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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...

Valla viktoriini III voor

Mynämäelased värskendavad
usinasti kahe valla sõprussuhteid
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II vooru küsimustele oli
vastajaid kahjuks vähem.
Vast olid küsimused veidi
raskemad.
Nagu ikka, ootab ka III
voorus vastamist 10 küsimust, mis on ehk eelmistest
veidi kergemad.

Vastused leiab internetist. Nende esitamise viimane tähtaeg on 15. mai.

III vooru küsimused:
1. Mis asutus asub Paikuse alevikus aadressil Paide
mnt 14?
2. Kui kõrge tohib olla Paikuse vallas üldjuhul ümber
elumaja ehitatav piirdeaed?
3. Mis nime kannab Silla küla ja Seljametsa küla lahutav
suur soo?
4. Millised vabaõhuetendusi on teater Endla mänginud
Paikuse - Reiu vabaõhulaval?
5. Mis aastal asutati Seljametsa Muuseum?
6. Mitu silda viib Paikuse vallast üle Reiu jõe (auto- ja
alakäijate sillad kokku)?
7. Mis aastal asutati Paikusele politseikool?
8. Kes on Paikuse Huvikooli direktor?
9. Millisel spordialal on vallvanemal Kuno Erkmannil
meistersportlase tiitel?
10. Milline Mihkel Lüdigi laul on tänaseks saanud
kõikide laulupidude avalauluks?
Head nuputamist! (Marika Kukk)
II vooru õiged vastused on: 1. 11 000 aastat 2. Reinhold
Stael von Holstein 3. Lastekodu Liivia, Pärnu Maakonna Nõdrameelsete ja Kõrvalabi Vajavate varjupaik (Sindi Varjupaik),
Sindi Invaliidide Kodu, Erikutsekool nr 35 (1986. a.-st EKK nr
2), Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse
Kool 4. Sindi asundusküla 5. 9.05.1880 Reiu vallas Noka talus 6.
Pärnu EPT 7. november 1933.a. 8. Pustuski karjamõisa karjalaut
9.1960.a. 10. XVIII.

I kvartalis rahvastikus suuri
muudatusi ei toimunud
Kolme kuuga elanike arv
vallas praktiliselt muutunud
ei ole – 3910 inimest, mis
on 3 võrra rohkem kui aasta
lõpus.
2010.aasta enneolematut
sündide rekordit ei paista sel
aastal kusagilt, sest märtsi
lõpu seisuga on sündinud
meil 10 last: 2 tüdrukut ja 8
poissi, neist ka ühed kaksikud. Samas pole ka miskit

võimatut, sest eelmisel aasta
68 sünnist sündis I kvartalis
vaid 6 last.
Surmasid tuli I kvartali
jooksul registreerida 9, täpselt sama palju lahkujaid oli
ka aasta tagasi sama ajaga.
Vanim lahkuja oli naine, kes
oleks suvel võinud pidada
oma 100. juubelit, noorim
oli 62 aastane meesterahvas.
(Liilia Varik)

Raudmees paneb Raudtee
ja Nimmi tänava kinni
Spordiklubi Raudmees
koostöös vallavalitsusega korraldab 23. aprillil
järjekordse Paikuse rulluisuduatloni, mis on üks
etapp sarjast “Pärnumaa
raudmees 2011”.
Kuna võisteldakse Paikuse alevikus Raudtee ja
Nimmi tänaval, suletakse
seal kella 11 – 15 vahel liiklus, st et ei saa sõita Pärnade
puiesteelt Raudtee tänavale
ega Paide maanteelt Nimmi
tänavale.
Inimesi, kes nende tä-

navate ääres elavad, ei keelata loomulikult koju või
kodust välja sõita. Et ei
juhtuks ootamatusi, palume
vaid, et koduväravast väljasõidu soovist helistatakse
5033392.
Starte on kokku neli
ja kell 11 on I start (2-7
aastased). Täpsemat infot
üritusest osavõtu kohta saate www.raudmees.ee või
4437888 ja 5033392.
Teie mõistvale suhtumisele lootes Enn Kübar,
Spordiklubi president.

LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Paari viimase kuu jooksul on Mynämäe sõprusvallast käinud Paikusel
kolmed külalised kahe
valla vahel pea 20 aastat
kestnud sõprussuhteid
värskendamas.
Kui veebruaris olid meie
rahvatantsijatel külas rahvamuusikaorkester Virmon
Pellimanit koos sealsete
rahvatantsijatega ja märtsis pidasid ühise kontserdi
maha Sireli segakoor ja
Mynämäe meeskoor, siis 5.
ja 6. aprillil tegid põhikooli
kutsel meie valda visiidi
Lauri kooli õpetajad. Neljaliiikmelise delegatsiooni
koosseisu kuulusid õpetajad
Riitta Kantonen, Markku
Karttunen, Heli Suominen
ja Peter Österholm, kes
kõik tegelevad ka ringide
juhendamisega.
Kahepäevase külaskäigu
jooksul jõudsid kauaaegsed
koostööpartnerid külastada

Soome külalised Markku Karttunen, Riitta Kantonen, Heli Suominen ja Peter Österholm koos põhikooli õppealajuhataja Sirje Solomiga külaskäigul vallamajja
Seljametsa kooli ja muuseumi, Paikuse lasteaeda
ning põhjalikumalt viibiti
muidugi võõrustajate juures
põhikoolis.
Enne ärasõitu vallavalitsuses toimunud kohtumisel
märkisid külalised, et neile
avaldasid erilist muljet kaasaegne õpetamismetoodika

ning eriline avarus nii põhikoolis kui lasteaias. Arutades kahe valla koolilõpetajate edasise käekäigu üle, oldi
väga imestunud, kuuldes,
et ligi 80 % Paikuse Põhikooli lõpetanutest jätkab
õpinguid gümnaasiumites.
Lauri Keskkoolist siirduvat
enamus peale põhikooli lõ-

petamist ametikoolidesse.
Lepiti kokku, kuidas
jätkata koostööd kahe kooli
vahel eelkõige spordi, kunsti ja pranglimise (peastarvutamise) alal. Kokku lepiti
selleski, et uue õppeaasta
sügisesel koolivaheajal lähevad põhikooli õpetajad
vastukülaskäigule.

See oli tõesti üks väga tore päev!
HELLE KLEMM

“Lautstark”(valjult).

Saksa keele ringi juhendaja

Paikuse Lasteaias tegutsev saksa keele
ring sai Tallinna Goethe-Instituudilt kutse
osaleda saksakeelsete laulude konkursil

Kuna meie ringi lapsed
on ka tublid lauljad, võtsime kutse rõõmuga vastu.
Otsustasime poolfinaalis
laulda põhja-saksa rahvalikku laulu “Ich gehe mit
meiner Laterne” (Ma kõnnin

oma laternaga). Hakkasime
laulu harjutama ja liikumist
lihvima ning meisterdasime
ka laternad. Muusikaliselt
oli suureks abiks lasteaia
muusikaõpetaja Kadi Sepp.
9. aprilli varahommikul
asusime Tallinna poole teele. Eelvoorus oli esindatud

5 lasteaeda. Meie esinesime teisena ja saime siis ka
ise kuulata, kuidas teistel
võõras keeles laulmine välja
tuleb. Paikuse lapsed Triine,
Kairiin, Agnes, Simone ja
Greete olid väga tublid,
esinesid julgelt, esindades
auga Pärnumaad. Iga ansambel sai tubli esinemise
eest “Urkunde”(tunnistus)
ja lisaks veel magusa auhinna.
Koos tüdrukute vanematega otsustasime lastele
selle päeva meeldejäävaks
teha. Seadsime sammud
vanalinnas asuva Martsipanigalerii poole, kus saime
vaadata martsipanist tehtud
uskumatult ilusaid asju.
Lastel oli võimalus ka kohapeal endale mälestuseks
üks kujuke voolida ja see
kaunistada (fotol).
Suur tänu õpetaja Kadile
ja kõigile, kes meid toetasid.
Es war wirklich ein sehr
schöner tag! - See oli tõesti
üks väga tore päev!
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Paikuse valla eelarve täitmine
seisuga 31. märts 2011
TULUD
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Riigilõivud
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
Laekumised kultuurialasest tegevusest
Laekum. spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
Laekumised elamu- ja kommunaalasut.majandustegev.
Laekumised valitsusasutuste majandustegevusest
Muud laekumised majandustegevusest
Üüri- ja renditulud
Laekumised õiguste müügist
Intressi- ja viivisetulud hoiuselt
Laekumine vee erikasutusest, loodusressursitasu
Saastetasud
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
Mittesihtotstarbelised toetused
Maa müük
Kassatagavara
Vabajääk
KOKKU
KULUD
Paikuse Vallavolikogu
Paikuse Vallavalitsus
Reservfond
Valitsussektori võla teenindamine
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris
Maakorraldus
Valla teed
Liikluskorraldus
Turism
Muu majandus
Jäätmekäitlus
Saaste vähendamine
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Veevarustus
Tänavavalgustus
Kalmistu
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
Paikuse Spordikeskus
Huvikool
Paikuse Avatud Noortekeskus (PaNoKe)
Raamatukogu
Seljametsa Muuseum
Kultuuriüritused
Paikuse Lasteaed
Seljametsa Lasteaed-Algkool
Paikuse Põhikool
Õpilasveo eriliinid
Muu haridus
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Paikuse Päevakeskus
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Laenude tagasimaksed
KOKKU
Tulude ülekaal kuludest
Perioodi alguse raha jääk
Perioodi lõpu raha jääk

