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Austatud rahvas, ettevõtjad, koostööpartnerid!
Õnnitleme teid Eesti Vabariigi 104. sünnipäeval!

24. veebruaril kell 9.00 
Paikuse Kooli ees lipuväljakul

Eesti Vabariigi 104. 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, rahvatantsuseltsid „Kuu“, „Virtin“ ja „Pastlapaar“  Esineb lauluselts Sireli, rahvatantsuseltsid „Kuu“, „Virtin“ ja „Pastlapaar“  
ning pasunakoor „Õnn tuli õuele“. Pidupäevakringel ja tee.ning pasunakoor „Õnn tuli õuele“. Pidupäevakringel ja tee.

Uus sild on ilus ja turvaline

Vana raudteesild Reiu puh-
kekeskuse juures on taas 
avatud ja suusatajad, jooks-
jad ning teised tervisespordi 
harrastajad seda ka kenasti 
kasutavad. Suur tänu teile 
kõigile senise ülimõistva 
suhtumise eest, mis võimal-
das jaanuarisse planeeritud 
remonditööd tähtaegselt 
lõpetada.

 Lähima kuu aja jooksul 
pannakse ka valgustid ja 

silla Raeküla poolsesse otsa 
paigaldatakse mootorsõidu-
kite tarbeks tõkendid. Need 
tööd ei takista aga enam 
jalakäijatel ja jalgratturitel 
silla kasutamist.

Suur tänu tööde teostaja-
le Virrex OÜ-le! Ja tuletame 
ikka jätkuvalt meelde, et see 
sild ei ole mõeldud autode, 
ATV-de ega mootorrataste-
ga sõitmiseks.

Marika Valter

Pärnu linnavalitsus  www.parnu.ee

Toetust korterelamute hoovide heakorrastamiseks saavad taotleda 
Pärnu linnas tegutsevad korteri-, elamu- või hooneühistud.

Toetusetaotlusi saab esitada 15. maini 2022
Lisainformatsioon   on kättesaadav  Pärnu linna ja taotlusvormid ad
veebilehel www.parnu.ee.

Toetus korterelamute 
hoovide korrastamiseks

Osavalla autasud antakse üle lipuhommikul

Tarmo TõnismannEinar Elbing Roland ŠimanisEnn Kübar

Raiko Hiis

Osavallakogu otsustas au-
tasustada Paikuse osavalla 
vapimärgiga Raiko Hiisi 
20-aastase noorte- ja maad-
lusspordi edendamise eest 
Paikusel.

Raiko Hiisi poolt alga-
tatud ja eestveetav Maad-
lusklubi Leo on maakonna 
maadlusspordi lipulaev. 
Kahe aastakümne vältel 

on nad koolitanud tagasi-
hoidlikult öeldes sadu noo-
ri, korraldanud lugematul 
hulgal võistlusi, kajastanud 
ja tunnustanud noorsport-
laste tegevusi ning hoidnud 
Paikuse ja kogu Pärnumaa 
maadlejate au kõrgel nii ko-
dustel kui välisvõistlustel.

Lisaks maadlusspordi 
valdkonna juurutamisele ja 

edendamisele on ta panus-
tanud pikka aega Paikuse 
osavalla arengusse, kuuludes 
aastaid nii Paikuse valla kui 
ka osavallakogu koosseisu-
desse. Vabatahtlikuna on ta 
alati aidanud kaasa erinevate 
kogukonna ürituste õnnestu-
misse ning LC Paikuse klubi 
aktiivse liikmena parenda-
nud Paikuse elukeskkonda.

Mõtleme koos, milline 
võiks olla tuleviku Paikuse
Pärnu linn on alustanud  
üldplaneeringu koostami-
sega, mis sel korral hõlmab 
kogu omavalitsust ehk nii 
Pärnu linna kui Tõstamaa, 
Audru ja Paikuse osaval-
da. Ajamahuka protsessi 
tulemusel valmib kogu hal-
dusterritooriumi ruumilise 
arengu põhimõte ja suun-
dumuste määramine, mis 
seob omavalitsuse üheks 
tervikuks.

Kuigi aastatagusel idee-
korjel oli igal inimesel või-
malik linna kaardirakenduse 
kaudu koostatavasse üldpla-
neeringusse asukohaga seo-
tud ettepanekuid teha, võis 
see siiski küllalt keeruline 
ettevõtmine olla.

Nüüd aga kutsun kõiki 
osavallakodanikke esitama 
oma mõtteid ja nägemusi, 
milline võiks välja näha 
Paikuse osavald aastal 2035. 
Kuna tegeleme tuleviku 
loomisega ning tänaste 
noorte homse elukeskkon-

na kujundamisega, oleme 
tegevusprotsessi kaasanud 
ka tänase Paikuse Kooli lõ-
puklasside õpilased, kellelt 
ootame sisendeid, millisena 
nemad näevad oma kodu-
kanti. Mida meil ei ole, aga 
oleks vajalik, et meelitada 
noori siia paigale jääma ja 
kodu looma. 

