaalkeskuse uue teenus-
te loetelu ja hinnakirja, mis 
toob endaga kaasa alates 
1. märtsist sotsiaalteenuste 
osutamise Pärnu linna terri-
tooriumil ühtsetel alustel ja 
ühesuguse teenuse kasutaja 
omaosaluse määraga.

Peamiselt  puudutab 
muudatus koduteenuse ja 

sotsiaaltransporditeenuse 
hindasid ning nende muu-
datuste kohta saab täpsemat 
informatsiooni nii Paikuse 
Päevakeskusest tel 445 5355 
kui Pärnu Sotsiaalkeskuse 
juhatajalt tel 442 0432.

Kui vajad abi või Sinu 
perel on lähedane, kes abi 
vajab, tuleb pöörduda Pai-
kuse osavallas töötava sot-

siaalkonsultandi poole tel 
444 8155.

Kogu informatsioon on 
üleval ka asutuse kodulehe-
küljel http://parnusotsiaal-
keskus.ee/hinnakiri.

Ole julge küsima, vasta-
me meeleldi!

Heli Kallasmaa
Sotsiaalkeskuse juhataja

Paikuse osavallakogu ot-
sustas oma 13. veebruari 
koosolekul anda osavalla 
kõrgeim autasu vapimärk 
Paikuse raamatukogu di-
rektorile Gerli Lehemetsale 
ja lasteaia liikumisõpetajale 
Anne Kaarele (loe lk 1).

2020. aasta investee-
ringute ettevalmistamise ja 
realiseerimise kavast andsid 
ülevaate osavalla juhataja 
Kuno Erkmann ja projekti-
juht Martin Hollas.

2019. aastal tehti inves-
teeringuid teedele, tänava-
valgustusele, hoonetele ja 
ruumidele ligikaudu miljoni 
euro ulatuses.

Ehitati välja Jõekalda 
kegliiklustee, rekonstruee-
riti Ringi tänav, tehti pinda-
mistöid ja muudeti Lin-
nuriigi elamurajooni ning 
Käärasoo liikluskorraldust.

Teeveere tänav sai val-
gustuse ja Nurga tänava 
valgustus rekonstrueeriti.

Seljametsa Rahvamajas 
teostati remonttöid. Põhi-
kooli vanas osas vahetati 
ripplaed ja siseuksed, ehitati 
välja helindusvõrk, uuendati 
valvekaameraid ning telliti 
mürauuring. Lasteaia Sel-
jametsa maja sai piirdeaia.

2020. aastal on inves-
teeringuid ette nähtud ko-
gumahus veidi üle miljoni 
euro. Hankeplaanis on teede 
pindamine, kruusateede 
parandus, Seeneriigi kerg-
liiklustee ehitus Jõekalda 
bussipeatuseni ning liiklus-
korralduse parandamine, 
Paikuse sadevete süsteemi 
korrastamine, Kastani väi-
kekoha kõnnitee projek-
teerimine, põhikooli taguse 
parkla laiendamise projek-
teerimine ja tööõpetusmaja 
esise liikluskorralduse kor-
rastamine.

Plaanis on Tehnika tn 
ja Tehnika tn L2 tänava-
valgustuse projekteerimine 

ja ehitamine ning Västriku 
ja Kalda tn sõidutee poole 
valgustite paigaldamine.

Veel on kavas põhikooli 
põhikorpuse ja päevakesku-
se rekonstrueerimine, laste-
aia ventilatsiooni ehitamine 
ja rühmaruumide remont 
ning Seljametsa muuseumi 
renoveerimine.

Eesti Maaelu Arengu-
kava, arenguprogrammi 
Liider ja Rohelise Jõemaa 
Koostöökogu eelseisvatest 
projektidest ja uueks toetus-
perioodiks ettevalmistamise 
käigust rääkis Annika Parm.

Ehituse järelevalveinse-
ner-menetleja Arvid Arroval 
andis ülevaate ehitusjärele-
valve teostamise praktikast 
osavallas. Kõlama jäi mõte, 
et detailplaneering ei ole 
piisav alus ehitustöödega 
alustamiseks – ehitamiseks 
on vajalik ehitusluba. Küsi-
mustele vastas Maire Nigul 
linnavalitsusest.
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Kunst, millest saab ajalugu

Pärnumaa maitsete laat 

Paikuse õpilased olid olümpiaadidel 
ja konkurssidel edukad

Pärnumaa maitsete laat toi-
mub 22. ja 23. veebruaril 
kell 10-18 Pärnu Kaubama-
jakas. Programm ja tasuta 
töötoad on planeeritud mõ-
lemal päeval ajavahemikul 
12.00-15.00.