Eelarve
1 658 507
93 982
224
4 154
206 841
22 093
6 080
11 504
13 632
1 406
3 713
7 043
1 406
959
64 001
1 917
44 458
47 839
844 000
30 678
6 391
38 796
3 109 624

Täitmine
417 841,00
1 359,00
112,49
664,62
50 448,39
7 184,80
2 789,04
3 256,60
2 133,69
244,88
0,00
2 231,22
1 406,06
37,73
12 467,50
0,00
9 797,07
37 839,00
236 320,00
3 451,23
0,00
0,00
789 584,32

11 012
328 564
40 966
24 286
12 910
1 086
37 839
320
2 300
76 061
4 764
1 515
37 323
35 504
36 813
320
1 278
73 035
61 232
21 986
14 169
24 223
30 060
581 685
169 389
745 090
28 505
220 495
55 028
42 169
3 196
70 303
60 959
5 077
250 162
3 109 624

2 252,73
81 040,99
0,00
4 653,58
4 982,24
81,85
23 878,95
0,00
508,00
14 183,26
54,78
621,10
631,03
886,61
11 877,13
0,00
427,05
22 613,06
15 267,79
3 384,00
4 348,34
4 383,78
7 402,48
150 070,90
44 798,98
212 959,90
9 141,60
61 751,32
10 560,73
14 203,82
153,38
16 225,00
19 655,04
607,10
62 167,13
805 773,65
-16 189,33
45 187,61
28 998,28

Palun säästke meid, koerapidajad!
Pöördume teie poole, lemmikloomade pidajad Seljametsas, avaldusega, et
meie soovime oma kodukohta näha puhtana.
Koos paljude elanikega
oleme teinud ära suure töö,
hoides puhtust ja korda
küla keskuses. Ka vallale
kuuluval maal on käinud
valla heakorratöötajad trimmerdamas ja muru niitmas.
Järjest enam on kuulda kurtmist, et kõikjal vedelevad

koerte väljaheited võtavad
ära igasuguse heakorratööde tegemise tahtmise.
Suured koeraarmastajad,
minge ja vaadake garaažide
ees oleva veevõtumäe ääri,
katlamaja juurde või pargi
alust või teeääri kahel pool
parki – need kohad on lausa
„miiniväljad“.
Kõige viisakam oleks,
kui koerte omanikud nüüd
lume alt välja sulava kokku
korjamiseks koopereeruksid

ja ühise hoogtööpäevaku
teeksid. Edaspidi aga koheselt oma loomade järelt
koristaksid. See on enesest
lugupidamise ja teistesse
viisakalt suhtumise märk.
Kui teie eirate jätkuvalt
meie palveid ja nõudmisi,
kutsume teie tegevusetusest
häiritud elanikke võtma
ette otsustavamaid samme,
fikseerides teie käitumise ja
teavitades sellest politseid.
(Aili Aasa)
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Vallavolikogus otsustati:
21. märtsil 2011
* võtta teadmiseks informatsioon Paikuse Spordi- ja Tervisekeskuse rajamise võimalikest võimalustest. Vastavalt riigihanke käigus tehtud pakkumistele oleks keskuse
ehitamise hind käesoleval ajal ligi 3,26 miljonit eurot. KATA (KOIT) kava raames
loodetud 1,53 miljonit eurot 2011. aastaks vallal saada ei õnnestunud. Oleme jätkuvalt
finantside eraldamise pingereas esimesed, kes jäävad joone alla. Täna on siseministeeriumi andmetel vaba raha 100 000 eurot. Kui keegi maakonna kolmest raha saanud
omavalitsusest (Tootsi, Häädemeeste, Vändra) omavahendite nappuse tõttu loobuks,
saaks Paikuse vald selle omale. Loobumisotsust veel keegi teinud pole.
Samas on karta, et 2012. aastal ehitushinnad tõusevad. Juba täna Riigi Kinnisvara
AS-i poolt läbiviidud hangete maksumuse põhjal oleks meie objekti maksumus ligikaudu 4,6 miljonit eurot ehk 41 % kallim.
Arutati järgmisi võimalusi: 1) lükata ehitus edasi teadmata ajaks 2) võtta rohkem
laenu ja alustada ehitamisega veel 2011. aastal 3) teha ümber olemasolev projekt, viies
keskuse mahud oluliselt väiksemaks, vähendades seeläbi ka ehituse hinda.
Räägiti ka võimalustest jaotada ehitus etappideks, kasutada odavamaid materjale.
Kuulati ära spetsialistide arvamused uue spordikompleksi väljaüürimise ja tulu teenimise
kohta ning selgitati välja, missugused võiksid olla tervisekeskuse rendi- ja üüritulud.

