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Pärnu linna vapimärgi sai 
Kuno Erkmann

Linnavolikogu andis Kuno 
Erkmannile Pärnu linna va-
pimärgi, mis kannab numb-
rit 114.

Erkmann juhtis Paikuse 
valda vallavanemana aasta-
tel 1993 kuni 2017 ja Pär-
nu linna Paikuse osavalda 
osavallakeskuse juhatajana 
aastatel 2017 kuni 2021. 
Kauaaegse ja tulemusliku 
tööga mõjutas ta positiivselt 
Paikuse valla ja osavalla 
arengut ja mainet.

Oma tegevusega aasta-
tel 1996–2005 Pärnumaa 

Omavalitsuste Liidu juha-
tuse esimehena, osaledes 
mitmed aastad Pärnu Haigla 
ja Paikre OÜ nõukogu liik-
mena ning omavalitsuste 
haldusreformi Paikuse val-
la poolse eestkõnelejana, 
on Erkmann andnud suu-
re panuse Pärnu linna kui 
omavalitsuse arengusse. 
Ta on Paikuse Lionsi klubi 
asutajaliige, Kaitseliidu Pär-
nu Maleva liige, malefondi 
Caissa liige ja Halinga Jahi-
meeste Seltsi liige. Erkman-
ni on eelnevalt autasustatud 
Paikuse valla vapimärgiga 
(1997), Valgetähe medali- 
k lass i  teenetemärgiga 
(2001) ja Valgetähe IV klas-
si teenetemärgiga (2006).

Vapimärk antakse üle 
23. veebruaril Pärnu Kont-
serdimajas toimuval Eesti 
Vabariigi 105. aastapäevale 
pühendatud kontsertaktusel.

Jagati tunnustusi inimestele, kelle tegevus 
on positiivselt mõjutanud Paikuse arengut

Südamega tehtud töö eest 
Paikuse lastele eesti keele 
õpetamisel ja neis isamaa-
liste väärtuste kujundamisel 
alates Paikusele kooli asuta-
misest 1990. aastal.

Sirje Tuulemäe alustas 
klassiõpetajana, aastatel 
1996-2004 töötas õppeala-
juhatajana. Sel ajal alustasid 
tööd Hea Alguse klassid, 
valmis kooli esimene õppe- 
kava, pandi alus inglise 
keele süvaõppele ning mit-
metele traditsioonidele.

Õpetaja Tuulemäe on 
aastaid juhtinud maakonna 
algklasside ainesektsiooni, 
korraldanud olümpiaade, 
koostanud erinevaid olüm-
piaaditöid, olnud riigieksa-
mite välisvaatleja.

Suure isikliku panuse eest 
Eesti sisejulgeoleku aren-
gusse ning eestvedamisse, 
sh igakülgse abivalmiduse 
ja pikaajalise koostöö eest 
Paikuse osavallaga.

Pikaajalise politsei ja 
sisejulgeoleku valdkonna 
töökogemusega politseiko-
lonelleitnant Kalvi Almosen 
on meie elanikele tuntud 
eelkõige Paikuse politsei- ja 
piirivalvekolledži direktori-
na, kellena ta töötas aastatel 
2017-2022. Viimasel ajal on 
ta keskendunud kogukonna-
politseile ning ennetustööle 
ehk siis just politsei tulevi-
kuvaldkondadele. Praegu 
töötab ta Sisekaitseakadee-
mias kriisijuhina.

Järjepideva Paikuse rahva-
kultuuri ja vaimuvara hoid-
mise ning edendamise eest.
Talle omase tegutsemis-
tahte, korraldajavaistu, kä-
teosavuse ja loominguli-
susega on Annika suutnud 
rahvamaja tegevusse kaasa 
haarata piirkonna elanikke, 
märgata ja ka tunnustada  
neid. Tema korraldatud üri-
tused on eriilmelised ja de-
tailideni läbimõeldud, kodu-
kanditeemalised tegevused 
on nähtaval. Koduuurijate 
kaasabil sai Annika kaan-
te kaante vahele Paikuse 
ajalugu käsitleva raamatu. 
Annika Põltsam on pärjatud 
maakondliku tiitliga Pärnu-
maa 2022 Aasta Kultuuri 
Tegija.

Silmapaistva pühendumuse, 
tulemusliku osavallakogu 
juhtimise ning pikaajalise pa-
nuse eest Paikuse arengusse.

Ta on kuulunud 2005. 
aastast Paikuse Vallavoli-
kogusse ja olnud kauaaegne 
eelarve- ja arengukomisjoni 
juht, 2018. aastast on ta osa-
vallakogu esimees.

Vallavolikogu volitas 
Eero Rändla oma esindajaks 
ühinemisläbirääkimistel Pär-
nu linnaga, milles ta osales 
protsessi algusest kuni ühine-
mislepingu allakirjutamiseni.

Eero Rändla on paistnud 
silma ka loodust armastava 
hobiaednikuna, tema kodu 
on pälvinud kaunima kodu 
tiitlid, võitnud jõulukaunis-
tuste konkursi jne.

Vapimärk nr 48
Sirje Tuulemäe

Vapimärk nr 49
Kalvi Almosen

Vapimärk nr 50
Annika Põltsam

Vapimärk nr 51
Eero Rändla

Paikuse Kooli kauaaegsele õpetajale Mait Linnule innovaatiliste meetodite rakendamise ja heade tulemuste saavu-
tamise eest õpilastes isamaalisuse kasvatamisel ja Eesti ajaloo õpetamisel.

