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Volikogu ei toeta uut
kaevandust Seljametsas
Keskkonnaamet soovis vallalt arvamust Seljametsa II
uuringuruumis Sikametsa
katastriüksusel geoloogilise
uuringu loa taotluse kohta.
Taotluse geoloogilisteks
uuringuteks esitas OÜ Valev
Udras.
Taotletava uuringuala
pindala kattub suures osas
kõrghaljastatud ala piiridega
ja selle ümbruses, 130-300
meetri raadiuses, asub 8 elamut ja 2 planeeritud elamukrunti. Valla üldplaneeringu
kohaselt on tegemist kompensatsioonialaga, kus on

vajalik säilitada olemasolev
haljastus. Sikametsast ca
pool kilomeetrit kagu poole
järve kõrval asub Seljametsa
liivakarjäär, kus on juba
alustatud ettevalmistustöödega kaevandamiseks.
Volikogu toetas keskkonna- ja maakomisjoni
ettepanekut mitte nõustuda
uuringuloa andmisega alale,
mis on üldplaneeringu kohaselt kompensatsiooniala
ning asub elamutele nii
lähedal.
(Vallavalitsus)

MTR-i registreeringud
vajavad uuendamist
15. aprilliks tuleb kaubandustegevusega tegelevatel
ettevõtjatel taas uuendada oma majandustegevuse
registreeringuid MTR-is.
Selleks on ka sel aastal
kaks võimalust: kas teha
seda ise internetis või tuua
uuendamise taotlus valla
kantseleisse.
Et registreeringud saaksid õiged, palun kontrollige,

kas aastatagusega võrreldes
on Teie juhitavas ettevõttes
midagi muutunud: asukoht,
lahtioleku ajad, kontaktandmed jms.
Registreeringud võivad
olla hulgi-, jae- ja e-kaubanduse, toitlustuse, teeninduse
või majutuse alal. Registreeringu kinnitamise eest
riigilõivu tasuda ei tule.
(Vallavalitsus)

Töötukassa nõustab valla
elanikke ja ettevõtjaid
Töötukassa ametnikud on
lubanud tulla 19. aprillil kell
14 vallamajja, et kohtuda
Paikuse valla ettevõtjatega.
Peamiseks jututeemaks
tulevad kõikvõimalikud
soodustused ja toetused,
mida riik tööandjatele teatud
juhtudel võimaldab. Kellele
ja mida riik on ette näinud,
saavad kuulama tulla kõik

meie vallas tegutsevad tööandjad. Oodatud on ka tööd
otsivad inimesed. Kõigil on
võimalus esitada töötukassa
esindajatele tööturuteenuste
teemalisi küsimusi.
Soovist kohtumisel osaleda palume anda eelnevalt teada valla kantseleisse
telefonidel 4420770 või
5246270.

Kultuurirahastule tuleb
valida ekspertgrupp
2011. aasta eelarves jättis
volikogu kultuurirahastu rea
peale raha panemata. Üheks
põhjuseks oli kahtlemata
pingeline eelarve, teiseks
aga küsisid viimasel ajal
projektikirjutajad raha pigem inventari soetamiseks
või traditsiooniliste ürituste
jätkamiseks, mitte uute ettevõtmiste toetamiseks, mis
oli rahastu moodustamise
algne eesmärk.
Kuna ekspertgrupi liikmete volitused on aegu-

nud, teatame, et kultuuri- ja
spordiühingute esindajaid
oodatakse oma valikuid
tegema 19. aprillil kell 17
vallamaja saali.
Projektide esitamise
tähtaeg on iga kvartali teise
kuu 15. päev. Täpsemalt
kultuurirahastu tegutsemise
korrast saab lugeda valla
kodulehelt.
Kui pole tegemist MTÜna tegutseva institutsiooni
juhatuse liikmena, peab
kaasas olema volikiri.

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Volikogu pidas istungit külamajas
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Märtsikuu istungit pidama kutsuti volikogu
liikmed Seljametsa külamajja, et nad saaksid
oma silmaga näha viimaste aastate jooksul
seal toimunud muudatusi. On ju külamaja näol
siiski tegemist eelkõige
külakeskse rajatisega,
kuhu alevirahvas niisama lihtsalt ei juhtugi.
Uudistamist väärivat oli
nii mõndagi. Paljud polnud
näinud ca 300 m2 suuruse

saali uut põrandatki, mille
jaoks raha saamiseks kirjutasid MTÜ Paikuse Naisteühingusse Martad koondunud Seljametsa omad
ettevõtlikud naised projekti.
Nüüdseks on saali ühte ossa
leidnud koha mängunurk
kõige väiksematele, nn käputamisrada. Sellegi „autor“
MTÜ Konsensus nõutas
raha raja konstruktsioonide
ostmiseks projektiga. Alles
hiljuti sai paika ka saali kõrvale planeeritud kööginurga
mööbel koos vajaliku tehnikaga. Martadest perenaised
võivad uhkust tunda, sest ka
see raha tuli nende tehtud
projektiga.

Sajandivanuse meiereihoone katuse alla mahutatud muuseumi ja külamaja
väljaarendamiseks seitsme
aasta jooksul kirjutatud pro-

jektide rahadega on valmis
saanud üks ilus ja loodetavasti külaelanikele ka
vajalik maja.