Vallavalitsuses otsustati:
11. aprillil 2011
* anda kirjalik nõusolek Pärnade pst 1 kinnistul paiknevale hoonele välisterrassi
ehitamiseks (hoone otsas tegutsev Bravo Burger ehitab suveks välja oma ukse ette 4
x 10 m terrassi).
* väljastada ehitusluba Silla külas Vahtramäe 11 kinnistule elamu ehitamiseks.
* anda välja projekteerimistingimused Paikuse alevikus Paide mnt 37 kinnistule
kõrvalhoone ümberehituseks eesmärgiga teha II korrusele toad elamiseks.
* anda reklaamiload:
- OÜ-le Altvälja alevikus Paide mnt 19a krundil kasutatud riiete kaupluse reklaamimiseks 30. aprillini 2011;
- AS-le Pindi Kinnisvara alevikus Vahenurme tn 7 krundil (Paide mnt paremas ääres
enne Sindi linna piiri) elamukruntide müümiseks 31. detsembrini 2011.

Hei, noored, tulge oma
volikogu asutama!
MARIKA VALTER
Projektijuht

Kas Sulle meeldiks kogeda midagi uut, põnevat ja väljakutsuvat?
Avardada oma silmaringi ning omandada uusi
teadmisi? Sooviksid ellu
viia positiivseid muutusi
oma kogukonnas ning
anda seeläbi panus oma
konkurentsivõimelisemasse tulevikku ja kodukoha arengusse? Sul
on võimalus võtta vastutus ning saavutada oma
edukogemus! Ehk on
Sul omal hea idee, mida
tahaksid koos teistega
jagada ning teostada?
Kui on, ootame Sind ja ka
kõiki teisi ettevõtlikke ärksate ideedega noori vanuses
13-26 aastat, kelle ametlik
elukoht on Paikusel, 26.
aprillil kell 16 vallamaja

saali, et arutada üheskoos
Paikuse Noortevolikogu
loomist. Eelregistreerimine
aadressil marika.valter@
paikuse.ee
Järgmise sammuna tuleb
juba volikogu moodustamine ning juhatuse valimine.
Selgituseks
Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev
nõuandev kogu, kes toetab,
arendab ning kaitseb noorte
huve, soove ja omaalgatust.
Noortevolikogu eesmärgiks on analüüsida valla
pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende
kohta ettepanekuid vallavolikogule ja –valitsusele.
Noortel on võimalus kaasa
rääkida Paikuse valla üldist
elukorraldust puudutavate
otsuste tegemisel, tuues
esile noorte seisukohad.
Noortele saavad selgemaks
demokraatia põhimõtted
ning tõuseb teadlikkus nii

omavalitsuse tööst kui poliitikast. Annab aktiivsetele Paikuse valla noortele
võimaluse avaldada oma
arvamust ning soove, võimaldades neil samas ka
ise üheskoos positiivseid
muutusi kogukonnas korda
saata.
Noortevolikogu siht on
ka korraldada üritusi vallaelanikele ning eelkõige
noorte vabaaja mitmekesistamiseks.
Noortekogus osalemine
annab noorele suurpärased
kogemused ning oskused
edaspidiseks eluks, täiendab
õppimisvõimalusi, soodustab tasuva ning meelepärase
töö leidmist, võimaldab
veeta vaba aega sisukalt
ning arendab suhtlemis-,
meeskonnatöö-, ning juhtimisoskust. Paikuse Noortevolikogu kujundab Paikuse
valla noorte kultuuri hoolivamaks, eeskujulikumaks
ning tegusamaks!

Põhikool jäi Playback shõul silma
16. aprillil toimus Pärnus
koolidevaheline Playback
show, kus osales ka Paikuse
Põhikool.
4.-6. klasside arvestuses
said Paikuse lapsed esimese
koha parodeerides Tiiut lauluga „Nukuke“ (fotol).
7.-9. klasside arvestuses said Paikuse noored
kolmanda koha jäljendades
Rihannat lauluga „Umbrella“.
Üritusel osalesid veel
kaks Paikuse tüdrukut kes

jäljendasid Jaapani superstaare Airit ja Meirit
lauluga „Twinkle Magic“.

Urmas Luik

Kahjuks nemad auhinnalist
kohta ei saavutanud.
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Naljapäeval võisteldi
anekdootide rääkimises

Helin tähistas oma 5. sünnipäeva

1. aprillil põhikoolis toimunud anekdootide rääkimise võistlusel oli osalejad
14. Igaüks neist esitas ühe
anekdoodi ja selle põhjal valis viieliikmeline žürii välja
kooliastmete parimad.
II kooliastmes sai esikoha Mike-Richard Koch,

AILI AASA

järgnesid Mirell Karuks ja
Käty Sipelgas.
III kooliastmes tuli võitjaks Risto Ild ning TaaviToomas Tärk sai II ja Kermo
Saarse III koha.
Žürii otsustas välja anda
ka julguse eripreemia – selle
sai Joanna-Kai Kukk.