Põlendmaa külavanemale Avo Hansbergile pühendumise ja igakülgse abi eest kogukonna huvide kaitsmisel.
Kauaaegsele piirkonna noorte esindajale Triine Kosele aktiivse ja järjepideva tegevuse eest noorte huvide kaitsmisel, 

hariduslike ja kaasavate suurürituste korraldamisel ja panuse eest noorte valdkonna arengusse.
Merkvik OÜ juhile Alari Roosilehele hea koostöö ja osavalla arengusse pikaaegselt antud panuse eest.
Pikaajalisele Paikuse osavalla tööandjale Rager OÜ-le kohaliku eluolu parendamisse antud panuse eest.
Paikuse osavalla edukale ettevõtjale Dipperfox OÜ-le innovatiivse ja keskkonnasõbraliku tegevuse ja panuse eest 

osavalla maine tõstmisel.
Osavalla juhile ja linnavalitsuse liikmele Marika Valterile kiire ja tulemusliku tegutsemise ja südamega tehtud töö 

eest Paikuse osavalla arendamisel ja külaelanike heaolu eest seismisel.

Tule arutama Pärnu linna, 
sealhulgas Paikuse 
osavalla arengukava
28. veebruaril kell 17 
Paikuse osavalla keskusesse
Pärnade pst 11, Paikuse

Ootame aktiivset osavõttu, et meie arengukava 
saaks täpselt nii hea ja meie elukeskkonna 
arenguks olulised teemad oleksid kajastatud. 
Meie ise kujundame oma osavalla ja linna näo! 
Tule ja mõtle oma kodukoha peale!
Palun anna oma tulekust teada 
23. veebruariks Pärnu linna kodulehel
www.parnu.ee rubriigis “Pane tähele”

Arengusuunad 2035
• Looduskeskkonna väärtustamine
• Elukeskkonna ja linnaruumi arendus
• Linnakodanikke toetav teenuste arendus
• Kohalikku identiteeti toetav kultuur ja sport
• Ettevõtluse arengut toetav linn
• Elukestva õppe väärtustamine

Arutelu kestab 1-2 tundi.

Osavallakogu esimees andis tänukirjad seitsmele 
inimesele ja ettevõtjale
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26. jaanuaril 2023
* teha volikogule ettepanek moodustada 5. märtsil toimuvateks riigikogu valimisteks 
jaoskonnakomisjonid ja nimetada nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed, sh
valimisjaoskond nr 9 asukohaga Paikuse alevis Pärnade pst 11, esimees: Veronika Pikkur; 
liikmed: Liilia Varik, Viljar Kõiva, Cassandra-Annabell Raidla, Marina Novikova, Aide 
Leppnurm, Riho Saal ja Maie Valter; asendusliikmed: Sirli Sabiin ja Liana Järve.

30. jaanuaril 2023
* eraldada toetused 2023. aasta spordiprojektidele, sh MTÜ-le Maadlusklubi Leo 1000 
eurot Leo Kreinini 22. Mälestusvõistluse ning 750 eurot rannamaadluse Eesti Meistri-
võistluste korralduskulude katteks.
* anda välja ehitusluba Silla külas asuvale Jõekalda tee 61a kinnistule garaaži püstitami-
seks koos krundisisese elektrivarustuse rajamisega.
* kehtestada Silla külas asuva Jõekalda tee 63 kinnistu detailplaneering, millega jagatakse 
7557 m2 pindalaga kinnistu kaheks elamumaa krundiks (3284 m2 ja 4272 m2).

6. veebruaril 2023
* eraldada noortevaldkonna projektidele toetust, sh MTÜ-le Paikuse Avatud Noorte-
keskus PaNoKe 2000 eurot Paikuse Music Splash`i ja 2000 eurot PaNoKe linnalaagrite 
korraldamiseks sel aastal. Tegevustoetust (töötasu- ja majandamistoetus, noorte omaal-
gatusprojektide toetus, liikmemaksuks) sai MTÜ 87 710 eurot.
* eraldada spordiühingutele 2023. aastaks sporditegevuse toetust, sh MTÜ-le Maad-
lusklubi Leo 21 718 eurot (treenerite tasustamise toetus, spordiehitiste ja -rajatiste toetus 
rendikulude katmiseks ja pearaha).
* eraldada tegevustoetust kokku summas 85 970 krooni 85 kultuuriühingule, sh MTÜ-le  
Rahvatantsuselts Pastlapaar 724 krooni.
* anda ehitusluba Silla külas asuvale Jõekalda tee 42a kinnistule elamu püstitamiseks 
koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja elekter. 

Linnavalitsuses otsustati:

Ülevaade Paikuse 
osavallakogu koosolekust
26. jaanuari osavallakogu 
koosolekul toetati linna-
volikogu määruse „Korte-
relamute hoovide korras-
tamiseks toetuse andmise 
kord“ eelnõu, mille ees-
märgiks on aidata muuta 
kortermajade hoovide vä-
lisilmed ilusamaks, sealne 
elukeskkond turvalisemaks 
ning suurendada piirnevate 
hoovide ühiseid kasutamis-
võimalusi elanike poolt, aga 
tõsta ka elanike omaalgatust 
ja koostöötahet ning tugev-
dada omavahelisi sotsiaal-
seid suhteid.