Sama üleskutset soovi-
me laiendada ka kogu Pai-
kuse elanikkonnale. Ootame 
kõigi mõtteid „Tuleviku 
Paikuse“ teemal hiljemalt 
14. märtsiks kirjalikult 
vabas jutustavas vormis 
kas paberil osavallakesku-
se postkasti või e-kirjana 
paikuseosavald@parnu.ee. 

Oma lennukad mõtted 
tuleks ära mahutada maksi-
maalselt ühele kirjalehele. 
Tõsi, me ei julge lubada, et 
suudame kõigi mõtteid rea-
liseerida, kuid mine tea…

Heade soovidega
Marika Valter

Osavallakeskuse juht
Osavallakogu esimehe tänukirja pälvinud

Pärnu Spordikeskuse tee-
nindus- ja turundusjuht.

Suure pühendumisega 
Paikuse spordielu eduka 
juhtimise ning läbi isikliku 
eeskuju sporditraditsioonide 
elushoidmise eest.

Spordiklubi „Raudmees“ 
president.

Pikaajalise panuse eest 
Paikuse rahvaspordi eden-
damisse duatloni- ja triatlo-
ni jätkusuutlike sarjade eest-
vedamisel ja läbiviimisel.

Paikuse Kooli haldusjuht, 
aktiivne Paikuse osavalla 
kodanik.

Suure isikliku panuse ja 
omaalgatuse eest Paikuse 
talispordi edendamisel.

Paikuse kooli õpetaja, Pai-
kuse korvpalliliiga pühen-
dunud eestvedaja.

Pikaaegse panuse eest 
Paikuse arengu ja maa-
kondliku rahvaspordi eden-
damisel.

LC Paikuse klubi – alati abivalmis koostöö ja läbi heategevuse antud pikaaegse panuse eest Paikuse osavalla 
elukeskkonna kujundamisel.

Energiatoetuse taotlemine on kardetust lihtsam
Toetust saab taotleda vaid 
oma peamise elukohaga 
seotud kulutuste hüvitami-
seks ja seda saab esitada nii 
digitaalselt kui ka paber-
kandjal enda rahvastikure-
gistrijärgsele omavalitsuse-
le. Paikuse osavallas saab 
energiatoetuse taotlusi teha 
kohapeal osavallakeskuses 
E ja T 8.30–12 ning K ja N 
8.30–12 ning 14–17.

16. veebruari seisuga on 
Paikuse osavallas esitanud 

taotluse 337 inimest, neist 
kohapeal ehk paberkandjal 
vaid 39. Hüvitist taotletakse 
valdavalt elektri eest (6% 
gaas). Taotlejatest 23% elab 
korteris. Negatiivne otsus 
on väljastatud 30 juhul – 
põhjuseks enamjaolt sisse-
tulekute piirmäära ületami-
ne, mõnel juhul on energia 
tariifid madalad.

Digitaalselt esitatud 
taotluste põhilised prob-
leemid on puudulikud ku-

ludokumendid, nt poolikud 
kuvatõmmised, pangamak-
sed jms. Hüvitise arvutami-
seks on vajalik korrektne 
energiatarbimist tõendav 
dokument, millel sisaldub 
tarbitud energia kogus ja 
maksumus. Paberkandjal 
esitatud taotluste põhiline 
murekoht on arvelduskonto 
numbri puudumine. Palju-
del pensionäridel pole seda 
numbrit ning nii tuleb neil 
suunduda pangakontorisse, 

mis omakorda pikendab 
menetlust.

Periood, mille eest hü-
vitist makstakse, on 1. sep-
tember 2021 kuni 30. märts 
2022. Taotlusi võetakse vastu 
kuni 31. maini 2022. Infot 
leiab aadressilt energiatoetus.
parnu.ee. Täpsustava info 
saamiseks saab vastuvõtu-
aegadel helistada telefonile  
444 8395 või kirjutada kris-
tiin.kuur@parnu.ee.

Kristiin Kuur



2         Nr. 2 (325)    21. veebruar 2022

Linnavolikogus otsustati:

10. jaanuaril 2022
* algatada Seljametsa külas asuvate Kannuse ja Seljametsa järve kinnistute detailplanee-
ringute koostamine ja jätta algatamata detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline 
hindamine, sest detailplaneeringutega kavandatavad tegevused ei oma keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju.
* määrata Paikuse alevis Aiandi tee 17 katastriüksusel hoonete koha-aadressid järg-
miselt: elamu – Pärnu linn, Paikuse alev, Aiandi tee 17; remonditöökoda – Pärnu linn, 
Paikuse alev, Aiandi tee 17/1; autoremonditöökoda – Pärnu linn, Paikuse alev, Aiandi 
tee 17/2.
17. jaanuaril 2022
* anda ehitusluba Paikuse alevis asuvale Keraamika tn 17 kinnistule üksikelamu püs-
titamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, 
elektrivarustuse ja side maakaabelliini rajamisega. 
* muuta Paikuse alevis asuva Kasemaa katastriüksuse senine sihtotstarve (maatulun-
dusmaa) elamumaaks.
24. jaanuaril 2022
* muuta Silla külas asuva Jõeoru katastriüksuse senist sihtotstarvet (100% maatulun-
dusmaa) ja määrata uueks katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa.
7. veebruaril 2022
* eraldada 2022. aastal spordiprojektidele toetust, sh Paikuse osavalla mittetulundus-
ühingutele Maadlusklubile Leo 1000 eurot Leo Kreinini mälestusvõistluse korraldus-
kulude katteks ja Paikuse Korvpall 2500 eurot Paikuse korvpaliturniiri korralduskulude 
katteks.
* muuta Paikuse alevis asuva Kasemaa kinnistu koha-aadressi ja määrata uueks  
koha-aadressiks Pärnu linn, Paikuse alev, Raudtee tn 2.
14. veebruaril 2022
* määrata Seljametsa külas asuva Jassi katastriüksuse jagamisel moodustatavatele 
uutele katastriüksustele koha-aadressid ning sihtotstarbed. Kuldvitsa tänavale tuleb 23 
elamumaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega ning Raudrohu tänavale 14 elamumaa, 1 
transpordimaa ja 1 tootmismaa sihtotstarbega katastriüksust.
* anda nõusolek Silla külas Jõekalda tee 89 koormamiseks reaalservituudiga Jõekalda 
tee 85 korteriomandite kasuks. Jõekalda tee 85 kinnistule puudub juurdepääs avalikult 
teelt. Servituudiala ligilähedane pindala on 70 m2. Krundipiirist kuni olemasoleva teeni 
rajatakse täiendav tee Jõekalda tee 85 omanike poolt omal kulul. 

Ülevaade osavallakogu 
koosolekust

Linnavalitsuses otsustati:

20. jaanuaril 2022
* võtta vastu Pärnu linna selle aasta eelarve, mis võimaldab linnalt palka saavate ha-
ridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate töötasu tõsta, tagab igapäevaülesannete täitmise ja 
kindlustab arengusuunalistele investeeringutele katteallikad. Linna põhitegevuse tulu-
deks on planeeritud 88,5 miljonit eurot, mis on 12,7% rohkem kui 2021. aasta eelarves. 
Suurima osa prognoositavatest tuludest moodustab füüsiliste isikute tulumaks (47,96 
miljonit eurot). Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 82,3 miljonit eurot 14,1% enam 
kui 2021. aastal. Kuludest 57,6% moodustavad tööjõu- ja 34,4% majandamiskulud.
Suurimad investeeringuobjektid on uue silla ehitusega alustamine (8,08 miljonit eurot), 
Rääma kooli õppehoone ja võimla renoveerimine ja sisustuse hankimine (5,41 miljo-
nit), Pärnu Päikese Kooli rekonstrueerimine (2,64 miljonit) ning jalgpalli pneumohalli 
ehitamine (2,09 miljonit).
* tunnistada osaliselt kehtetuks järgmised detailplaneeringud: Reiu Vabaõhulava 
ümbruse maa-ala Jõekalda tee 13 ja 17 kinnistutel, Keraamika tn 7b elamu maa-ala 
Keraamika põik 2 kinnistul ja Tammuru endise pardifarmi maa-ala.
* algatada Silla külas Jõekalda tee 14 ja 14a kinnistute detailplaneeringu koostamise 
algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine.
* võtta vastu Paikuse alevis Looga tee 1 ja Staadioni tn 2 kinnistute detailplaneeringud.
* võtta vastu linnavolikogu 29. novembri 2018 määruse “Toimetulekutoetuse arves-
tamisel arvesse võetavate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ 
muutmine.

Maapered saavad oma  
elutingimuste parandamiseks 
toetust küsida
Pärnu linna hajaasustusega 
piirkondades elavad Pai-
kuse, Audru ja Tõstamaa 
osavalla pered, kes soovivad 
uuendada oma majapidami-
se joogiveevarustust, pai-
galdada puhastusseadmeid, 
rajada kanalisatsioonisüs-
teemi, ehitada aastaringselt 
ligipääsetavat juurdepää-
suteed või paigaldada au-
tonoomset elektrisüsteemi, 
saavad nendeks töödeks 
hajaasustuse programmist 
toetust küsida 1. veebrua-
rist märtsikuu lõpuni.

Toetuse suuruseks ühe 
majapidamise kohta on kuni 
6500 eurot, millele tuleb 
lisada vähemalt 33 protsendi 
suurune oma- ja kaasfi-

nantseering. Kui taotleja 
on aastatel 2017-2021 ha-
jaasustuse programmist juba 
toetust saanud, arvestatakse 
varasem toetussumma toe-
tuse piirmäära sisse.

Toetuse taotlemiseks 
peavad füüsilisest isikust 
taotlejad ja kaastaotlejad 
olema alates selle aasta 1. 
jaanuarist katkematult sisse 
kirjutatud hajaasustusega 
maapiirkonnas asuvasse 
majapidamisse, mille elu-
tingimusi soovitakse paran-
dada. Hajaasustuse prog-
rammi toetuse täpsemad 
tingimused ja taotlemiseks 
vajalikud vormid on kätte-
saadavad programmi lehel.