Võisteldi tervislike
toitude tegemises
Aprill on Paikuse Põhikoolis tervisekuu. Kuu algul
toimunud üritusel “Erinevate rahvaste tervislikud
toidud” võtsid osa 4.-9.
klasside esindused. Toidud
valmistasid võistkonnad
kodudes. Tervisekomisjon
hindas serveerimisoskust,
toidu tutvustust ja retsepti
kujundust. Peale selle valiti
välja žürii- ja õpilaste lemmikmaitse.

Parim serveering: Kätlin
Nurk, Eliise Kõiva, 5b; parim esitlus: Siret Kusstasoo,
Kirke Tarjus, Laura Pampa,
8b; paremini kujundatud
retsept: Lisett Aidulo, Sirli
Rogatkin, 5b. Magusa eriauhinna sai Silver Tamme, 7a;
tervisekomisjoni lemmikuks
tunnistati Lisette Parts, 4b
ning õpilaste lemmikuks
Anne-Mai Tsilk ja Karmen
Saks, 6b.

Ohvriabi on loodud
inimeste aitamiseks
Ohvriabi klientide mured on
väga erinevad - lein, enesetapumõtted, perevägivald,
koolivägivald, küberkiusamine, seksuaalne väärkohtlemine, naabritevahelised
tülid, lahutusega seonduvad
probleemid, laste väärkohtlemine jpm. Püüame inimest
tema mures toetada ja aidata
tal leida lahendusi.
Kindlasti on oluline

teada, et ohvriabisse võib
pöörduda iga inimene, kes
tunneb, et tema õigusi on rikutud ja talle on mingil viisil
liiga tehtud. Ohvriabiteenus
on riiklik teenus ja kõigile
abivajajatele tasuta.
Pärnu Ohvriabi asub
Pärnus Pikk tn 18 (politseimaja), tel 444 0716, parnu.
oa@ensib.ee, Ilona Veike.

Aita märgata ja tunnustada!
Nii Pärnumaa kui Eesti aasta
õppija eripreemia 2010.
aastal saanud Iraagi sõja
veteran Agor Tettermann
on oma õppimisest rääkinud
järgmist: „Lõpetasin 2004.
a. keskkooli 10. klassi, kuid
11-ndasse ei jõudnudki,
sest mind saadeti ESTPLA9 koosseisus Iraaki. Sain
haavata. Nüüd asun gümnaasiumi lõpetama ja soovin
füsioterapeudiks õppida.“
Paikusel elava Agori jõud
end elule võidelda ja taas
koolitee jalge alla võtta
väärib suurt tunnustust.
Tema auks seisis mullu
täiskasvanud õppija nädala
avaüritusel püsti kogu saal!

Aita Sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus on seda
väärt! Et 7.-14. oktoobrini
juba 14. korda toimuval
täiskasvanud õppija nädalal
saaksime tublide inimeste saavutuste üle rõõmu
tunda, võib igaüks esitada
kandidaadi. Tunnustame
neljas kategoorias: aasta
õppija, aasta koolitaja, aasta
koolitussõbralikum organisatsioon ning aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Vormid ja reglement
www.andras.ee/tunnustamine, tähtaeg 15. juuni. Saata
Sirje Pauskarile, sirje.pauskar@hariduskeskus.ee.
(Külliki Steinberg)

Pensionäri tulumaksuvaba tulu
on kuni 336 eurot kuus
Riikliku pensioni maksuvaba tulu on 2304 eurot
aastas ehk 192 eurot kuus.
Järelikult see osa pensionist,
mis ületab192 eurot kuus,
kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval
kui ka mittetöötaval pensionäril õigus ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 1728
eurot aastas ehk 144 eurot
kuus. Seega pensionär võib
saada maksuvabalt kokku
kuni 336 eurot kuus.
Üldise maksuvaba tulu
arvesse võtmiseks peab mit-

tetöötav pensionär esitama
avalduse elukohajärgsele
pensioniametile. Avalduses (blankett on saadaval
ka www.ensib.ee) peab
kindlasti olema märgitud
avaldaja nimi, isikukood,
elukoht ja kuu ning aasta,
millest alates soovitakse
maksuvaba tulu arvestamist.
Allkirjastatud avalduse võib
saata posti teel või ise pensioniametisse kohale viia.
(Elve Tonts Sotsiaalkindlustusameti avalike
suhete juht 6408123.)