Toetatavad tegevused 
jagunevad võrreldes eelmise 
eelnõuga kaheks: esiteks 
mängu- või spordiväljakud; 
jalakäijate ala, sh haljas- või 
puhkeala; hooviinventar 
(k.a prügikonteinerite ja 
rataste hoiustamise kohad, 
hooviala valgustus); kinnis-
tu hooviala projekti koos-

tamine ja istutustööd ning 
kõrghaljastuse hooldus- ja 
raietööd ning teiseks par-
kimiskohtade ja sissesõidu-
teede rajamine ning teekatte 
parandamine.

Toetuse määr ja suurus 
tuleneks linnavalitsuse eel-
arves hoove korrastavate 
korterelamute toetamiseks 
määratud summast, mis 
võib igal aastal erinev olla. 

Heakskiitva arvamuse 
sai ka linnavolikogu määru-
se „Pärnu Noortevolikogu 
põhimäärus“ eelnõu, mille 
eesmärgiks on arutada linna 
pädevusse kuuluvaid noo-
ri puudutavaid küsimusi 
ning teha nende kohta et-
tepanekuid linnavolikogule 
ja linnavalitsusele, lähtu-
des noorte vajadustest ja 
huvidest. Määrus sätestab 
Noortevolikogu õigused ja 
kohustused. 

Võeti teadmiseks infor-

matsioon Paikuse osavalla-
kogu 2023. aasta tööplaani 
koostamisest.

Olles ära kuulanud täht-
ajaliselt laekunud ettepane-
kud osavalla vapimärkide 
andmise kohta, samuti Eero 
Rändla informatsiooni osa-
vallakogu esimehe tänukir-
jade andmisest, otsustati 
anda välja 4 osavalla vapi-
märki ja võtta teadmiseks 
info seitsme tänukirja and-
misest (loe lk 1).

Päevakorraväliselt kuu-
lati ära ja võeti teadmiseks 
Eesti Killustik OÜ juha-
tuse liikme Ole Seini üle-
vaade Reiu-Liiva ja Sindi 
geoloogilistest uuringutest. 
Küsimusega tegeletakse 
juba 2015. aastast ja firma 
kavatseb uuesti pöörduda 
linnavalitsuse poole taotlu-
sega geoloogilise uuringu-
loa saamiseks.

Liilia Varik

Hajaasustuse programmist 

Vajadus sotsiaalpedagoogide
abi järele aina suureneb
Pärnus ja tema osavaldades 
on 15 lasteaeda, mis paik-
nevad 24s eri hoones. Seni 
teenindas neid vaid üks 
sotsiaalpedagoog, nüüd on 
neid kokku kolm.

„Meie eesmärk on prob-
leeme ennetada ja neid juba 
varakult märgata,“ ütles 
Pärnu abilinnapea Ene Täht. 
„Sotsiaalpedagoogi tööks 
on ennetamine, hindamine 

ja sekkumine ning nii laste, 
vanemate kui õpetajate ju-
hendamine ja nõustamine.“ 
Tema sõnul on kindlaks 
ohumärgiks näiteks see, kui 
rühmas on mõni laps kas 
liiga agressiivne või eema-
letõrjuv. Kui seda märkab 
lapsevanem, tuleks pöör-
duda kas rühma õpetaja või 
lasteaia juhtkonna poole. 
Kui märkajaks on lasteaia-

õpetaja, saab ta abi sotsiaal-
pedagoogilt, kes vajadusel 
kaasab eripedagooge, logo-
peede, psühholooge ja teisi 
lapse arenguks vajalikke 
spetsialiste.

Lasteaedade sotsiaalpe-
dagoogid tegelevad näiteks 
ka laste kõne ja motoorika 
mahajäämuse jt problee-
midega.

Hajaasustuse programmi 
eesmärgiks on tagada ha-
jaasustusega maapiirkon-
dades elavatele peredele 
head elutingimused ning 
seeläbi aidata kaasa elanike 
arvu püsimisele neis piir-
kondades.

Pärnu linnavalitsuselt 
saavad toetust 3. aprillini 
küsida Paikuse osavalla ha-
jaasuspiirkondades elavad 
pered, kes soovivad uuenda-
da oma majapidamise joo-
giveevarustust, paigaldada 
puhastusseadmeid, rajada 
kanalisatsioonisüsteemi, 

ehitada aastaringselt ligi-
pääsetavat juurdepääsuteed 
või paigaldada autonoomset 
elektrisüsteemi. Tingimu-
seks on katkematu sissekir-
jutus 1.jaanuarist majapi-
damises, mille elutingimusi 
soovitakse parandada. Taot-
lejal ei tohi olla ajatamata 
riigimaksuvõlgu, eelmise 
toetuse kasutamise aruanne 
peab olema linnavalitsuse 
poolt kinnitatud ja selle abil 
tehtavad tööd lõpetatud.

Toetuse suuruseks ühe 
majapidamise kohta on kuni 
6500 eurot, millele tuleb 

lisada vähemalt 33% suu-
rune oma- ja kaasfinantsee-
ring. Kui taotleja on aastatel 
2018-2022 hajaasustuse 
programmist juba toetust 
saanud, arvestatakse vara-
sem toetussumma toetuse 
piirmäära sisse.

Abi ja nõu annavad 
programmi koordinaator 
Anu Peterson (tel 5558 
9798, anu.peterson@par-
nu.ee) ja osavallakeskuses 
projektijuht Väino Kaur (tel 
524 6250).

Täpsem info on Pärnu 
linna kodulehel.