Paikuse ja Seljametsa katlamajad
viiakse üle biokütustele

TARMO SAARTS
Juhatuse esimees

Sügisel lõppesid Paikuse
ja Seljametsa võrgupiirkonnas soojustrasside
rekonstrueerimistööd.
Kõik trassid on vahetatud uute ja kaasaegsete vastu. Tööd maksid
kokku 375 000 €, millest
50% finantseeris Keskkonnainvesteeringute keskus ja 50% SW
Energia OÜ.
Teostatud investeeringutega
on tagatud edaspidiseks
väiksemad soojuskaod trassides, kõrgem varustuskindlus ja seega vähem katkestusi, puhtam keskkond
tänu kokkuhoitud kütusele,
millest tulenevalt väiksem
CO2 heide.
Arengukava täitmine
on graafikus
Trasside rekonstrueerimistööd on üks osa 2010. aastal
tehtud arengukavast, mis
koosneb kolmest osast:
- Soojusvõrgu efektiiv-

suse tõstmine ehk kadude
vähendamine soojusvõrgus;
- Biokütusel töötava
katlamaja ehitamine;
- Võimalusel struktuurfondidest abi taotlemine;
Esimene osa on täidetud.
Selleks saime ka tagastamatut abi struktuurfondidest.
Teise eesmärgi – kasutada
valla mõlemas katlamajas
põhikütusena biokütuseid
- loodame täita hiljemalt
2013. aasta lõpuks. Seljametsa katlamaja ümberehitamise taotluse esitasime
KIK-ile koostöös Paikuse
vallaga. Tänaseks on taotlus tunnistatud vastavaks
ja KIK eraldanud vahendid
katlamaja üleviimiseks biokütusele. Kui kõik laabub,
algab ehitustöö Seljametsas juba kevadel. Paikuse
katlamaja biokütustele üle-

viimise projekteerimistööd
käivad ja ehituski peaks
algama veel sel aastal.
Kaugkütte eelised
Üks eelistest on võimalus
kasutada erinevat liiki kütu-

seid - põhiliselt biokütuseid.
Reservi ning tipukoormuse
katab gaasi ja põlevkiviõliga toodetud soojusenergia. Biokütusele üleviimise
eesmärgiks on stabiilsem ja
madalam sooja hind. Kaugküttest saadav soojusenergia
hind on madalam kui elektri, gaasi, põlevkiviõli või
soojuspumpadega toodetud
soojusenergia puhul. Lisaväärtuseks on ka puhtam
keskkond ja madalamad
keskkonnamaksud.
Sooja hinna
määrab kütus
Soojusenergia hinda jääb ka
edaspidi mõjutama peamiselt kasutatava kütuse hind.
Võrreldes 2009. a suvel
kehtinud hindadega (49,71
€/MWh) on tänaseks tõusnud katlamajades kasutatava gaasi ja põlevkiviõli hind
üle 100%. Uus Konkurentsiametiga kooskõlastatud
hind on 79,28
€/MWh (+käibemaks).
Kütteperioodi keskmine
hind jääb 63
€/MWh peale.
Sügiseks võib
aga olukord
kütuste turul
kardinaalselt muutuda ja
soojusenergia hind taas langeda. Biokütuste kasutuselevõtuga loodame langetada
müüdava soojusenergia hinda 20-30%.

Rohkem tarbijaid
– odavam hind
Paikusel ja Seljametsas
toodetakse soojusenergiat
aasta läbi (24h). Kõikide
korterelamute all on soojussõlmed, kus on võimalik toota sooja tarbevett.
Vaatamata sellele on osad
korterid siiani eelistanud
elektriboilereid. Kui täna
on korteris boileriga tehtav
soe vesi vaid natuke kallim,
siis 2013.aastast, kui elektrit
müüakse vabaturul, kallineb
see ligi kaks korda. Seega
soovitame kõigil elektriga
sooja tarbevee valmistajatel
kaaluda kaugkütte kasutamist. Kasutades rohkem
kaugkütet, väheneb soojusenergia hind üldiselt kogu
küttele, kuna kõik kulud
ja investeeringud jagatakse müüdud soojusenergia
hulgale.
Kokkuhoid pole
koonerdamine
Kokkuhoid algab tarbimise
vähendamisest. Suurimat
kokkuhoidu annab hoonete
soojustamine – 30-40% ja
5-10% võib lisanduda küttesüsteemi tasakaalustamisega, mis tagab mugavuse
ja võimaldab ruume eraldi
reguleerida. Nagu näha,
võib säästa ligi 50%.
SW Energia teeb omaltpoolt kõik selleks, et Paikusel ja Seljametsas oleks
puhas keskkond ja tarbijail
taskukohane soojusenergia
hind.
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Vahetus volikogu liige

Vallavolikogus otsustati:

Märtsikuu istungil tuli paljudele üllatusena, et kohal,
kus harjutud nägema volikogu vanimat liiget Kalju
Viirsalu, istus seekord uus
mees.
1999. aastast volikogusse kuulunud Kalju otsustas
maha panna nii Osaühingu
Hüdromel juhataja ameti
kui lõpetada ka tegevuse
volikogus, jäädes auga väljateenitud puhkusele.
Nagu kord ette näeb, tegi
valimiskomisjon ettepaneku
tema kohale astumiseks