Toetus makstakse välja 

tööde teostajale pärast seda, 
kui tööd on tehtud, toetuse 
saaja on omafinantseeringu 
tasunud ja aruanne on kinni-
tatud. Toetuse abil tehtavad 
tööd peavad olema lõpe-
tatud hiljemalt 2023. a 31. 
oktoobriks. Vajadusel annab 
Paikuse osavalla elanikele 
nõu ja abi projektijuht Vel-
mo Narruskberg.

2021. aastal laekus täht-
ajaks kokku 90 taotlust, 
millest positiivse hinda-
mistulemuse sai 66 taotlust, 
neist 12 Paikuselt. Riik 
panustas läinud aastal Pärnu 
maaperede elamistingimus-
te parendamisse 106 475 
eurot ning Pärnu linn 109 
752 eurot ja 30 senti.

27. jaanuari osavallako-
gu koosoleku päevakord 
oli üpris õhuke: arvamuse 
andmine sotsiaaltoetuste 
korra muutmise eelnõule, 
2022. aasta osavallakogu 
tööplaani arutelu ja tunnus-
tusavalduste ettepanekute 
läbivaatamine.

Linnavolikogu 2018.
aasta määruse „Sotsiaal-
toetuste kord“ muutmine 
on eelnõukohaselt tingitud 
vajadusest viia see koos-
kõlla kehtiva õigusega ja 
vajadusest tingituna lisada 
lisatoetuse määramisel ar-
vesse mineva eluks häda-
vajaliku kulutusena elukoha 
vahetusega kaasnevad kulud 
isikutele, kes ei ole sotsiaal-
majanduslikust olukorrast 

tulenevalt võimelised enda 
ja oma perekonna vaja-
dustele vastavat eluruumi 
tagama.

Sõnad “leibkond” ja 
“leibkonnaliige” asendatak-
se sõnadega “perekond” ja 
“perekonnaliige”. Perekon-
naliikmeteks loetakse samas 
eluruumis elavaid ühise 
majapidamisega abielus või 
abieluga sarnanevas suhtes 
olevad isikud, esimese ja 
teise astme alanejad ja üle-
nejad sugulased ning muud 
isikud, keda seob ühine ko-
dune majapidamine. Mõiste  
„vähekindlustatud pered“ 
asendatakse selgelt mõõ-
detava mõistega „lastega 
perekondadele, kelle neto-
sissetulek ühe perekonna 

liikme kohta on väiksem 
kui Vabariigi Valitsuse keh-
testatud töötasu alammäär“. 
Töötasu alammäär tõuseb 
2022. aastal 654 euroni ja 
minimaalne tunnitasu 3,86 
euroni. Esimesse klassi mi-
neva lapse toetus suureneb 
100 eurolt 150 eurole lapse 
kohta. 

Mitmed muudatused 
puudutavad puudega isiku 
hooldamise toetamist.

2022. aasta tööplaan 
võeti vastu koos kohapeal 
esitatud täiendustega.

Osavalla kõrgeim au-
tasu ehk vapimärk otsustati 
anda Raiko Hiisile, osaval-
lakogu esimehe tänukirjad 
neljale inimesele ja LC 
Paikuse klubile (loe lk 1).

Pärnu linnavalitsus  www.parnu.ee

16. veebruarist 17. märtsini 2022 toimub    
Paikuse alevis Staadioni 2 kinnistu 
detailplaneeringu avalik väljapanek

2Planeeritav Staadioni 2 kinnistu suurusega 4545 m  asub Pärnu linnas Paikuse 
alevis. Kinnistul paikneb tootmisettevõte. Kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on 
tootmismaa  100%.  Kehtiva  Paikuse  valla  üldplaneeringu  kohaselt  on  ala  juht-
otstarbeks määratud üldkasutatav ala (A). Detailplaneeringu koostamise ülesan-
deks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus, määrata 
arhitektuursed ja  linnaehituslikud tingimused ning haljastus-  ja parkimislahen-
dus. Koostatav detailplaneering on Paikuse valla üldplaneeringu põhilahendust 
muutev: muudetakse krundi maakasutuse uueks juhtotstarbeks 100% tootmis-
maa (T). Detailplaneeringu algatamisest huvitatud isiku eesmärgiks on laiendada 
ettevõtlust, suurendada Staadioni 2 kinnistul juurdeehituse pinda. Planeeritaval 
alal  ei muudeta  kinnistute  piire,  hoonestusala  on paigutatud  kinnistule  nii,  et 
ettevõtte ruumivajadus saaks tagatud.

23. veebruarist 25. märtsini 2022 toimub   

Paikuse alevis Looga tee 1 kinnistu 
detailplaneeringu avalik väljapanek

2Planeeritav Looga tee 1 kinnistu suurusega 1034 m  asub Pärnu linnas Paikuse 
alevis.  Juurdepääs  krundile  on  võimalik  Looga  teelt.  Kinnistu  katastriüksuse 
sihtotstarve on tootmismaa 100%. Ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul üks 

2hoone  (pumbamaja)  ehitisealuse  pinnaga  24  m .  Pumbamaja  on  kasutusest 
väljas.  Planeeringuala  läheduses  paikneb  pereelamute  piirkond,  looduskesk-
konna moodustab kõrvalasuv metsaala. Koostatav detailplaneering on teemapla-
neeringut „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhi-

2mõtted” muutev, sest olemasolev elamumaa kinnistu pindala on alla 1200 m . 
Paikuse valla üldplaneering näeb alal ette elamumaad (E2). Detailplaneering ei 
tee  ettepanekut  olemasolevate  krundipiiride  muutmiseks.  Hoonestusala  on 
paigutatud krundi keskele nõnda, et oleks võimalik ehitada normaalsuurusega 
pereelamu  koos  kõrvalhoone(te)ga  ja  oleks  tagatud  ka  vajalik  tuleohutuskuja 
naaberkinnistuga.