Anna teada, kas sina saaksid 
tormi korral teisi abistada
Valmistasime tormiabi kaar-
di NaviCupis, et abivajajad 
leiaksid kiiremini üles teenu-
sepakkujaid, kes neile hädas 
saaksid appi rutatal Ehk aitab 
see veidikenegi leevendada 
tormide tagajärgi.

Kaardialusele saavad 
kõik, nii firmad kui eraisi-
kud, ise lisada oma kontakt- 
andmed koos asukohaga.  
Alati leidub inimesi, kes 
saavad oma tehnikaga teis-
tele appi tõtata, olgu see 

kasvõi külatee lumest või 
mahakukkunud puudest 
puhastuseks, puksiiriabi 
pakkumne vmt. Kaart on 
kasutamiseks tasuta kõigile 
aastaringselt ja aastateks.

Palume kõigil, kellel on 
võimalusi abistada oma kä-
sutuses oleva tehnikaga abi-
vajajaid, järgneval lingil end 
kirja panna: https://navicup.
com/public/register-object/
lumetormi-abi/ee/ PS! Lisa 
enda kontaktinfo kindlasti 

kirjelduse kasti!
Loodame, et kontakte 

tekib pidevalt juurde ning 
kõik leiavad infot NaviCupi 
rakenduses kaardilt: Lume-
tormi abi või avalikul vee-
bikaardil: https://navicup.
com/event/lumetormi-abi.

Vajadusel saab infot ka 
regina.malk@navicup.com 
või tel 5858 57.

Regina Malk
Navicup OÜ

Peretoetuste maksmisest uue 
seaduse valguses
Sotsiaalkindlustusamet tu-
letab meelde, et veebruaris 
makstakse esimest korda 
peretoetusi uutes summades. 
Esimese ja teise lapse toetus 
ning üksikvanema lapse toe-
tus on 80 eurot. Lapsetoetus 
alates kolmandast lapsest on 
endiselt 100 eurot. Lasterik-
ka pere toetus kolme kuni 
kuue lapse eest 650 eurot 
ning seitsme ja enama lapse 
eest 850 eurot. Jaanuari- ja 
veebruarikuu toetuste vahe 
makstakse tagasiulatuvalt 
hiljemalt 31. maiks. 

Väljamaksed jätkuvad 
tavapäraselt neile lastele ja 
peredele, kes ka varemalt 
toetusi said. Erandiks on 

need lastega pered, kus 
peretoetuste maksmine lõp-
pes, kuna alla 19-aastased 
lapsed ei jätkanud õpinguid. 
Neil tekib taas õigus pere-
toetustele, mõnel juhul ka 
lasterikka pere toetusele. 
Samuti on erandiks need 
pered, kus tekib õigus laste-
rikka pere toetuse sujuvaks 
lõpetamiseks. Nendel juh-
tudel tehakse väljamaksed 
01.01.2023-31.03.2023 pe-
rioodi eest tagasiulatuvalt 
hiljemalt 31. märtsiks.

Kui peres kasvavad koos 
eelmistest suhetest lapsed, 
saab peretoetuste õiguse üle 
anda teisele perevanemale, 
kui ollakse abielus. Kui 

abielus ei olda, siis on tin-
gimuseks ühise lapse peres 
kasvatamine. Korraga saab 
laps kuuluda vaid ühe pere 
koosseisu. 

Kui peres soovitakse 
toetuse saajat vahetada, siis 
seda saab teha vanemate 
kokkuleppe alusel sotsiaal-
kindlustusameti iseteenindu-
ses, klienditeenindustes või 
meili teel info@sotsiaalkind-
lustusamet.ee. Uuele saajale 
hakatakse perehüvitisi maks-
ma järgmisest kalendrikuust. 

Lisalugemist ja kasu-
likud KKK-d (korduma 
kippuvad küsimused) leiab 
sotsiaalkindlustusameti ko-
duleheküljelt. 

Linnavolikogus otsustati:
19. jaanuaril 2023
* võtta vastu Pärnu 2023. aasta eelarve, milles on esimest korda Pärnu linna ajaloos pla-
neeritud põhitegevuse tulude maht, mis ületab saja miljoni euro piiri – 100 011 430 eurot. 
Põhitegevuse kuludeks on eelarves ette nähtud 97 026 350 eurot. Pea kolme miljoni suurust 
vahet ehk põhitegevuse tulemit, eelnevate eelarveaastate sääste ja 16,8 miljoni ulatuses 
laene kasutatakse investeerimiseks. Linna netovõlakoormuseks on arvestatud 21,7%.
Kuigi põhitegevuse tulud ületavad kulusid, „söövad“ kasvavad kulud tulemit, millest 
sõltub investeerimissuutlikkus. Abilinnapea Meelis Kuke sõnul on siiski kõik olulised 
arendustegevused kavakohaselt realiseerimisel, mida võimaldab eelnevate aastatega 
saavutatud madal, nullilähedane linna laenukoormus.
Kütte-, elektri- ning vee- ja kanalisatsiooniarvete tasumiseks kavandatakse eelarves ligi 
viiendiku võrra rohkem raha. Näiteks küttearvete kasv on võrreldes eelmise aastaga 77,7% 
ja linnaasutuste kütmiseks on planeeritud ligi 2,1 miljonit eurot. Elektriarvete tasumiseks 
on kavandatud ligi kolm miljonit eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga 19,4%.
Kõige enam tõusevad tänavu lasteaiaõpetajate ja hariduse tugispetsialistide palgad. Pärnu 
linnavolikogu on vastu võtnud haridus-, kultuuri- ja hoolekandetöötajate palgajuhendid, 
millest lähtudes on eelarves arvestatud erinevate töötajate kategooriate palgatõus.