Laada avab laada mo-
deraator Ado Kirsi lau-
päeval kell 12 tegevuste ja 
kauplejate tutvustamisega. 
Tegutsema hakkavad Pärnu-
maa maitsete töötoad: kell 
12.15 – suitsuvimmasalati 
valmistamine ja degusteeri-
mine; 12.45, 13.45 ja 14.45 
– maitsetaimede tubastes 
tingimustes kasvatamine; 
13.15 ürdivõi valmistamine 

ja degusteerimine; 14.15  
marjajogurti valmistamine 
ja degusteerimine. 12.30 – 
14.30 lastele töötuba “He-
lery pusimised”.

Kell 12.50 ja 13.45 muu-
sikalised vahepalad an-
samblilt “Lavassaare trio”.

Pühapäeval tegutsevad 
Pärnumaa maitsete töötoad 
samadel teemadel ja aegadel 
nagu laupäevalgi.

Pärnumaa Maitsete laa-
da korraldaja jätab endale 
õiguse teha vajadusel aja-
kavas muudatusi.

Jälgige ka reklaami 
Kaubamajaka väliekraani-
del ja siseraadios!

Olümpiaadide hooaeg on 
alanud. Haridus- ja Tea-
dusministeerium kuulutas 
möödunud aasta eesti keele 
aastaks. Paikuse Põhikooli 
õpetajad ja õpilased pa-
nustasid sellesse aastasse 
jõudsalt ning nüüd on aeg 
tehtud töö vilju maitsta. 

Pärnu linnakoolide ema-
keeleolümpiaadil osales 
arvukalt meie kooli õpilasi 
ning kõik olid väga tublid. 

Eriline heameel on saavuta-
tud kõrgete kohtade üle: 7. 
klass – I koht Liisa Alliksoo 
(õp Sirje Tuulemäe) ja 9. kl 
– I koht Kristin Laanemets 
ning IV koht Triine Kose 
(õp Monika Limberg).

Ka piirkondlikul bio-
loogiaolümpiaadil saatis 
Paikuse kooli õpilasi edu: 7. 
kl – III koht Liisa Alliksoo 
ja V koht Mariliis Vismann; 
8. kl – I koht Ketlin Kurrik 

ja V koht Astrid Suvorov; 
9. kl – II koht Kristin Laa-
nemets ja IX koht Laura 
Teidearu (juhendaja õpetaja 
Maarja Tärk).

Oma keemia-alaseid 
teadmisi käisid linnakoolide 
keemiaolümpiaadil testi-
mas Triine Kose, Karoliine 
Tarjus, Laura Lind, Henri 
Talts, Kristel Lehiste. Kõige 
edukam oli Paikuse kooli 
õpilastest Laura Teidearu, 
kes saavutas suurepärase 
4. koha (juhendaja õpetaja 
Marika Jagomägi).

Ajaloo-olümpiaadil läks 
kõige paremini II kohale tul-
nud Remo Raiesmaal (9. kl, 
õp Mait Lind) ja IV jäänud 
Hendrik Laidveel (6. kl õp 
Eve Tannebaum).

Matemaatikavõistlusel 
Nuputa saavutas 5.-6. klassi 
võistkond IV koha (õp Liina 
Kivisto).

Kunstiolümpiaadil osa-
lenud Ketlin Kurrik sai III 
koha (õp Monika Vaher).

Kilingi-Nõmmes toimu-
nud maakondlikult noorte 
lauljate konkursilt “Kau-
neim metsalaul” naases 
eriauhinnaga Sangarliku 
esituse eest Tõiv-Johannes 
Tiits, kellele kuulus ka Kir-
jatarga eriauhind (juhendaja 
õp Maire Krinal).

Palju õnne!
Sirje Suurevälja

Põhikooli õpetaja

Kutse noorte talvelaagrisse
Huvikooli ja PaNoKe selle-
aastane talvelaager toimub 
28.-29. veebruaril. Laager 
saab avapaugu keskpäeval 
AHHAA teadusteatri eten-
dusega põhikooli aulas. 
Sinna ootame nii suuri kui 
väikseid huvilisi. Eelregist-
reerimist pole vaja.