Avaliku väljapaneku jooksul saab detailplaneeringute lahendusega tutvuda 
Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalit-
suses (Suur-Sepa 16) ning Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11). Koha-
peal  tutvumiseks  on  vajalik  eelregistreerimine  telefonil  444  8352.  Välja-
paneku jooksul võib planeeringu lahenduse kohta esitada arvamusi koha-
peal, posti teel või saata e-posti aadressile linnavalitsus@parnu.ee.

Üld e-post linnavalitsus@parnu.ee

Nimi Vastuvõtuaeg Telefon
Marika Valter osavallakeskuse juht Vajalik eelregistreerimine 444 8150

Riita Lillemets infospetsialist-registripidaja E, T, N 9–12 ja 14–16; 
R 9–12

444 8151

Arvid Arroval järelevalveinsener-menetleja  T 13–17; N 9–12 444 8153
Alice Närep planeeringute spetsialist T 13–17; N 9–12

Vajalik eelregistreerimine
444 8352

Sirli Sabiin sotsiaalkonsultant E, T 8.30–12; 
N 8.30–12 ja 14–17

444 8155

Nele Tamm lastekaitsespetsialist E, T 8.30–12; 
N 8.30–12 ja 14–17

444 8156

Velmo Narruskberg projektijuht T 13–17; N 9–12 444 8157
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Kriipsik kutsub näitusele

Lumelinna valmimises on ka meie panus

Osavalla elanike statistiline ülevaade

Tabel 1 M N Kokku Võrreldes 
01.01.21

Paikuse alev 1460 1582 3042 +14
Põlendmaa 21 14 35 -1
Seljametsa 148 147 295 -1
Silla 240 240 480 +29
Tammuru 51 52 103 -1
Vaskrääma 31 43 74 -5

Kokku 1951 2078 4029 +34

Tabel 3 ...59 60-69 70-79 80-89 90 ja 
vanemad Kokku

Mehed 5 7 5 8 0 25

Naised 1 0 2 6 2 11

Kokku 6 7 7 14 2 36

Tabel 2 Abielus/
vabaabielus

Ema 
19-25 a

Ema
26-30 a

Ema
31-35 a

Ema
36-41 a Kokku

1. laps 3/16 5 9 3 2 19

2. laps 11/12 4 7 9 3 23

3. laps 6/7 1 2 6 4 13

4.-7. laps 1/2 0 0 0 3 3

Kokku 21/37 10 18 18 12 58

Rahvastikuregistri andmetel 
elab Pärnu linnas 1. jaanua-
ri seisuga 50934 inimest. 
Kui Pärnu keskuslinnas on 
aastataguse ajaga võrreldes 
elanike arv langenud, siis 
kõigis kolmes osavallas 
tõusnud: Pärnu – 39474, 
Audru – 6120. Paikuse – 
4029 ja Tõstamaa – 1311. 
Niisiis moodustab Paikuse 
elanikkond suurest Pärnust 
7,9%.

Paikuse osavalla ela-
nike arvu kasv tuleneb 
suuresti positiivsest iibest 
ehk siis meile tavapäraselt 
ületab sündide arv surmasid 
(+21). 75,5 % inimestest 
elab alevis ja see näitaja on 
viimastel aastakümnetel pi-
sitasa aina kasvanud (2000. 
aastal 59%, 2006. aastal 
62%). Viiest külast neljas 

on elanikkond püsinud sa-
mas suurusjärgus, pidevalt 
kasvab aga Silla küla (tabel 
1). Mehi ja naisi on aastaid 
olnud suhteliselt samapalju, 
kuigi naisi on ikka rohkem 
– 51,6%.

Sündivus ikka 
tõusuteel

Eelmisel aastal sündis 
osavalla peredesse 58 last: 26 
poissi ja 32 tüdrukut (2020. 
aastal 50, sh 29 poissi). Kui 
aasta tagasi olid peaaegu 
pooled lapsed oma peres 
kolmandad või neljandad, siis 
2021. aastal kõigest veerand 
(tabel 2). Üks laps on oma 
pere 4., üks 5. ja üks 7. laps.

Laste vanematest on 
abielus 21 paari ehk 36%, 
sünnitaja keskmine vanus 
oli 30,5 aastat. Noorim ema 
oli 19 ja vanim 41 aastane.

Nimesid pandi iga-
suguseid, nii lihtsaid kui 
keerulisi, aga silma jäi, et 
Robineid sündis möödunud 
aastal Paikusel koguni neli. 
Rekord jääb siiski 1995.
aastasse, kui viis poissi said 
nimeks Sander.