19. märtsil 2012
* teha muudatused volikogu 27. detsembri 2010 otsuses nr 260, asendades Paikuse
Põhikooli hoolekogu liige Grüüne Ott uue liikme Kaido Põdraga, kuna G. Ott avaldas
soovi ennast hoolekogu tööst taandada.
* kehtestada Seljametsa Lasteaed-Algkooli hoolekogu ettepanekul lasteaia osas
õppevahendite kulude vanemate kaetava osa määraks 12 eurot kuus ühe lapse kohta
2008. aastal kehtestatud 9.59 euro asemel.
* võtta vallale kohustus tasuda iga rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elava
6 kuni 19aastase õpilase ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus Eesti
Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava alusel tegutsevas huviringis vastavalt
eelnevalt vallavalitsuse poolt väljastatud garantiikirjale.

valimisliidu Parim Paikuse nimekirjas järgmisena
kandideerinule. Aivar Ildi
loobumise järel saigi uueks

volikogu liikmeks noor
ette-võtja, AS Ardis Ehitus
juhatuse liige Raiko Hiis
(fotol), 33.
Raiko Hiis on vallaga
seotud mitmel moel: ta on
aastaid edukalt treeninud
valla maadlusklubis Leo
meie noori maadlejaid, ehitanud valmis lasteaia juurdeehituse, renoveerinud
Seljametsa külamaja jne.
Kaljule ilusat ja sisukat
puhkust, Raikole vastupidavust volikogu töös!
(Vallavalitsus)

Valla arengu hindamise
võimalust rahvas ei kasutanud
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Eelmises Paikuse Postipaunas pöördusime
teie kõigi poole ettepanekuga, et avaldaksite
arvamust, kas vald on
arengukava strateegiliste eesmärkide saavutamisel visioonile lähenenud või sellest hoopis
kaugenenud.
Selleks trükkisime lehes ära
tabeli, kuhu oli igaühel võimalus oma hinded panna.
Hindamisskaala täitsid
ja tagastasid 11 volikogu
liiget (73%) ja 16 ametnikku
(94%). Elanike osalemise
protsent oli 0,0005, kuna
vallamajja jõudis tagasi
kaks hinnangut: äärmiselt
rahuloleva vallakodaniku
ja äärmiselt rahuolematu
vallakodaniku oma.

Volikogu liikmete ja
ametnike osas on hindamise
tulemus 6-palli süsteemis:
1. Valla asulad moodustavad tervikliku tugeva
vallakeskusega asustussüsteemi, mis on hästi lõimunud Pärnu linnaregiooni
– keskmine hinne 4,2, volikogul (VK) 4,5 ja ametnikel
(A) 3,8.
2. Maakasutus lähtub
teistest strateegilistest eesmärkidest ning on tihedama
asustusega aladel sidusalt
multifunktsionaalne, puuduvad konfliktid erineva
maakasutusega alade vahel
– 4,3 sh, VK 4,4 ja A 4,1.
3. Kõigist valla asulatest
on kvaliteetne, elanike ja
ettevõtete vajadusi rahuldav
maantee- ja ühistranspordiühendus vallakeskusesse
ning Pärnusse – 3,9, sh VK
4,2 ja A 3,6.
4. Tehnilised infrastruk-

tuurid rahuldavad elanike ja
ettevõtjate vajadusi, loovad
sobivates kohtades eeldused
elamu- ja ettevõtlusalade
arenguks ning on puhta
looduskeskkonna säilitamise aluseks – 4,3, sh VK 4,6
ja A 3,9.
5. Sotsiaalne infrastruktuur soosib valla ühtlast ja
terviklikku arengut ning
tagab elukeskkonna hea
konkurentsivõime Pärnu
linnaregioonis – 4,7, sh VK
4,6 ja A 4,7.
6. Vallas on tegusad külakogukonnad ja elanikel
tugev oma valla identiteet
– 4,0, sh VK 4,5 ja A 3,6.
7. Paikuse vald on sihipäraselt juhitud ja arendatud
omavalitsusüksus – 4,7, sh
VK 5,3 ja A 4,1.
Nagu tulemustest näha,
on vallavalitsuse ametnikud
palju kriitilisemad kui volikogu liikmed.

Ettevaatust, kevadine jää
on ettearvamatu!
EVELIN TRINK
Päästeameti pressiesindaja

Asjata pole mõtet kevadel jääl jalutada, sest
pealtnäha tugev jääpind
võib olla ülimalt petlik.
Jää hakkab sulama kaldast ja madalamatest
kohtadest, paksus ja
struktuur võivad olla
väga erinevad ka ühe
veekogu ulatuses.
Eriti ettearvamatud on kõikvõimalikud voolava veega
veekogude käänukohad,
kõrkjatega kaetud kaldad,
ojakeste sissevoolud, sillapostid, lahvandused.
Valmista end ette
Kel kevadel vaja jääle minna, võtku kaasas nuga või
jäänaasklid, mida jäässe
lüüa enda kiiremaks ja mugavamaks jääle vinnamiseks. Samuti mitmekordsesse kilekotti pakituna kuivad
sokid, püksid ja fliis, et