Pärast etendust, 13.00-
15.00 toimuvad samaaegselt 
tegevused õues ja droonilen-
nutamise meistrivõistlused 
spordikeskuse saalis.

Õhtupoolikuks ja ööks 
koguneme kell 18.00 noor-

tekeskusesse ja huvikooli. 
Toimuvad põnevad töötoad, 
hiljem ühistantsimine ja fil-
miõhtu. Tudume PaNoKes 
(suuremad) ja huvikoolis 
(väiksemad).

Laagrisse registreerimi-
ne: http://eformular.com/
huvikool/talvelaager2020.
html. Registreerimislingi 
leiate ka mõlema asutuse 
Facebooki lehelt. Ööbijatel 
on kaasas vanemate lubatäht, 
mida saab huvikoolist või 
PaNoKest. Üritus on tasuta. 

Monika Vaher

Hakkame mõtlema 
kohviringide peale 

Juba seitsmendat kevadet 
järjest avavad Rohelise Jõe-
maa Koostöökogu piirkonna 
ettevõtjad ja organisatsioo-
nid pop-up kohvikud ning 
kutsuvad osa saama erine-
vatest tegevustest. 

Sel aastal ootame kü-
lastajaid piirkonnaga tut-
vuma 4. aprillil. Kohvikud 
on avatud 12.00 – 17.00.
Ürituse eesmärgiks on Ro-
helise Jõemaa ja Soomaa 
piirkonnas tegutsevate ette-
võtjate ja seltside tegemiste 
tutvustamine külastajatele 
ning omavahelise koostöö 

aktiivsemaks muutmine, et 
pakkuda külalistele mõnusat 
ajaveetmist heas seltskon-
nas. Üritust korraldatakse 
LEADER-toetuse abil. 

Kui tegutsed Rohelise 
Jõemaa Koostöökogu piir-
konnas ning soovid üritusel 
kaasa lüüa, siis uuri kodu-
lehte www.joemaa.ee, sest 
kohvikute registreerimine 
on juba avatud. Kontakt An-
nika Parm, annika@joemaa.
ee või telefonil 53064810. 

Meeldiva kohviringi-
tamiseni kohvikuna või 
külalisena!

Pildile jäid hea emakeele tundja Triine Kose, tubli 
ajaloolane Remo Raiesmaa ja emakeeles esikohale ning 
bioloogias teiseks tulnud Kristin Laanemets.

Paikuse Huvikooli eestve-
damisel kaasatakse ligi 800 
noort üle terve Pärnu linna 
2019-2020. aasta sügisel 
ja talvel kunstitegemisse. 
Tutvustatakse kohalikke 
kunstiõppe võimalusi, et 
tekitada kunstitegemise isu, 
julgustada end kunsti kaudu 
väljendama ja õpetatakse 
orienteeruma üha enam 
visualiseeruvas maailmas.

Projekti raames valmib 
35 visandiraamatut. Igas 
raamatus on 30 noori kõ-
netavat teemat, mis või-
maldavad pildikeele abil 
väljendada oma mõtteid 
ja tundeid erinevaid kuns-
titehnikaid kasutades. Nii 
kujunduse kui teemade au-
toriks on Paikuse Huvikoo-
li õpilane Ketlin Kurrik. 
Visandiraamatud peatuvad 
iga koostööpartneri juures 
nädalaks. Noored (juhuslik 

valim) saavad valida talle 
sobiva teemaga lehekülje 
ja luua sinna kordumatu ja 
autentse kunstiteose.

Nädala möödudes lii-
guvad visandiraamatud 
järgmisesse varem kokku 
lepitud paika. Nii läbivad vi-
sandiraamatud kõiki Pärnu 
üldhariduskoole, huvikoole 
ja noortekeskusi võimalda-
des kaasata oma kunstilisse 
tegevusse ka neid noori, kes 
varem pole huvitegevustega 
tegelenud.