Meie seast lahkunuid 
registreeriti 2021. aastal 36, 
mis on kuue võrra rohkem 
kui 2020. aastal. 25 ehk 
68% lahkunutest olid me-
hed, kelle keskmine vanus 
70,9 eluaastat. 11 surnud 
naise keskmine vanus oli 
81,9 aastat (tabel 3). Noori-
mad lahkujad olid 35 aasta-
ne mees ja 57 aastane naine, 
vanimad 93 aastane Leida ja 

89 aastane Edgar.
Elanike koosseis
Kogu elanikkonnast on 

18 aastaseid ja nooremaid 
(alaealised) 977 ehk 24% 
ning vanuses 64 ja üle ehk 
siis pensionieas on 658 ehk 
16%. Eelkooliealisi on 293, 
mis moodustab osavalla 
elanikest ca 7%.

Sünniaastaid arvesse 
võttes on osavalla esikol-
mik järgmine: 2010. aastal 
sündinuid 75, 2015. ja 1984. 
aastal 67. 

Meie vanimad elanikud 
on naistest 97 aastane Vaina 
ja meestest 95 aastane Mar-
tin. Tervist teile!

Liilia Varik

Kas teadsid, et Paikusel 
valmistatakse vineerist ja 
muust puidust päris ägedaid 
asju? Ja neid saab ka perso-
naalse kujundusega?

Lisaks on võimalik gra-
veerida ka tekste ja pilte 
erinevatele materjalidele.

Kriipsik kutsub Teid 

Paikuse Raamatukokku sel-
le kuu lõpuni oma väljapa-
nekuga tutvuma.

Kui sa aga oled kärsitu 
ja ei jõua ära oodata, millal 
raamatukokku jõuad, oled 
oodatud külastama meid 
veebi vahendusel www.
kriipsik.ee.

Tiigriaasta murdis sisse

Algas tiigriaasta. 1. veebrua-
ril tervitas tulijaid kooliuksel 
päris tiiger ja pakkus kommi, 
soovides kõigile muidugi 
ikka head uut aastat.

Vahetundidel toimusid 
tiigriteemalised esitlused, 
lauldi Tiigrikutsu karaoket, 
vaadati Tallinna loomaaia 
tiigrit tutvustavat videot, 
tantsiti ja tehti virgutusvõim-
lemist. Majas võis silmata 

tiigrikostüüme kandvaid 
koolilisi. Vahva üllatusega 
kooliperele astus üles õpe-
taja Andres. Õpilasesindus 
soovis aulas demonstreerida 
ka Igor Mangi ennustust, aga 
kuna “Mang ei käivitunud”, 
siis tuleb meil ikka ise oma 
aastat sättida ja mitte ennus-
tustest sõltuma jääda. 

Head uut aastat!
Sirje Suurevälja

Päevakeskuses maalinäitus 
“Peidust välja”
Igal inimesel on huvialad. 
Minul on nendeks maali-
mine, laulmine, käsitöö, 
aiandus. Kui on huvialasid 
palju ja kõikidega soov 
tegeleda, tuleb hästi läbi 
mõelda, mida millal teha.

Olen pühapäevamaalija 
ja seda sõna otseses mõttes. 
Juba kümmekond aastat 
õpin ma maalimist Paikuse 
Huvikeskuse juures tegut-
sevas ARS Kunstistuudios.

Ka minu valitud elukutse 
on veidi seotud kunstiga. 
Töötan Uulu Põhikoolis 
klassiõpetajana, õpetades 
lastele nii kunsti, tööõpetust 

kui ka käsitööd ja kodundust. 
Näitus on kõigile avatud 

vaatamiseks tööpäevadel 
8.30-16.00 kuni märtsikuu 
lõpuni Paikuse päevakesku-
ses. Mõnusat kunstielamust!

Evelin Tamm

Pärnu linna Vallikääru aasale 
kerkinud lumelinna valmi-
misse panustasid ka Paikuse 
kooli õpilased ja õpetajad.

Makett valmis huviha-
riduskeskuse vormiõpetuse 
tunnis õpetaja Ene Tapferi 
juhendamisel. Kuna Pai-
kuse on teada ühe vanima 
asumikohana Eestis, siis 
meie atraktsiooni idee tuligi 
kiviajast. 12 õpilase ja nelja 
õpetaja abiga valmis lumest 
monument Paikuse elanike, 
pai`de, esiemale ehk meie 
oma Willendorfi Venus, 
viljakuse, edu ja turvalisuse 
sümbol. 

Kuna lumi oli korraga 
nii jäätunud kui pulbriline, 
siis ehitamisel läksid käiku 
saed, kellud, labidad ja ikka 
ohtralt vett. Vett hankisime 
alguses jääaugust, hiljem 

saime kuju kasta tuletõr-
jevoolikust. Esiema pikad 
juuksed disainisime liu-
mäeks ja esimesed liulask-
jad saabusid peagi. Pidulik 

lumelinna avamine toimus 
4. veebruaril kell 16.

Õpilasi juhendasid Jüri 
Looring, Dea Jürgens, An-
nika Oltre ja Monika Vaher. 