pärast jäist suplust allajahtumist vältida. Samas, kes
läheb jääle mõttega juhtuda
võivast õnnetuses?
Uppujal on looma jõud
Kui õnnetus siiski juhtus ja
tajute, et jää enam ei kanna,
vältige hooga läbi jää sügavamale vajumist ning õlgade
ja pea märjakssaamist. Sirutage läbi jää vajudes käed
külgedele laiali ja kallutage
keha ette- või tahapoole
ning pidurdage kehaga sügavale vette vajumist. Vees
jaotage keharaskus laialisirutatud käte abil võimalikult
suurele jääpinnale, pöörake
end näoga tuldud tee poole,
proovige lükata jalad taha
sirgeks ujumisasendisse
ning libistada end kätega
tõmmates jääle.
Kui jääauku on vajunud
sõber, tuleb talle ohutust
kaugusest ulatada või heita
puuroigas, nöör, sall jne,
millest ta saab kinni haarata
ja kutsuda appi päästjad

ning kiirabi. On reegel, et
teie ja kannatanu vahele
peab jääma mingi ese, millest päästetav saab kinni
haarata ja päästja vajadusel
lahti lasta – surmahirmus
inimene võitleb oma elu
eest ja ta klammerdub kõigi
ja kõige külge ning tal on
looma jõud.
Õnnetus hüüab tulles
Jää puhul kehtib üldiselt
põhimõte, et õnnetus ikkagi
hüüab tulles. Ärge minge
jääle üksi, andke kodustele
oma plaanidest täpselt teada,
targem on minna kohtadesse, kus liigub ka teisi.
Emade-isade kohustus
on rääkida lastele, miks ei
või minna kevadisele jääle
mängima, mis võib nendega juhtuda. Peale kõige
on lastel kombeks järgida
mitte vanemate sõnu vaid
tegusid, seega eeskuju anname me lastele ikka oma
käitumisega.

Vallavalitsuses otsustati:
27. veebruaril 2012
* anda välja projekteerimistingimused ASle Pärnumaa Teed teetööde kirjelduse
koostamiseks Jõekalda tee 12 mahasõidu jaoks (kooskõlastada sidetrasside asukohad,
panna teele asfaltkate ning parkimine toimugu oma kinnistul).
* anda T. Ildile kirjalik nõusolek Raudtee tänava kinnistule truubi ehitamiseks
juurdepääsuks temale kuuluvale Vastla kinnistule (truubi läbimõõt min 50 cm, truup ja
teeots omaniku krundini katta asfaldiga, truubi otsad kivide, mätta või kangaga).
* nõustuda Põlendmaa külas asuva 121,98 ha suuruse endise riigimetsamaa riigi
omandisse jätmisega, määrata lähiaadressiks Taali metskond 97 ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
* määrata Paikuse alevis asuva munitsipaalomandisse taotletava 834 m2 suuruse
katastriüksuse, millel asub vallale kuuluv pumbamaja, lähiaadressiks Männiku tn 1c.
* taotleda RMK-lt nõusolekut võõrandada vallale 15 aastaks antud Kiviaja küla
maa-ala hoonestusõigus Paikuse Loometegevuse Keskusele samadel tingimustel, kui
RMK selle vallale andis, kusjuures loometegevuse keskus saab viis aastat projekti
elluviimiseks.
* sõlmida haldusleping psüühilise erivajadustega inimeste toetamise teenuse osutamiseks.
* eraldada Seljametsa naisteühingule Marta tegevustoetust 187.13 eurot avalike
teenuste osutamiseks vallaeelarvest seltsitegevuse alt.
* eraldada mittetulundusühingule „Kooskasvamine“ 219 eurot projekti „Turvaliselt
kodus, koolis, tänaval“ kaasfinantseerimiseks vallaeelarvest vallavalitsuse alt.
12. märtsil 2012
* nõustuda Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle isikliku kasutusõiguse seadmisega
elektrimaakaabelliini paigaldamiseks vallale kuuluvale Haigru tänava maatükk 1
kinnistule.
* anda reklaamiluba ASle Arco Vara reklaami paigaldamiseks Raudtee tänava äärde
1. veebruarist kuni 31. detsembrini 2012.
* anda kirjalik nõusolek Tammekännu tänava kinnistule sadevete torustiku ehitamiseks, mis on vajalik Tammekännu tänav 2 kinnistu liigsete sadevete ärajuhtimiseks
tänava äärsesse kraavi.
* tellida soodsaima pakkumise teinud OÜlt Hüdromel Käärasoo tee 21 ühisvee- ja
kanalisatsioonivõrgu liitumispunktide väljaehitamine hinnaga 1237,20 eurot.
* moodustada Seljametsa katlamaja õliküttelt tahkekütusele (belletid) ümberehitamiseks riigihanke läbiviimiseks komisjon koosseisus Kuno Erkmann (esimees), Holden
Arge, Valli Roosmaa, Milli Laas ning Vadim Nogtev. Kogu projekti maksumus on 170
tuhat eurot, soojaettevõtja SW Energia omaosalus on 20%, ülejäänud osas rahastab
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
* kinnitada valla 2012. aasta alaeelarved ja nende eest vastutajad, mis annab vallavalitsusele õiguse nende muutmiseks.

Metsaomanikud saavad toetust taotleda
Selgi aastal on metsaomanikel võimalik taotleda toetust metsaregistrisse kantud
inventeerimisandmete ja
nende alusel koostatud metsamajandamiskava osas.
Esimese taotlusvooru
taotluste esitamise tähtaeg
on 4. aprill 2012.