Avaürituseks oli semi-
narkoolitus koostööpartne-
rite esindajatele (õpetajad, 
noorsootöötajad), kus rää-
giti projekti sisust ja tutvus-
tati kunstitehnikaid, mis on 
sobilikud visandiraamatu 
piltide tegemiseks. Esime-
sed joonistused tehti noorte 
poolt huviharidusmessil 
Huvikas septembri algu-

ses. Projekti lõpuürituseks 
on kunstinäituse avamine 
Pärnu Muuseumis, kus saab 
vaadata nii lõuendile prindi-
tud 35 enimkõnetavat tööd 
kui ka lehitseda valminud 
visandiraamatuid, mis jää-
vad sinna säilitamisele kui 
noorte elu kujutavad doku-
mendid. Kunstinäitus aga 
liigub septembris Tallinnas-

se Kullo kunstigaleriisse.
Tegevuste elluviimist 

toetab Eesti Noorsootöö 
Keskus. Tegevusi rahasta-
takse programmi „Tõrjutus-
riskis noorte kaasamine ja 
noorte tööhõivevalmiduse 
parandamine“ raames.

Monika Vaher
Ketlin Kurrik

Kes tahab, saab aru
Lumeta talv näitab halasta-
matult kõike, mis inimeste 
näppude vahelt maha pu-
denenud. Enamasti siiski 
poetatud – ei kuku ju krõp-
sukotid ja jäätisepaberid või 
pakid, karbid, pudelid kelle-
gil iseenesest märkamatult 
maha. Samas tuleb nentida, 
et ega seda rämpsu nüüd 
teede ja tänavate äärde ka 
varasemast rohkem loobita. 
Hea seegi!

Lumeta talv näitab ha-
lastamatult ka kõike, mis 
inimese neljajalgsetest 

sõpradest maha jääb. On 
neid, kel kotike kaasas, aga 
ka neid, kes parajal hetkel 
pea ära pööravad, justkui 
muudaks see liigutus kui 
eikusagilt ilmunud hunni-
kukese olematuks. Kahjuks 
aga ei muuda. Hunnik jääb 
hunnikuks ja tavaliselt mit-
te oma aeda, vaid pigem 
ikka naabri või üleaedse 
aia äärde. Teistele korista-
da. Õnneks hakkab aga ka 
see osa koerte jalutajatest 
vähemusse jääma. 

Hea seegi!

Paikuse Põhikooli noored 
rahvastepallisõbrad esinda-
sid meie linna pärast Pärnu 
koolidevahelise turniiri või-
tu vabariiklikus finaalis ja 
saavutasid igati kiiduväärse 
5. koha.

Kolm võitu tulid kindlalt 
ja kaks kaotust väga napilt, 
vaid ühe eluga. 

Kiitus nii poistele kui 

õpetajatele Tarmo Tõnis-
mannile ja Kaisa Jaaksonile. 

Võistkonda kuulusid: 
3.a klassist Kerret Uibo-
mäe, Jesper Matias Õis-
puu ja Kennet Erkmann, 
3.b klassist Lukas Ilisson, 
Devon Järvekülg ja Oliver 
Ristisaar, ning 3.c-st Tenar 
Eensalu ja Robin Roman.

Sirje Suurevälja

Rahvastepallurid tulid 
vabariigis viiendaks

Pärnumaa MV lauatennises

21. jaanuaril toimusid Pai-
kuse Spordikeskuses Pär-
numaa koolinoorte meistri-
võistlused lauatennises. 

Võistluste läbiviija oli 
MTÜ Pärnumaa Koolis-
port. Osalejaid oli 101 ka-
heksateistkümnest koolist. 
Võistlused toimusid neljas 
vanusegrupis. Ka meie kooli 

õpilased tulid auhinnalistele 
kohtadele: 6.-7. klasside 
neidude seas saavutas III 
koha Alina Bai ning 8.-9. 
klasside noormeeste seas 
saavutasid II koha Ken Tal-
pas-Taltsepp ja III koha 
Henri Ilves.

Palju õnne!
Ulvi Laneman

Tõiv-Johannes Tiits 3.b 
klassist tõi “Kauneima 
metsalaulu” konkursilt 
ära koguni kaks eriau-
hinda.
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Tänavavalgustust hooldab alates 1. veebruarist 2020 
Merkvik OÜ. Rikete korral teatada tel 518 4149 või 
alari.merkvik@gmail.com.