Meie tänu ka vilistlasele 
Kunnar Hundile, kes oma 
masinaga meie tööd tundu-
valt lihtsustas. 

Monika Vaher

Eelmisel suvel tõstatus tuli-
selt Paikuse sotsiaalmeedias 
Teeveere tänava äärde jääva 
Tervise spordiväljaku nuk-
ker seisukord.

Enamik kohalikke tun-
neb sealset korvpalliplat-
si vana rularambiplatsina. 
Kui omal ajal panid platsi 
värskendamisele õla alla 
Paikuse Noortevolikogu 
noored, siis viimased aastad 
on väljakut üritanud oma 
kulude ja kirjadega hinges 
hoida spordikeskus. Suuri-
maks murekohaks on mure-
nev asfaltpind, millel enam 
korralikku kossulahingut 
pidada ei saa.

“Kus häda näed laita, 
seal tule ja aita” ütleb Eesti 

vanasõna. Nõnda ka selles 
loos. Tarmuka osavalla-
kodaniku Tõnu Männiku-
ga, kes on kogunud kokku 
paikkonna noorte spordihu-
viliste mõtted, oleme kor-
raldanud osavallakeskuses 
mitmeid nõupidamisi erine-
vate osapooltega, leidmaks 
probleemile lahendust. 

Täna julgeme hõisata, et 
“tunneli lõpus paistab val-
gus”. Kui hästi läheb, saab 
juba eeloleval suvel korral-
dada kaasahaaravaid kossu-
lahinguid maailmatasemel 
kattega  väljakul. Nimelt 
valmis koostöös Rohelise 
Jõemaa “Kestlikud kogu-
konnad ja teenuste areng” 
programmi spordikeskuse 

poolt esitatud projektitaot-
lus”Paikuse korvpallplatsile 
uus hingamine”.

Nüüd pole muud kui 

pöidlad pihku ja jääme oota-
ma positiivset vastust.

Marika Valter

NB! Foto on illustratiivne – FIBA soovitusel kasutati 
Paikuse mänguplatsile kavandavat Enlio SES välja-
ku katet ka Tokyo olümpiamängudel. Lisaks on seda 
materjali kasutatud paljudel FIBA 3X3 Would Tour 
korvpalliväljakutel.

Tunneli lõpus võib näha valgust



         Nr. 2 (325)    21. veebruar 20224

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
Leili Leesment  07.08.1933 - 16.01.2022
Peeter Meinberg 17.02.1947 - 21.01.2022
Endel Soobik  09.02.1943 - 21.01.2022
Asta Sepik  11.09.1931 - 27.01.2022
Vello Heinsoo  18.02.1943 - 15.02.2022

Õnnitleme!
MARTA SOBIK     01.01.2022
ema Eda-Kai Riim
isa   Aron Sobik

ALBERT JUURIK  26.01.2022
ema Kristin Õunapuu
isa   Ülar Juurik

ROBERT UUSTALU  12.02.2022
ema Daria Uustalu
isa   Pavel Uustalu

KAAREL URLAKAAREL URLA
EDUR JÄÄGEREDUR JÄÄGER
ENN KOOLMEISTERENN KOOLMEISTER
ASU KUUSIKASU KUUSIK
ARVO SIIMANNARVO SIIMANN
IVAN KIPERIVAN KIPER
JAAN KUKKJAAN KUKK
VLADIMIR PEDAKVLADIMIR PEDAK
TIMO ERKKI TAPANI MOISIOTIMO ERKKI TAPANI MOISIO
ALEKSANDER VÕSANURMALEKSANDER VÕSANURM
AADI LIIBERTAADI LIIBERT
VLADIMIR KELIPOVVLADIMIR KELIPOV
LEO ARUMLEO ARUM
ARNE TALUARNE TALU
EINO ARTELEINO ARTEL

TOIVO PÕLDURTOIVO PÕLDUR
VELLO KASKVELLO KASK
VERNER SEMELSONVERNER SEMELSON
ALEKSANDR JAKIMOVALEKSANDR JAKIMOV
MARIA HÕBENIKMARIA HÕBENIK
RITA RITVA MARJA MASSEYRITA RITVA MARJA MASSEY
ENDLA TIRGOENDLA TIRGO
LAINE LINNAMÄELAINE LINNAMÄE
VALLI ROOMETSVALLI ROOMETS
REET KAMAREET KAMA
HELJU RÕUKHELJU RÕUK
HELLE-MAI ÜPRAUSHELLE-MAI ÜPRAUS
SILVIA AUMEISTERSILVIA AUMEISTER
VAIKE RISTIKIVIVAIKE RISTIKIVI
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

LAPSE HEAOLU KOLMNURK

PERE AJALUGU JA 
PRAEGUNE OLUKORD

TERVIS

HARIDUS

IDENTITEET

PERESISESED JA 
-VÄLISED SUHTED

TUNDEELU JA
KÄITUMINE

TURVALISUS

EMOTSIONAALNE
KOHALOLEK

JUHENDAMINE JA
PIIRIDE SEADMINE

ESMANE HOOLITSUS

SOTSIAALNE
VÕRGUSTIK

MAJANDUSLIK
OLUKORD

ELUTINGIMUSED

Allikas: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/  Lapsed ja pered  Abiks spetsialistile  Juhendmaterjalid  Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Alustan lastekaitsespetsia-
listi töövaldkonna tutvus-
tamist lootusega, et püsite 
koos minuga, kuni olen 
saanud kõigest olulisest 
kirjutada.