5. aprillil tähistas Seljametsa naisansambel
Helin oma tillukest
pooljuubelit ehk kooslaulmise viiendat aastapäeva.
Selle aja jooksul oleme
selgeks õppinud ja helisema pannud hulga laule,
mida esitanud nii oma valla
kui ka naaberomavalitsuste
üritustel.
Sünnipäeval käisid Helina-naisi õnnitlemas ka „vanemad õed“ Paikuselt, keda
laiem üldsus küll ansambel
Lustiliku nime all teab.
Väikesele juubelile andsid
kaalu meid tervitama tulnud
vallavanem Kuno Erkmann

Ansambli Helin lauljad Aili Aasa, Aili Roots, Leida Mägi, Mare Arumäe, Ellen
Eeskivi ja Elga-Evi Aava oma juhendaja Priit Kasega.
ja kultuurtöö eestvedaja Ille Kaske, kes meid kenasti kes meie „välissõite“ ja üriRiivits.
joone peal hoiab, õpetab ja tusi rahaliselt on toetanud.
Täname eelkõige Priit juhendab. Tänud ka vallale,

Näitusele ootame noortelt pilte kevadest
MARIKA VALTER
Projektijuht

Seekordne pikk ja iseäranis raske talv on
viimaks ometi lõppemas. Vaikselt, kuid sihikindlalt annab kevad
oma tulekust tuhandel
erineval moel märku.
Oled Sa mõelnud, mis tähistab just Sinu jaoks ke-

vade tulekut? Kas viimase
lumevaiba alt välja piiluvad
esimesed kevadlilled, kevadekuulutajatest rändlindude
saabumine, aina pikenev
päev või üüratud porilombid? Mis iganes see ka ei
oleks, kindlasti on Sul pilte
looduses tabatud hetkedest,
mis tähistavad Sinu jaoks
kevade tulekut.
Kuulutame välja fotokonkursi noortele „Märka

kevadet oma kodukandis“.
Osaleda saab kolmes vanuseklassis: kuni -10 aastat, 11
– 16 ja 17 – 26 aastat.
Fotosid ootame hiljemalt
15.maiks andmekandjal
(mälupulk, CD vms.) Paikuse Avatud Noortekeskusesse
või meili teel aadressil:
panoke@paikuse.ee. NB!
Foto DPI (Dots Per Inch)
peab olema vähemalt 300
– ehk siis foto peab olema

ilmutuskõlbulik.
Konkursil osalevatest
fotodest avame vallamajas
näituse, mille raames selgitame külastajate arvamuste
põhjal välja igast vanuseklassis kolm parimat fotot.
Võidupiltide autoreid ootavad üllatusauhinnad.
Info tel 5665 7537, marika.valter@paikuse.ee või
www.panoke.ee.

Heale tööle järgneb hea tulemus
SIRJE SOLOM
Õppealajuhataja

Kooliaasta lõpuni on
jäänud veel kõva kuu,
kuid suurem osa selle
aasta maakondlikest
aineüritustest on juba
selja taga ja võib alustada tublide tutvustamist.
(Jätkub järgmises ajalehenumbris).
Just enne lehe trükki minekut saime rõõmustava sõnumi. Meie kooli 3b klassi
õpilane Kätlin Kits saavutas
Pranglimise Eesti meistrivõistlustel 2011 Sirgujate
võistlusklassis III koha ning
sõidab ainsana Pärnumaalt
maailmameistrivõistlustele,
mis toimuvad sellel aastal
Sloveenias. Palju õnne Kätlinile ja tema vanematele!
Aitäh ka Kätlini õpetajale
– Malle Malmrele.
Põhikoolis peaks välja
kujunema õpilase õpioskused, kohuse- ja vastutustunne, arusaam iseendast
ja ümbritsevast. Tuleb selgusele jõuda oma huvides,
kalduvustes ja võimetes,
et olla valmis õpingute jätkamiseks järgnevatel haridusastmetel.
„Tahad latva ronida,
hakka sihile jõudmiseks
tüvest peale” – ütleb Helme
vanasõna.