* anda linna vapimärk viiele inimesele, kelle aastatepikkune tegevus on positiivselt 
mõjutanud Pärnu arengut ja mainet. Vapimärk nr 114 otsustati anda kauaaegsele Paikuse 
vallavanemale ja Paikuse osavallakeskuse juhatajale Kuno Erkmannile (vt lk 1).

Kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB pangas asuvale Pärnu lin-
navalitsuse kontole EE021010902001671005. 
Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja 
nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Ukraina 
abistamise fondist toetust küsida. 
Loe lähemalt linna kodulehelt „Ukraina abistamise fondist toetuste maksmise kord” ja  
„Sõjapõgenikud saavad Ukraina fondist toetust”.
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Paikuse osavalla lähiaja ürituste ajakava
18.02 kell 19 maailma edimäne võrokeelne pistüjalapull ”Kogõmus mass” Seljametsa rahvamajas.
19.02 kell 12 eakate peohommik Paikuse osavallakeskuses, külas Reet Linna. 
21.02 kell 17 Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamine lipu heiskamisega Coopi poe ees rohealal.
03.03 kell 19 Indrek Taalmaa “Lood elust enesest” Paikuse osavallakeskuses.
19.03 kell 16 monoetendus “Anne Paluver ikka veel 27!” Seljametsa rahvamajas.

Statistika näitab meie elanike arvu kasvu, 
sündivuse langust ja positiivset iivet
Üks aasta on jälle möödas 
ja Paikuse osavalla lapsed, 
isad-emad ning vanavane-
madki kokku loetud.

Vastupidiselt kogu Ees-
tile tervikuna, Pärnu maa-
konnale ja ka Pärnu linnale 
on Paikuse 2022. aastalgi 
säilitanud oma väikese eri-
pära – vaatamata sündivuse 
suurele langusele on loomu-
lik iive ikka positiivne. 

1. jaanuari seisuga elab 
rahvastikuregistri andme-
tel Paikuse osavallas 4104 
inimest ehk siis aastataguse 
ajaga võrreldes 75 võrra 
rohkem. Naisi on 51,4% ja 
74,8% meist elab Paikuse 
alevis. Küll imevähe, kuid 
mõlemad näitajad on lan-
genud (2022.a – 51,6% ja 
75,5%), mis tähendab, et 
kasvab nii meeste kui kü-
laelanike osakaal. Elanike 
arv on kasvanud kõigis 
külades peale Tammuru, 
kus vähenemine toimub 
1990-ndatest alates (üle 160 
inimese) ja paistab olevat 
pidurdumatu (tabel 1).

Sündivus langes
Eelmisel aastal regist-

reeriti meie osavalla ela-
nikel 42 sündi, mida on 
eelnevate aastatega võrrel-
des (2021.a – 58; 2020.a 
– 50) väga palju vähem.
Tüdrukuid sündis 18, poisse 
24. Laste vanematest on 

abielus 13 paari, so 31% 
ja see näitaja on pidevas 
languses. Toon järgnevalt 
välja mõned statistilised 
andmed, mida tabelist nr 2 
ei nähtu. Kindlas tõusus on 
sünnitajate keskmine vanus, 
mis eelmisel aastal oli juba 
32. Noorim ema oli 22 ja 
vanim 42 aastane. Ei meenu, 
et meil oleks kunagi varem 
sündinud ühes aastas kol-
med kaksikud, kuid eelmisel 
aastal see nii oli. Ja ikka 
poisse-tüdrukuid võrdselt – 
paar tüdrukuid, paar poisse 
ja segapaar.

Meie seast lahkus möö-
dunud aastal 33 inimest 
(2021.a 36), neist 16 naist 
ja 17 meest (tabel 3). Kesk-
mine vanus oli 77,2 aastat, 
kusjuures naistel 80,6 ja 
meestel 74. Noorim lahkuja 
oli meestest 27 aastane ja 
naistest 62 aastane, vanimad 
96-aastane Irene-Liise ja 
95-aastane Martin. Just vii-
mased kaks andsid lootust, 
et ehk nendest saavad meie 
osavalla järgmised saja-aas-
tased elanikud. 

Elanike koosseis
Kogu Paikuse osavalla 

elanikkonnast on laias laas-
tus alaealisi 1042 (neid, kes 
sündinud 2005-2022), kus-
juures eelkooliealisi on 396 
(sünd 2016 ja hiljem). Kui 
arvestada, et pensioniealised 

on inimesed, kes on sündi-
nud 1958 ja varem (kokku 
690, so ca 17%), siis nn  
tööealisi elab Paikuse osa-
vallas 2372 ehk 58% kogu 
elanikkonnast (vt tabel 3).

Meie vanimad ela-
nikud on naistest aprillis 
99 aastaseks saav Vaina 
ja 94-aastane Elmar. Üle 
90-aastaseid inimesi elab 
meil kokku 34. Palju tervist 
teile!

Aastakäikude lõikes on 
TOP 5-s järgmised aastad: 
2010 (sündinud 78 inimest), 
1983 ja 1984 (69) ning 2016 
ja 1988 (67) Kui võrrelda 
aga elanike gruppe aasta-
kümnete lõikes, siis kõige 
rohkem on perioodil 1980 
-1989 sündinuid (vt tabel 4).