TEADAANDED

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

Varvara Piir  29.11.1927 - 19.01.2020
Alli Pedaja  20.02.1942 - 26.01.2020
Maimu Aru  18.11.1937 - 24.01.2020
Elsa Lumi  17.10.1920 - 07.02.2020

Õnnitleme!
SEIDI RÄSSA   03.01.2020
ema Ene Soosalu
isa   Rain Rässa

LISANDRA PETERSELL 18.01.2020
ema Helene Mängel
isa   Olgerd Petersell

BRIANNE ANTON  21.01.2020
ema Claudia Smirnov
isa   Marko Anton

KRISTEL TARK  24.01.2020
ema Kairi Puust
isa   Linnar Tark

MIRELL SUTT   30.01.2020
ema Maris Brutus
isa   Rasmus Sutt

EVERT LAAS   31.01.2020
ema Diana Laas
isa   Vahur Laas

GRETELY SONNE  02.02.2020
ema Kädy Saaliste
isa   Janari Sonne

VANESSA ILD   06.02.2020
ema Marja Ild
isa   Ingvar Ild

KAAREL URLA
EDUR JÄÄGER
TOIVO VARE
ENN KOOLMEISTER
ASU KUUSIK
ARVO SIIMANN
IVAN KIPER
JAAN KUKK
ENDEL SOOBIK
VELLO HEINSOO
VLADIMIR PEDAK
JOOSEP AER
TIMO ERKKI TAPANI MOISIO
ALEKSANDER VÕSANURM
AADI LIIBERT
VLADIMIR KELIPOV
LEO ARUM

ARNE TALU
EINO ARTEL
TOIVO PÕLDUR
VELLO KASK
VERNER SEMELSON
ANNA BESKOVA
MARIA HÕBENIK
HILDA LOORENTS
AINO PITSAL
RITA RITVA MARJA MASSEY
ENDLA TIRGO
LAINE LINNAMÄE
HELGI KASK
REET KAMA
HELJU RÕUK
HELLE-MAI ÜPRAUS
SILVIA AUMEISTER

SIRJE KANGUR
AIME SIRG
TIIU LEEMET
MARI PUKK
LAINE LIIVRAND
LAINE DANILSON
GALINA MIHHAILOVA
INGE MELTSAS
IVI ROSENBERG
AIDE TUBLI
MALLE KUKK
ELLE TABRI
MAIMU EESMÄE
ÜLLE TILK
HELINA REMMELGAS

                  Seljametsa Muuseumis
                18. veebruaril kell 19.30

 Eesti dokfilm
 „Südamering“

 25. veebruaril kell 19
                  Animafilm
       “Sipsik”
Pääse 5-/4-
Kohtade broneerimine 5263300; 
rahvamaja@paikuse.ee

          6. märtsil kell 14
       Paikuse päevakeskuses

Esineb naisansambel 
“Lustilik”

naistepäeva 

tähistamine

Pensionäride klubi „Kuldne iga“ 
peohommik toimub 

1. märtsil kell 11
osavallakeskuse saalis

Esineb segaansambel Maarjahein, kes 
loob lõbusa ning laulurikka hommiku

   25.veebruaril
  Seljametsa Muuseumis

Lumevaba vastlapäev
Kell 18-19 lastele vastlavurri õpituba 
ja kuklite söömine - tasuta
19.00 animafilm „Sipsik“- pääse 5-/4-
Laste kino ajal teises toas ürgsed 
vastlakombed naistele: 
 * joome puna
 * kammime juukseid, 
    et tagada hea juuksekasv
 * kuklite söömine jätkub

Palun anna oma tulekust teada
 rahvamaja@paikuse.ee

Paikuse osavallakeskuse saalis
26. veebruaril kell 18

Põlendmaa küla koosolek

Eesti Energia AS tutvustab tuule 
energia kasutamise 
võimalike arengute 

visualiseeringuid Põlendmaal

Seljametsa Rahvamajas
Pühapäeval, 22.03 kell 13

PUUÜLIKOOL
Kristel Vilbaste loeng 
„Eesti allikad ja joogivesi“
Laulavad Anne Maasik 
(tuntuim laul Nipernaadi „Rändaja õhtulaul“) 
ja Heikki-Rein Veromann

Pääse 10-/8- 
kohtade broneerimine 

rahvamaja@paikuse.ee või tel 5263300

23. veebruaril kell 13 pannakse Alevi kalmistul pärjad              
Vabadussõjas langenute ausamba jalamile. Järgneb pidulik            
jalutuskäik mööda Riia maanteed Iseseisvuse väljakule, kus kell 
14 kantakse Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendi juures 
ette iseseisvusmanifest. Toimub Kaitseliidu Pärnumaa maleva 
pidulik rivistus ja kaitseliitlaste tunnustamine.
Kell 14.30 asetatakse pärjad Vabaduse pargis II ilmasõjas Eesti 
riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnute mälestusmärgi 
jalamile.