Kuna uue määruse muudatuste kinnitamine viibib,
saab praegu EMKle taotlusi
esitada 2011. aastal kehtinud toetuste korra alusel
ning samadel vormidel. Ka
e-PRIAs on avatud taotluse
esitamise teenus.
Taotlemiseks on vaja-

lik metsamajandamiskava
tiitellehe, arve ning maksmist tõendava dokumendi
(maksekorralduse) koopiad.
Abi saamiseks pöörduda
Pärnumaa metsakonsulentide või tugiisiku Kadri-Aija
Viigi poole (kontaktid www.
eramets.ee).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise reeglid
Seni vallas kehtinud „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende
kasutamise eeskiri” kinnitati
1999. aastal. 2005. aastal
muudeti põhjalikult ÜVK
seadust, nt liitumispunkti
asukoht määrati kinnistu
piirile lähemale (senise 2
m asemel 1 m), määratleti
liitumistasu arvutamise ja
võtmise korda jne.
Eelnevast tulenevalt

tekkis vajadus viia kehtiva
ÜVK seadusega kooskõlla
ka valla vastav eeskiri.
Selleks, et konkreetselt
liitumisest huvitatud
isikutel oleks käepärasem
tutvuda liitumise eeskirjaga,
peeti mõistlikuks lahutada
kehtiv eeskiri kaheks
eraldi eeskirjaks: „ÜVKga
liitumise eeskiri” ja „ÜVK
kasutamise eeskiri”.
Valla liitumise eeskiri on

sarnane Pärnu linna omaga,
et tagada ühise vee-ettevõtja
AS Pärnu Vesi poolt ka
ühesugune käitumine kõigi
liitujatega, sõltumata sellest,
kas tulevane klient elab
Pärnu linnas või Paikuse
vallas. Liitumistasu saab
olema sama suur tasuga,
mis kulub tegelikult trasside
väljaehitamiseks.
(Vallavalitsus)
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Algas uute õpilaste
registreerimine
Paikuse Põhikool alustas
sügisel 1. klassi minevate õpilaste registreerimist.
Täpsemalt kooli kodulehelt
www.ppk.edu.ee ja http://
www.ppk.edu.ee/vanematele/koolitus.
Lapsevanemate taotlusi
(blankett kooli kodulehelt
või kohapealt) koos lapse
sünnitunnistusega võetakse
vastu sekretäri juures tööpäeviti kell 9 – 15. Kooliko-

haga kindlustatakse lapsed,
kelle elukoht on registri
andmetel Paikuse vallas.
Maikuus tuleb esitada
ka lasteaiast saadud koolivalmiduse kaart Enne kooli
algust tuleb lapsega ära
käia perearsti juures ja lasta
vormistada koolikaart (tervisekaart), mis läheb kooli
medõe kasutusse. Õpilastele
on võimalik tellida kooli
sümboolikaga vest.

Konkurss maskoti leidmiseks
Paikuse Noortevolikogu
kuulutab välja mullu 20.
sünnipäeva tähistanud Paikuse vallale oma maskoti
leidmiseks konkursi.
Eesmärk on leida üks
tore, meeldejääv ja valda
väärtustav tegelaskuju, kes
looks kõigile hea tuju ja
sobiks oma positiivse ja
humoorika iseloomu poolest sõbraks nii suurtele
kui väikestele vallakodanikele. Maskott võtaks osa
meie valla üritustest, aidates
kaasa pingevaba ning meeleoluka miljöö loomisele.
Esimese suurema üritusena
on teada juba suvel Paikusel
toimuvad Eestimaa valdade
suvemängud.
Maskoti kavand peab
olema ka reaalselt valmistatav, sest maskott võib olla
nii mänguasjana, meenena, kujuna, logona kui ka
inimsuuruses. Tehnika ning

materjali valik on vaba,
soovituslikud on naturaalsed ja looduslähedased materjalid.
Konkursitöö esitada A4
formaadis paberil väljatrükituna või siis e-posti teel pdf.
või jpg. failiformaadis kas
kavandina, joonisena või
joonistusena koos lühikese
materjali kirjelduse, maskoti
nime ning iseloomustusega.
Tore oleks ka omapoolse
legend. Töö saatmisega kinnitab esitaja, et omab kõiki
tööga seotud autoriõigusi.
Konkursitöö palume
saata märksõnaga „maskott“
paikusenoortevolikogu@
gmail.com või tuua hiljemalt 25. aprilliks valla kantseleisse. Ärge unustage oma
nime ja kontaktandmeid.
Täpsemad tingimused on
kirjas valla kodulehel.
(Marika Valter)