Õpilane

Klass

Koht

Õpioskuste olümpiaad

Maakondlik üritus

Triin Lepik
Helen Münt
Käty Sipelgas
Joosep Kalbus
Egert-Marten Möller

6b
6b
6b
6a
6a

II

Külli Jürisoo
Jana Suve

Juhendaja

VARIA mälumäng

Tõnis Lepik
Triin Schneider
Karl Juhan Saks
Egert Marten Möller
Kärt Kaljuvee

9b
8a
7a
6a
5b

I

Mait Lind

SuDoku meistrivõistlused

Elina Ild
Karmel Kostabi
Timandra Rand
Triin Lepik
Triin Mikker

9a
8a
7b
6b
5b

I

Liina Kivisto
Hulda Larin

Kodanikunädala viktoriin

Helena Hook
Madli Kivisto
Rosanna Lints

9b
9b
9b

I

Aare Külaots

Geograafiaolümpiaad

Tõnis Lepik

9b

II

Matemaatikaolümpiaad

Elina Ild
Karl Kodu
Kärt Kaljuvee

9a
5b
5b

II
I
II - III

Keemiaolümpiaad

Marten Jaanimets
Elina Ild
Hendrik Laas
Mihkel Vallap

9b
9a
9b
8a

I
II
III
III

Marika Jagomägi

Emakeeleolümpiaad

Johanna Jürima
Egert Marten Möller
Julia Laidvee

7a
6a
4b

III
II
III - IV

Monika Limberg
Jana Suve
Sirje Tuulemäe

Füüsikaolümpiaad

Elina Ild
Raul Ilbi
Mihkel Vallap

9a
9b
8a

I
III
III - IV

Aare Külaots

Bioloogiaolümpiaad

Claudia Kaubi
Elina Ild

9b
9a

I
II

Maarja Tärk

Ühiskonnaõpetuse
olümpiaad

Helena Hook
Madli Kivisto

9b
9b

II
III

Mait Lind

Üleriigiline karjäärivõistlus “Töö kiidab
tegijat”

Julia Laidvee
Kärolin Siim
Lisa Priivits
Jaan Marten Pukk

4b
võistkond

II

Liina Kivisto

Sirle Varkentin
Liina Kivisto
Hulda Larin

4
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
HELDI GROSSMANN
OLEV-JUHAN MITT
KRISTJAN RANNAMÄGI
MARIA KUNINGAS
ARVO TILK
ALEKSANDRA PÄRNOJA
KAAREL LINNAMÄE
AADA SINIALLIK
MIHKEL KALBUS
ÜLO TALI
LAINE LUHAKÄÄR
KONSTANTIN PAALANDI
IMANTA LEMBER
ANTS SÕMER
SALME REBANE
PEETER RANDMÄE
VAINA ALAS
VIVI-KARIN VESTMANN
AIME KUKK
HELJU LUHAÄÄR
EDGAR PEERNA
VALDEK SOOSALU
EVALD ROOS
UNO SIKKA
AGLAIDA ROOS
ANNA PETERSON
SALOMIA HÕBENIK
LINDA KAELUSSOO
IDA SANG
VLADIMIR ELVELT
ALIIDE-LIILIA KIVIS
MAIE SALUMETS
TIIU SAARE
LEA UDUSAAR
LAINE PAALANDI

Paikuse noored maletajad
tulid maakonnas võitjaks
16.märtsil toimunud Pärnumaa põhikoolide 4.-9.kl.
meistrivõistlustel saavutas
võistkondliku esikoha Paikuse Põhikool.
Noormeeste kuldmedali
võitis Marten Jaanimets

Õnnitleme!
HENRIK HEINMETS
ema Kätlin Jalak
isa Eero Heinmets

Paikuse postkontor 25. aprillist 1. maini töötaja puhkuse tõttu suletud.

KUULUTUSED
14.03.2011

ROLAND TAMMSAAR
ema Eve Tammsaar
isa Ando Tammsaar

07.04.2011

ENDURO-Paikuse 2011

Rada läheb mööda Paide maanteed ja Jõekalda
teed endise liivakarjääri
krossirajale, üle Sibula soo
Seljametsa külla ja sealt
Paikuse-Tammuru, veehaarde ja erinevate metsateede
kaudu jõutakse Surju Seljametsa teele, millelt nii
ühele kui teisele poole kõrvalpõikeid tehes pööratakse

TEADAANDED

30.03.2011

OSKAR HUNT
ema Annika Toomsalu
isa Rocco Hunt

Mootorrataste kahepäevasõit ENDURO-Paikuse 2011 toimub 14. ja 15.
mail stardiga Paikuse
Põhikooli eest.

19. aprill 2011

tagasi Paikuse-Tammuru
teele. Krossikatse tehakse
Seljametsas Tondi kinnistul.
Edasi sõidetakse Aiandi ja
Raudtee tänavat pidi Sindi
rabasse ning tagasi stardipaika sõidetakse mööda
Paide maanteed.
ENDURO on vallale
tuntust ja palju külalisi toonud juba aastakümneid. Sel
üritusel on palju poolehoidjaid, kuid on ka vastaseid.
Loodame, et ENDUROPaikuse 2011 möödub elanikele suurema meelepahata.
(Vallavalitsus)

Paikusel hakati tootma
kvaliteetseid madratseid

ja pronksile tuli Hendrik
Laas. Neidude hõbemedali
sai Görel Rääk. Nemad
kuulusid ka võidukasse
koolivõistkonda.
Võidukaid maletajaid
treenib Eiki Lehemets.