Pärnu elanike arv
Pärnu ja tema osavalda-

de elanike arv oli 01.01.2023 
seisuga 51 857 (võrreldes  
01.01.2022 + 923), sh Pärnu 
keskuslinnas 40 269 inimest 
(+795), Audru osavallas 
6169 (+ 49) ja Tõstamaa 
osavallas 1315 (+4).

Elanike arvu kõige suu-
remaks mõjutajaks peetakse 
Ukraina sõjapõgenikke, 
keda igas kuus kirjutatakse 
sisse keskmiselt 200, kuid 
kellest paljud lähevad hil-

jem Ukrainasse tagasi või 
mujale. Lapsi, kelle elukoht 
rahvastikuregistris on Pärnu 
linn, sündis eelmisel aastal 
392 (aasta varem 464). Pär-
nu omavalitsuse elanikke 
suri 738, 2021. aastal 758.

Abielusid registreeriti 
Pärnu linnavalitsuses mullu 
330, mis on viimaste aastate 
rekord. Lahutusi vormistati 
eelmisel aastal 111. Aasta 
jooksul tegid linnavalitsuse 
ametnikud rahvastikuregist-
risse 9424 perekonnasünd-
musi puudutavat kannet.

Eesti rahvaarv suure-
nes 2% võrra ja oli aasta 
alguse seisuga 1357739, 
sündivus langes rekordma-
dalale tasemele (11 588) ja 
suri 17 245 inimest.
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Tabel 2 Abielus/
vabaabielus

Ema 
22-25 a

Ema
26-30 a

Ema
31-35 a

Ema
36-42 a Kokku

1. laps 3/6 3 4 2 - 9

2. laps 5/13 2 6 6 4 18

3. laps 2/7 0 2 3 4 9

4. laps 3/3 0 0 0 6 6

Kokku 13/29 5 12 11 14 42

Tabel 1 M N Kokku Võrreldes 
01.01.22

Paikuse alev 1470 1602 3072 +30
Põlendmaa 23 22 43 +8
Seljametsa 151 151 302 +7
Silla 260 254 514 +34
Tammuru 47 49 96 -7
Vaskrääma 33 44 77 +3

Kokku 1984 2110 4104 +75

Tabel 3 ...60 61-70 71-80 81-90 üle 90 Kokku

Mehed 1 4 7 4 1 17

Naised 0 4 2 7 3 16

Kokku 1 8 9 11 4 33

Tabel 4
Periood

Elanike 
arv

1980 - 1989 623

2010 - 2019 605

1970 - 1979 595

2000 - 2009 501

1960 - 1969 458

1990 - 1999 424

1950 - 1959 388

1940 - 1949 233

1930 - 1939 106

1920 - 1929 11

Saalijalgpallurid maakonna kolmandad
Paikuse kooli võistkond 
saavutas Pärnumaa koolide 
saalijalgpalli võistlusel 1.-
3. klassidele auhinnalise 3. 
koha. Kaheksa võistkonna 
osalusel toimunud turniir 
toimus esmakordselt Li-
hulas. Meie võistkond alus-
tas turniiri tugeva Lihula 
I võistkonna vastu ning 
tegi võitlusliku 0:0 viigi. 
Seejärel võitsime Surju 
Kooli võistkonda 6:0 ning 
alagrupi viimases kohtu-
mises Uulu Põhikooli 2:0. 
Võrdne arv punkte ja sama 
väravatevahe tähendas, et 
pidime Lihula võistkonnaga 
asuma alagrupi võidu nimel 
lööma penalteid, mis tuli 
lastel suurepäraselt välja. 
Alagrupi võitjana saime 
poolfinaali vastaseks Lihula 

II võistkonna. Ka see mäng 
läks pärast 1:1 normaalaega 
penatiteni, mille dramaatili-
selt Lihula võistkond võitis. 
III koha kohtumises alistasi-

me 1:0 Sindi Gümnaasiumi. 
Võistkonda kuulusid: 

Karl Tõnuri, Pert Ilisson, 
Tomi Järvekülg, Remy 
Brand, Ewert Hõbesaar, 

Anette Allsalu, Getriin 
Loore Tõnisson ja Amira 
Roosarüütel.

Tarmo Tõnismann
Foto: Anett Kumm

Paikuse osaleb TV10 
Olümpiastardis teist korda
28. jaanuaril toimus Tallin-
nas Lasnamäe kergejõustiku-
hallis koolinoorte võistlus-
sarja TV10 Olümpiastarti 52. 
hooaja II vabariiklik etapp.

Meie kooli eest võistle-
sid Emma Jürisoo, Kar-
men Uibo, Jan Johann 
Kartau, Kaspar Milvek, 
Lauretta Alliksaar, Lee 
Lehe ning Devon Järve-
külg. Võisteldi kolmel eri-
neval alal: 60 m tõkkejooks, 
kaugushüpe ja teivashüpe. 
Kõik vanuseklassid said 
end proovile panna 60 m 
tõkkejooksus. Noorema 
vanuseklassi tüdrukud ja 
vanema vanuseklassi poisid 
hüppasid lisaks ka kaugust. 
Nooremad poisid hüppasid 
teivast. 

Sel korral saavutas kõr-
geima koha Emma Jürisoo 
(fotol), kes jooksis 60 m 
tõkkejooksus 75 tüdruku 

hulgast end 6. kohale Tänu 
meie kooli õpilaste kiiretele 
jooksudele tõkkesprindis 
tõusis Paikuse Kool koo-
lide arvestuses 13. kohalt 
9. kohale! Eelmisel aastal 
esmakordselt olümpiastardil 
osalnud Paikuse tuli siis 
üldkokkuvõttes teiseks.