CAP koolitus - võimalus
vägivalla ennetamiseks
Tänu Paikuse Vallavalitsuse
ja Hasartmängu Nõukogu
toetusele viidi veebruaris läbi põhikooli õpetajate, lastevanemate ja 2- ja
3.klassi laste seas projekt
“Turvaliselt koolis, kodus,
tänaval“.
„Lapsed, kas te teate,
mis on vägivald?“ Käed tõusevad ja vastuseid sajab kui
oavarrest. „Löömine, kiusamine, asjade ära võtmine.“
“Kas sõnadega solvamine
on ka vägivald?“, küsib
koolitaja. Lapsed noogutavad. Nii alustavad Cap (lastevastase väärkohtlemise
ennetamine) koolitajad oma
sissejuhatust töötuppa.
2.-3.klassis viiakse parasjagu läbi laste õpituba, kus läbi rollimängude
õpetatakse lapsi toime tulema kiusajaga, võõraga
ja tuttava väärkohtlejaga.
Lastele mängitakse ette
erinevad situatsioonid ja

arutatakse koos, mida see
laps, keda kiusati, oleks
saanud enda kaitsmiseks
teha. Mida peaks teadma
võõrast, milliseid kavalusi
võõrad võivad kasutada, et
last kaasa meelitada, kuidas vajadusel abi kutsuda,
millist distantsi hoida, kuhu
teatada ja kellele - need on
vaid väike osa töötubades
õpetatavatest tarkustest.
Lisaks lastele mõeldud
töötubadele on loengud ka
vanematele ja õpetajatele.
Lastevanematele räägitakse
ohtudest, mis varitsevad lapsi nii reaalses kui virtuaalse
maailmas, kuidas neid ohtusid ennetada, mida saab iga
vanem oma lapse kaitseks
ka ise ära teha. Õpetajatele
õpetatakse tähele panema
märke lapse käitumises,
mis võivad viidata väärkohtlemisele ning antakse
teadmisi, mida sel juhul ette
võtta. (Ilona Veike)

Pension suureneb 1. aprillist
Vabariigi Valitsus kinnitas
2012. aasta riikliku pensioni
indeksi väärtuseks 1,044.
Indekseerimise tulemusena
suurenevad pensionid keskmiselt 4,4 %.
Sotsiaalkindlustuse amet
on väga selgelt toodud näidete abil lahti kirjutanud,

kuidas toimub pensionide
arvestamine, mis on pensioni baasosa, indekseerimine.
staažiosak, kindlustusosak
jne.
Kes on pensioniteemast
täpsemalt huvitatud, saab
sellega tutvuda www.ensib.
ee või www.paikuse.ee.

Tund koos külalistega Lootuse külast
ILONA VEIKE
Põhikooli õpetaja

Inimeseõpetuse tund on
üks hea võimalus rääkida õpilastega elulistest
probleemidest ja sellest,
kuidas neid võiks ennetada või lahendada. Uimastitega seonduv kui
väga aktuaalne teema
on õppekavasse sissegi
kirjutatud.
Kuidas seda õpetada, on iga
õpetaja loovuse küsimus.
Minule meeldib lugusid
kuulda, lugeda ja neid ka
jutustada. Nii saigi teoks
mõte kutsuda 6. ja 7. klassi
õpilastele rääkima uimastitest mehed, kes on ise
nendega lähedalt tutvust
teinud, kelle elud on seeläbi kannatanud ja kes on
tänaseks tänu Lootuse küla
rehabilitatsioonikeskusele
sõltuvusest vabanenud ning
aitavad nüüd teisi. Loeng
oli nii põnev, et esimestes
pinkides võis näha neid,
kes muidu tagumistesse
varjuvad.
Mehed alustasid valikute
teemalise mänguga Elu oksjon. Igaühele anti 10 punkti.
Vastavalt tehtud valikutele
sa oma punkte ka kasutasid.
Oli kurb, kui valikud said
tehtud ja punktid kasutatud,

kuid parimad võimalused
alles ees - nt kalli inimese
elu päästmine, mingi ime
lähedase jaoks jne.
Külalised oskasid mängu suurepäraselt siduda
igapäevase eluga. Me kõik
teeme oma elus valikuid,
mõned on halvemad, mõned
paremad, kuid iga valik
viib meid kindlas suunas.
Kui sa ei julge öelda “ei“
sõltuvusainetele ja neid
tarbivale seltskonnale, viib
sinu elu kindlasti hoopis teise suunda kui inimesel, kes
neist hoidub. Sa vastutasid
iga oma valiku eest nagu
mängus, nii ka elus.
Näidati ka videolõiku ja

räägiti oma elust. Haarav oli
lugu eeskujulikust õpilasest,
populaarsest meistersportlasest Erikust, kelle seltskonda otsiti. Võiks arvata, et
selline inimene on piisavalt
enesekindel ja tark ütlemaks
„ei“ uimastitele. Sageli aga
uudishimu ja soov teistele
meeldida ajavad noored nö
konksu otsa. Nii juhtus ka
temaga. Sõltuvus algas väikestest valedest valikutest
- alguses tähistati võistlustel
võite alkoholiga, siis võttis
keegi kaasa uimastid ja nii
see läks. Edasi kulges kõik
keeruliselt: võlad, kartus oma
elu pärast, lähedastega katkenud suhted ja lõpuks vangla,

uimastitest sassis aju, õudusunenäod, agressiivsus.
Alles peale Lootuse küla
programmiga liitumist hakkas Eriku elu liikuma ülesmäge, mõned tervisekahjustused on aga alles tänaseni.
Ka muist võlgasid ootavad
veel maksmist. Kuid tänaseks on ta sõltuvusest vaba,
õnnelik pereinimene ja pühendanud oma elu sõltlaste
aitamisele.
Lugu oli mõjuv ja meeldejääv ning tema soovitus:
“Parem ära proovi!“ jäi
loodetavasti õpilastele ka
meelde. Nii annab alust
arvata ka õpilaste loengu
kohta kuuldud tagasiside.