Töötan Paikuse osavalla 
ja Raeküla piirkonna laste-
kaitsespetsialistina märtsist 
2021. Olen teinud seda tööd 
ka 11 tagasi, kuid siis pea-
miselt Paikuse koolis. Pärnu 
linna lastekaitseteenistuses 
on kokku 13 töötajat: ju-
hataja, 10 lastekaitsespet-
sialisti ja 2 noortegarantii 
tugispetsialisti.

Paikuse osavalla piir-
konnas on pered hästi toi-
metulevad ja olen saanud 
neid toetada eelkõige lapse 
arenguvajaduste osas. Sinna 
alla kuuluvad ka näiteks 
kool ja tervis. 

Minu poole on pöördu-
tud nii Lasteabi (tel 116111), 
meie oma kooli ja lasteaia, 
politsei ja Vaimse Tervise 
Keskuse kaudu, kuid ka 
Pärnu Haigla Sotsiaalse 
Rehabilitatsiooniteenuse 

juhtumikorraldaja, „Raja-
leidja“, kohtu ja lapseva-
nemate poolt. Kõigi nende 
osapooltega teen ka ise 
koostööd.

Lastekaitsespetsialisti 
ametikoha esimene põhi- 
eesmärk on jälgida laste 
õigusi kaitsvate seaduste 
täitmist Pärnu linnas ja va-
jadusel lapse heaolu tagami-
seks sekkuda.

Mis asi 
s e e  l a p s e 
heaolu siis 
õieti on ja 
kuidas las-
t e k a i t s e s -
p e t s i a l i s t 
seda jälgida 
saab?

Nagu te 
isegi sellelt 
j o o n i s e l t 
näha võite, 
on lastekait-
setöötaja ot-
suste kesk-
punktis alati 
laps, tema 
õigused ja 

heaolu. Keskne roll on ot-
suste tegemisel ka lapse 
lähedastel. Laps ja pere on 
ise oma elu eksperdid. Igale 
lapsele otsitakse sobivaid 
lahendusi reeglina koos 
perega, kellele lastekaitsja 
annab nõu ja aitab erine-
vates olukordades toime 
tulla. Töötaja ei taha ega 
tohi võtta lapselt ega perelt 
ära vastutust oma elu eest, 

vaid pakkuda tuge ja nõu, et 
paremini toime tulla.

Selle ja minu järgne-
vate kirjutiste eesmärk on 
eelkõige anda teile teada, 
et olen teie jaoks olemas ja 
minu poole võib alati julgelt 
pöörduda tel 58669597 või 
nele.tamm@parnu.ee.

Nele Tamm
Lastekaitsespetsialist

Olen teie ja teie laste jaoks alati olemas TV10 Olümpiastardi  
II etapilt saime kõrgeid kohti

TV 10 Olümpiastarti on Ees-
ti Kergejõustikuliidu ja Eesti 
Rahvusringhäälingu koos-
töös korraldatav noortesporti 
propageeriv võistlussari. 51. 
hooaja II etapil Tallinnas 
19. jaanuaril võisteldi 60 m 
tõkkejooksus, teivashüppes 
ning kaugushüppes. TV10 
võistlussarjas käib arvestus 
kahes vanuseklassis – noo-
rem (2010 ja hiljem sündi-
nud) ning vanem (2008-2009 
sündinud).

Kõrgeima koha Paikuse 
Kooli õpilastest saavutas sel 
etapil Lauretta Alliksaar, kes 
tugeva isikliku rekordiga 
hüppas viimasel katsel end 
kaugushüppes 2. kohale. Lau-
retta osales ka tõkkejooksus 
ja jõudis B-finaali, samuti 
nagu Kertrud Koni ja Lukas 
Ilisson. Nooremate poiste va-
nuseklassis sai Devon Järve-

külg nii tõkkejooksus kui ka 
teivashüppes märkimisväärse 
4. koha. Kaugushüppe finaali 
pääsenud Emma Jürisoo saa-
vutas uue isikliku rekordiga 
tubli 8. koha.

III etapp toimub märt-
sis Tartus ja loodetavasti 
Paikuse Kool võistleb taas 
tugevas konkurentsis kõr-
gete kohtade nimel. Punk-
tiarvestusse lähevad vaid 
antud vanuseklassi parima 
tulemuse teinud õpilase 
punktid. Hetkel oleme 27 
kooli (200+ õpilast) arves-
tuses 7. kohal.

Õpilasi juhendasid keha-
lise kasvatuse õpetajad Reili 
Kaljund ja Andres Kutser.

Suured tänud kõigile 
tublidele õpilastele, kes 
esindavad oma kooli rõõ-
muga.

Reili Kaljund

Tütarlaste noorema vanuseklassi kaugushüppe esikol-
mik. Vasakult esimene Lauretta Alliksaar.
/Foto Marko Mumm (EKJL)/