Järgmine vabariiklik 
etapp toimub 25. märtsil 
Tartus.

Reili Kaljund

Kõigepealt hundid, siis karu 
ja nüüd ka perekond ilveseid

Kui kirjutasin augusti algul 
otse alevi külje all saeveski 
taga patseerivatest hunti-
dest, ei osanud aimatagi, et 
sellest võib kujuneda oma-
moodi järjejutuke. 

Huntidele järgnes au-
gustikuu lõpus karu, kes ei 
pidanud samuti paljuks lähi-
ma maja (250 m) peremehe 
Ardo Nõmme paigaldatud  
vaatluskaamera ees posee-
rimas käia. 

Ja ei läinudki palju aega, 
kui platsis olid ka ilvesed – 
19.novembril jäid täpselt 
samas paigas fotosilma ette 
väga koheva ja kauni ka-
sukaga seltskond ilveseid. 
Kokku oli neid neli, kuid 
samaaegselt mahtus pildile 
siiski vaid kolm.

Ootame ja vaatame, 
mida põnevat toob tulevik!

Ilvesed on keskmise 
suuruse ja pikkade jalga-
dega kaslased, kes võivad 

kaaluda kuni 30 kg. Nende 
põhiliseks saakloomaks on 
jänesed ja metskitsed, aga 
sobivad ka närilised, linnud 
ja teised kiskjad, näiteks 
kährikud ja rebased. Talvel 
eelistavad ilvesed jahtida 
sõralisi.

Kuigi iga isase terri-
tooriumil elab mitu emast, 
võtab isailves poegade kas-
vatamisest osa, õpetab, 
hooldab ja ka toidab neid 
vahel. Ilvesepojad jäävad 
ema juurde mitmeks aas-
taks, lahku minnakse vaid 
toidunappuse pärast.

Ilvesel sünnib 2,5 kuud 
pärast „pulmi“ tavaliselt 
1–3 poega, mõnikord võib 
neid olla ka 5. Ema imetab 
poegi 2–4 kuud, siis hakkab 
neile õpetama lihasöömist. 
Emailves lõpetab imeta-
mise, kui pojad on umbes 
pooleaastased.

Liilia Varik

Linnavolikogu asutas Pärnu 
linna pedagoogilise praktika 
stipendiumi, millega toe-
tatakse magistriõppes või 
neljandal-viiendal kursusel 
õpetajaks või tugispetsialis-
tiks õppivate tudengite Pär-
nu haridusasutustes praktika 
sooritamist.

Stipendiumiga soovi-
takse motiveerida üliõpilasi 
valima praktikakohaks Pär-
nu haridusasutusi ja toetada 
neid praktika ajal elamisku-
lude katmisel. Stipendiumi 
arvestuslik suurus on ligi-
kaudu 300 eurot kuus, täpse 
suuruse määrab komisjon.

Asutati pedagoogilise 
praktika stipendium
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsiÕnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi

 
Mälestame 
lahkunuid

Enno Kuusmets  29.09.1936 - 17.01.2023
Vladimir Pedak  05.02.1944 - 22.01.2023

Õnnitleme!
MADIS RÄMMELD  21.01.2023
ema Evelyn Landing 
isa   Kaarel Rämmeld

GREDI STRAŽEV  06.02.2023
ema Kristi Vilu
isa   Jürgen Stražev

KAAREL URLAKAAREL URLA
ENN KOOLMEISTERENN KOOLMEISTER
ASU KUUSIKASU KUUSIK
ARVO SIIMANNARVO SIIMANN
IVAN KIPERIVAN KIPER
JAAN KUKKJAAN KUKK
TIMO ERKKI TAPANI MOISIOTIMO ERKKI TAPANI MOISIO
ALEKSANDER VÕSANURMALEKSANDER VÕSANURM
AADI LIIBERTAADI LIIBERT
LEO ARUMLEO ARUM
ARNE TALUARNE TALU
EINO ARTELEINO ARTEL
TOIVO PÕLDURTOIVO PÕLDUR
VELLO KASKVELLO KASK
VERNER SEMELSONVERNER SEMELSON

ALEKSANDR JAKIMOVALEKSANDR JAKIMOV
ENN SOOMETSENN SOOMETS
MARIA HÕBENIKMARIA HÕBENIK
ENDLA TIRGOENDLA TIRGO
LAINE LINNAMÄELAINE LINNAMÄE
VALLI ROOMETSVALLI ROOMETS
REET KAMAREET KAMA
HELJU RÕUKHELJU RÕUK
HELLE-MAI ÜPRAUSHELLE-MAI ÜPRAUS
OKTJABRINA MÜRKOKTJABRINA MÜRK
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
LJUDMILA KORŠAKOVALJUDMILA KORŠAKOVA
MARE JÄNESMARE JÄNES

RIIETEVAHETUSPUNKTRIIETEVAHETUSPUNKT
Too oma kappi seisma jäänud riided ja Too oma kappi seisma jäänud riided ja 

jalanõud vahetuspunkti ning tule otsi ka jalanõud vahetuspunkti ning tule otsi ka 
endale midagi uut sobilikku vastu!endale midagi uut sobilikku vastu!

Muidugi tule ka uudistama, kui endal Muidugi tule ka uudistama, kui endal 
midagi ära pole anda.midagi ära pole anda.