Projektikuu „Tunne Eesti Vabariiki“
ULVI MIHKELES
Klassiõpetaja

Veebruar oli Paikuse
Põhikooli algklasside
õpilastele Eesti Vabariigi kuu.
Et õpilased teaksid oma
rahvuslikku kuuluvust ning
suhtuksid oma rahvusesse lugupidavalt, austaksid
oma kodupaika, kodumaad
ja Eesti riiki, tunneksid
riigi sümboleid, viiakse iga
õppeaasta III veerandil I
kooliastmes läbi õpiprojekti
„Tunne Eesti Vabariiki“.
Õpiülesanded on aastati
erinevad. Sel õppeaastal
meisterdasid esimesed klassid raamatu „Minu pere“,
milles kajastusid iga lapse
pere lood ja pildid. Teised
klassid arutlesid kangelaste
teemal. Arvutitundides pa-

nid nad kokku endi juttudest
ning piltidest e-raamatu
„Minu Eestimaa“ ja lahendasid veebiviktoriini.
Kolmandad klassid tegelesid juba riigi seaduste,
valitsemise ja riigikaitse
küsimustega. Ära ei unustatud ka koduvalda – käidi
külas vallavalitsuses. Vallavanem Kuno Erkmann
tutvustas ametnikke ning
nende tööülesandeid. Vallavanema tooli juurde tekkis
järjekord, sest paljud soovisid proovida, mis tunne on
sellel istuda. Olevat päris
mõnus! Lõpuks mõtlesid
kolmandikud kõik end presidentideks ning kirjutasid
loovjutud teemal „Kui ma
oleksin president“. Lugusid
illustreerisid ka toredad
pildid. Projektikuu lõppes
kokkuvõtva viktoriiniga.
Projekti materjalid ko-

gusime veebilehele, mida
said kõik I kooliastme õpetajad toimetada.
Sellise projekti kaudu,
kus ainetundides lõimitakse

erinevaid õppeaineid ühe
teema raames, on õpetajatel
mõnus õpetada ja õpilastel
mõnus õppida.

”Palju õnne Eesti Vabariik”
Autorid: Paikuse Põhikooli I kooliaste.

Kas oled lastega suheldes tundnud,
et mõistus on otsas?
Talvel toimus Paikusel Hasartmängumaksu Nõukogu
toetusel Gordoni perekooli
koolitus. Osales 16 lapsevanemat koolitaja-psühholoog
Merle Tomson juhtimisel.
Tagasiside oli väga hea
ning vanemad soovivad taas
sama grupina kohtuda ning

läbida jätkukoolituse sügisel. Need on aga kaugemad
tuuled.
Hoopis uuem uudis on
see, et 29. märtsil kell 17.30
alustab Paikuse lasteaia
muusikasaalis perekooli uus
rühm. Infot Gordoni perekooli metoodika kohta leiab

www.sinamina.ee, infovoldikud on kättesaadavad
lasteaedades ja põhikoolis
algklasside majas.
Õpitu tulemusena osatakse lastele piire seada
ja peretülisid lahendada
omavahelisi suhteid kahjustamata. Perekoolis õpitakse

lühiloengute, rollimängude, kogemuste analüüsi,
rühmatööde ning arutelude
kaudu.
Koolituse tasu vanemale
on 12€, mida saab maksta ka
kahes osas kohapeal. Registreerimine: jaana.kannistu@
paikuse.ee, 4420785.
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TEADAANDED

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
ERNST PÄRNA
PÄRJA KÄSPER
RIIDO KÜÜTS
ENE RUUTMETS
ELVI TASANE
MAIMU ISAK
ENDEL ALLIK
TÕNIS KASAK
IRENE MÄNDLA
ENE-REET VILJAK
MAIE LIIV
HELVI MÄNNIARU
AADO VENDLA
ELLA LUHOMAA
ANTS MARTINSON
ALMA LUBI
SIRJE LEMBER
HELVE MURD
LYDIA TALING
HELJU JOHANSON
VAIKE HAAVASALU
HELGI MÄGER
AINO SUUR
SALME-PAULIINE VAENO
SALME RUUT
LAINE LANDING
MAIMU MITT
JETTE KASEMETS
VILMAR KONT
OLAF JÜRISSON
SÜLVI HALJASMÄE
MILDIIT LEPP
LAINE SAUL
SAIMA TÕNISSON
MIHKEL MURUMAA

SANDRA METS
ema Kärt Kullas
isa Tarvo Mets

08.02.2012

ANETE LEMVALD
ema Kaili Sild
isa Guido Lemvald

11.03.2012

20. aprillil kell 12
Seljametsa Muuseumis
ajaloopäev teemal

“Eesti Vabadussõda”
7. aprillil kell 11 – 15
Seljametsa külamajas

LAHTISTE USTE PÄEV
Kel kavas ruume koolitusteks,
kokkutulekuteks, kontsertideks
või pidudeks üürida, hea võimalus
majaga tutvumiseks.

1. aprillil algusega kell 11
tähistab valla eakate klubi
„Kuldne iga“ oma suurt
juubelit.
25. sünnipäevale on
oodatud nii kõik alalised
peohommikutest osavõtjad
kui need, kes pole eakate
üritustele veel teed leidnud.