Väikesed jalgpallurid
näitasid klassi

Soovin üürida 3-toalise korteri Paikusel pikemaks ajaks.
Tel 55630093.
***
Seljametsa Tall müüb hobusesõnnikut. Pealetõstmise
võimalus. Tel 5663 3522 Maike.
***
Pikaajalise töökogemusega raamatupidaja pakub raamatupidajateenuseid. Tel 58200767.
***
New Service OÜ pakub IT – teenuseid Paikusel ja Pärnu
maakonnas. Tegeleme arvutite paranduse ja hooldusega,
veebilehtede programmeerimise, serverite seadistamise
ning paigaldamisega. Kuna asume Paikusel, on kohaletuleku aeg lühike ja ka hinnad soodsad. Üldine info tel
56639258, serverid info tel 58109573.

Ürituste ajakava
1.05 kell 11 eakateklubi kevadpidu vallamaja saalis
4.05 kell 19 mälumängu hooaja finaalturniir vallamajas
9.05 kell 12 Seljametsa Muuseumi aastapäevapidu
9.05 kell 19 Helilooja Mihkel Lüdigi mälestusüritus
Vaskräämas
11.05 kell 16 valla Beebipäev vallamaja saalis
12.05 kell 16 laste laulukonkurss „Maiööbik 2011” vallamaja saalis
17.05 kell 11 kevadine rohevahetus Seljametsa kooli
õuel
21.05 kell 10 Seljametsa XVIII Külalaat Seljametsa kooli
õuel
28.05 kell 11 valla jalgrattapäev: matk ja vigursõiduvõistlus

21.mail 2011

XVIII Seljametsa KÜLALAAT
Laias valikus laadakaupa kogu perele.
* Kell 10 pidulik avatseremoonia
Päeva juhib KÜLA KARLA Hiiumaalt
Pasunakoor „Õnn tuli õuele”
* Kell 11 kontsert
Esinevad Paikuse valla suured ja väikesed lauljad-tantsijad
* Kell 12 konkurss ”Seljametsa Rammumees
2011”
* Kell 13 suur laadaoksjon
* Kell 14 meelelahutusprogramm ans ”Akordion
& Co”, kantritantsijad jt.
Vanaaja kostüümide demonstratsioon-konkurss.
* Kell 15 külajant ”Kosjad Seljametsa moodi”
Kogu päeva avatud muuseum, erinevad näitused ja
väljapanekud. Töötavad õpitoad. Võimalik osaleda
jõu- ja osavusmängudel.
Lastele ponisõit!

Võidukas võistkond
Kiitus tublidele Paikuse
väikestele jalgpalluritele,
kes osalesid 27. märts turniiril. Paikuse väiksemad
lõid päeva jooksul 41 väravat ja hoidsid enda värava
puhtana. Suuremad lõid 24

Paikuse väiksemad
väravat ja lasid lüüa endale
vaid 4 väravat. Suured tänud
kõigile lastevanematele, kes
meile kaasa elasid. Jõudu
treenimisel ja uute võistlusteni!
(Priit Sõstar, treener)

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.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 9.00-17.00, lõuna 13.00-14.00.
www.paikuse.ee

Märtsikuust kolis Paikusele
madratseid tootev ettevõte
Rager OÜ.
Firma on antud valdkonnas tegelenud üle kolme
aasta ja laienemisvajaduste
katteks leidsime sobilikud
ruumid Paikusel Pärnade pst
3 (kollase poe kõrval).
Kuna tegemist on väikeettevõttega, ollakse paindlikud ning tehakse lisaks
standardtoodetele ka erimõõdulisi. On ju paljudes

kodudes vanast ajast jäänud
voodeid, millesse poest
enam sobilikku küljealust
ei ole võimalik leida.
Aprillis peale pühi avatakse vabrikupood. See on
avatud T ja N 13–17. Muudel aegadel saab kontakti tel
5329 2942 või 506 4434.
Siinkohal ka sõnum käsitööhuvilistele. Poest on
võimalik osta tootmismaterjale ja -ülejääke: kangaid,
lukke, porolooni jms.

Tule müüma, ostma, lõbutsema!
Info tel 53456032

HILBU ÄRI
(kooli taga staadioni kõrval)

T-R 10.00-17.00
nüüd ka laupäeviti 10.00-14.00
Tel 51998586

samas autoremont
E-R 9.00-17.00
Tel 53833663

Vajame Reiu taimlasse

*

kevadhooajaks (aprill-mai) töötajaid, kelle tööülesanneteks on taimede väljakaevamine, sorteerimine
ja pakendamine.

* taimekasvatushooajaks (juuni-oktoober) töötajaid,
kelle tööülesandeks on taimede hooldamine.
Töö tulemuslikkusele vastavat palka.
Soovijatel võtta ühendust telefonil 5262977 Rein Anniko.
RMK Taimla- ja seemnemajanduse osakond