Paikuse päevakeskuses Paikuse päevakeskuses 
16.–18. veebruar 202316.–18. veebruar 2023

NB! Perenaine palub tuua vaid puhtaid ja terveid esemeid!NB! Perenaine palub tuua vaid puhtaid ja terveid esemeid!
Lisainfo 445 5355Lisainfo 445 5355

Ootame Sind:Ootame Sind:
N, 16.02 ja R 17.02 kell 9-19N, 16.02 ja R 17.02 kell 9-19
L, 18.02 kell 11-15L, 18.02 kell 11-15

Filmiõhtu 
Seljametsa Rahvamajas

Uus Eesti mängufilm
Suvitajad

28.02 kell 18.30
Pääse 5.-/4.-

Kohtade broneerimine 5263300,
rahvamaja@paikuse.ee

Jaanuarikuu viimane päev 
viis 9.b klassi esinduse Tal-
linnasse Telia Majja osa 
saama eksklusiivsest kont-
serdist Nutijahi võitjatele. 

Kuusakoski esindaja 
tervituskõnest selgus, et 
kampaania käigus koguti 
lausa üle 6 tonni kasutus-
kõlbmatuid või lihtsalt vanu 
elektroonilisi seadmeid. Üks 
esinejatest – Kristel Aaslaid 
pani kõigi südameile, et 
loodus pole meie prügikast 
ja soovitas üldse kõik riided 
taskutega varustada. 

Esinesid Gram-Of-Fun 
ja Gameboy Tetris, kes pä-
rast kontserti oma postkaar-
tidele autogramme jagasid 
ja võitjatega pildistasid. 

Meid võlusid ka Telia 
Maja äge interjöör, maitsvad 
suupisted ja ülisõbralikud 

ürituse korraldajad. Õpila-
sed said vast taas motivat-
siooni ka keelte õppimiseks, 
sest näiteks Gameboy Tetris 
laulis mitu laulu ka vene 
keeles. Ainult ajakirjanikke 

tundus liiga palju olevat ...
Nutijahil osalesime teist 

aastat ja see seisnes vana-
de nutividinate kogumises. 
Kuusakoski viidud kotti sai 
pandud vanu telefone, juht-

meid, akulaadijaid ja veel 
palju muudki. Võitjad loositi. 

Nutijaht on üks vahva 
ja keskkonnasõbralik jaht, 
millest tasub osa võtta.

Õpetaja Sirje Suurevälja

Eriti meeleolukas oli nutijahi finiš

Head Paikuse Postipauna lugejad! Kui olete pahased 
või lausa kurjad mistahes küsimuses seoses osavalla  
infolehekese ilmumisega, palume sellest teada anda 
ikka kas toimetajale tel 524 6270 või osavalla kantse-
leisse 444 8151. Pöördumine kaugemale ja kõrgemale 
ei anna kindlasti mingit tulemust, vaid tekitab ainult 
segadust.

* * *
Sindi Tervisekeskus tänab heatahtliku suhtumise eest 
oma patsiente, kes on kenasti üles leidnud tee Sinti 
Pärnu mnt 12 (Sindi raekoda), kus praegu perearstide 
Tiiu Proosi ja Sergei Kaminski vastuvõtud toimuvad.
Loodetavasti saab Jaama tn 1 maja remont valmis 
õigeaegselt ja juba märtsis on elu vanades rööbastes 
tagasi. Kuna ka vastuvõtuajad on muutunud, tuleks 
oma Sindi perearstile kindlasti eelnevalt helistada (tel 
5190 7478 või 5190 7474). 

* * *
Paikuse Tervisekeskus kutsub oma patsiente tasuta 
gripivastasele vaktsineerimisele tööpäevadel vastuvõ-
tuaegadel. Isegi ette ei pea helistama!

* * *
Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergeetika eriplanee-
ringute asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande 
avalik arutelu toimub 21. veebruaril kell 15.30 linnava-
litsuses (Pärnus Suur-Sepa tn 16) ruumis 103, vajadu-
sel veebivahendusel (sel juhul edastada e-postiaadress 
20. veebruariks alice.narep@parnu.ee).

* * *
Paikuse valimisjaoskonnas, mis asub osavallakeskuse 
hoones, saab hääletamas käia eelhääletamise päevadel 
3. ja 4. märtsil kell 12-20 ja valimispäeval 5. märtsil 
kell 09-20.
Igale valijale saadetakse koju, st tema rahvastikure-
gistris olevale aadressile, valijakaart kogu vajaliku 
informatsiooniga, nt on seal tel nr 515 3740, mille 
kaudu saab avaldada soovi kodus valimiseks.
Enne valimispäeva esmaspäevast neljapäevani töötab 
neli Pärnu linna valimisjaoskonda: jsk nr 5 (Pärnu 
Bussijaam); jsk nr 6 (Riia mnt Maxima XXX); jsk nr 
7 (Kaubamajakas); jsk nr  10 (Maksimarket Haapsalu 
mnt 43). Need neli jaoskonda korraldavad ka eel-
hääletamist esmaspäevast neljapäevani väljaspool 
elukohajärgset valimisringkonda, samuti hääletamist 
vajadusel ka kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases 
hoolekandeasutuses.

TEADAANDED

Paikuse osavalla eakate peohommik Paikuse osavalla eakate peohommik 
19. veebruari keskpäeval – olete oodatud taas kell 12.00 osavallakeskuse suures 

saalis, kus esineb Reet Linna koos oma muusikalise saatja Are Jaamaga.
Oma tulekust anna teada hiljemalt 15. veebruariks, 

ikka kas telefonil 445 5355 või 5553 1732. 