Päästearmee ja Kingakaubamaja ühiskampaania “Toome ära” raames kogutakse
annetajate abiga jalatseid,
et toetada üle Eesti inimesi,
kelle sissetulek raskel ajal
peamiselt toidule kulub.
31. märtsini on võimalik
saata oma vähekasutatud
või kasutamata meeste-,

naiste ja lastejalatsid Päästearmeele SmartPOSTi pakiautomaatide abil, märksõna “Heategevus“ (www.
smartpost.ee). Paki saatmise
1 euro annetatakse Päästearmeele.
Kampaania matroon on
iluuisutreener ja endine tippiluuisutaja Anna Levandi.

Vaprus-Paikuse tegi jälle head mängu
4. märtsil käisid Jalgpalliklubi Vaprus-Paikuse 2005.
aastal sündinud poisid Kilingi-Nõmmes ja osalesid
Väikelinnade Cup turniiril.
Kuigi mängida tuli endast aasta vanemate poiste
vastu, saavutasime auhinnalise kolmanda koha. Turniiri
parima väravavahi tiitli pälvis Virgo Mitt meie võistkonnast. JK Vaprus-Paikuses mängisid veel Joosep
Põder, Karel Ratnik, Johan
Kaspar Orav, Kris Talving,
Karl Vahur Vahemets, Silver
Tagu, Sven Tagu, Virko Mitt
ja Eke Tormis Pikk.
(Priit Sõstar
Treener)

Kuulutuste vastuvõtt toimetuses:
tööpäevadel 9-17, lõuna 13-14.
www.paikuse.ee

Soovin osta maja Paikusele või Sinti hinnaga 50 000€.
Võib vajada remonti, aga peaks olema elamiskõlbulik
noorele perele. Ostuga kiire ja raha olemas!
Tel 5290417 Piret.
***
Vajatakse kvalifitseeritud kokka kindlaks perioodiks
(1. maist 24. juunini). Helistada 56682379.

Puidutöötlemissaaduste tootja
Seljametsas pakub

küttematerjaliks sobivaid
tootmisjäätmeid
võrkkottidesse pakituna

Annetage seismajäänud
jalanõud päästearmeele

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 442 0770, e-post: liilia.varik@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.

20. aprillil toidukartuli müük vallamaja juures kell
12-14 ning Tammuru hoidlas 12-18. Erinevad sordid
hinnaga 20 senti ja 35 senti kg nii 10 kui 25 kg kottides.
Täpsem info ja soovid tel 5115376, OÜ Viiveka.
***
On aeg alustada või jätkata puukidevastast vaktsineerimist. Võtke ühendust oma perearstiga!

KUULUTUSED

„Kuldne iga“ peab veerandsajandat sünnipäeva
Lisaks memmede rahvatantsurühmale esineb ka
rahvatantsuansambli Kuu
segarühm ning ansambel
Lustilik.
Tantsumuusikat mängib
üllatus, üllatus - ansambel
„Tõmba, Jüri“!
Tulge vaatama ja kuulama!

21. märts 2012

Kättetoomise võimalus
Info 515 0356 marek@tpmv-detail.ee

23. aprillil
JÜRIÖÖ TEATEJOOKS
VÕISTLUSE START KELL 19
* Teatejooksu võistkondade kogunemine ja
registreerimine toimub Politseikooli võimla juures
alates kell 18.20 kuni 18.45.
* Võistkondadel kaasa võtta võistlejate nimekiri koos
võistkonna nimega.
* Võistkonnad 6-liikmelised.
* Jooksurada on 6-etapiline.
* Arvestust peetakse 4 vanusegrupis: lapsed, noored,
täiskasvanud ja veteranid. Eraldi naiskondade ja meeskondade arvestus.
* Iga grupi 3 esimesele auhinnad. Rohkelt
lohutusauhindu!
* Eriauhind antakse originaalsemale jooksuvõistkonna
vormile!
Võistkondade eelregistreerimine kuni 20. aprillini:
445 5164 (põhikool) – K. Kadakas
442 0782 (vallavalitsus) – I. Riivits

Tule võistlema, kaasa elama
ja hurraa hüüdma!
19. mail toimuval Seljametsa XIX Külalaadal,
algusega kell 12 on kavas korraldada kõigile
tugevatele meestele ja naistele konkurss
„Seljametsa Rammumees ja Rammunaine 2012”.
Konkurss viiakse läbi juba kolmandat aastat.
Meeste võistlusalad:
1. Kohvrite kandmine
2. Rehvi kantimine
3. Meremehe kõnd
4. Jõutõmme
5. Autovedu
Naiste võistlusalad:
1. Raskuse tõukamine
2. Raskuse hoidmine ees
3. Kohvri kandmine
4. Autovedu
Ootame kõiki julgeid rammumehi ja -naisi ennast proovile panema ja üksteisega mõõtu võtma. Tublimatele on
välja pandud ka väärilised auhinnad.
Rammumehe konkursile saab eelnevalt registreeruda
telefonil 55578651 Roland või 53456032 Ille.

Hilbu Äris (staadioni kõrval)

Mälestame
lahkunuid
Hiie Kruglova
Mare Kilter

16.11.1942 - 28.02.2012
16.09.1941 - 17.03.2012

Laias valikus šveitsi militaarriideid jpm
T-R 10-17, L 10-14,
Tel 51998586 Ülle
Samas autoremont ja keevitustööd
E-R 9-17
Tel 53833663

