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Kuused läksid vahetusse
Eelmises lehes kirjutasime
Urmas Teeääre kinnistul
kasvavast ilusast kuusest,
millest just lehe trükkimise
päeval pidi saama valla
jõulupuu.
Juhtus aga nii, et seda
kuuske kätte ei saanudki.
Võeti kõrvalt Aarne Udusaa-

rele kuuluv puu, mille kohta
oli peremehega kokkulepe tehtud juba järgmisteks
jõuludeks. Nii need kuused
siis vahetusse läksidki, valla
tänu aga kuulub mõlemale
perele lootuses, et järgmisel
aastal kaunistab valda perekond Teeääre kuusk.

Jõuluks saab kommipaki
viiendik elanikest
Selle aasta jõuludeks saab
kommipaki tubli viiendik
valla elanikkonnast.
Eelarvest tulenevalt ja
pakkide hindadest olenevalt
on pakid võimalik teha valla
elanikeregistris olevatele
kuni 12 aastastele lastele
(kaasaarvatud kõik 6. klassi

õpilased), keda on kokku
veidi vähem kui 800.
Samasugused kommipakid saavad ka vallavalitsuse
ja valla hallatavate asutuste
töötajate 12 aastased ja nooremad lapsed.
Pakid on kokku pandud
Kalevi kommidest.

RMK lubab jõulukuuski
võtta riigi-, mitte erametsadest
Nüüd on lihtsustatud riigimetsast omal käel jõulukuuse võtmise korda, mis
omakorda on ärevaks teinud
erametsade omanikud.
Ja on ka põhjust, sest
ikka leidub inimesi, kes
ei vaevugi välja uurima,
kellele kuuluvast metsast
ta kuuske tooma läheb.

Tuletame meelde, et RMK
on välja pakkunud konkreetsed kohad, kust kuuske
võtta tohib, samuti selle eest
tasumise võimalused. Päris
nii ikka ei saa, et pead auto
tee ääres kinni, hüppad üle
kraavi ja võtad meelepärase
puukese maha.

Igas õpilases on midagi
toetamisväärt
Ilmselt pole olemas töökohta, kus puuduks puhkeruum
lõõgastumiseks, üksiolemiseks, vahest piisaks isegi
5 minutist puhkusest, et
uue hooga tööle asuda. Ka
koolis võiks olla lapsele
koht, kus vajadusel “hinge
tõmmata”.
Paljud vanemad töötavad
tänapäeval suure koormusega või isegi teises riigis,
mistõttu pole nad lapsele
kättesaadavad nii füüsiliselt
kui ka emotsionaalselt. Vanemad arvavad, et kui lapsel
hinded enam-vähem korras,
pole põhjust eriti muretseda.
Kõige parem ülevaade lapse
sotsiaalsest suhtlemisest on

õpetajal, seega probleemide
tekkimisel peaksid lapsega
seotud täiskasvanute vahel
olema ühine tihe koostöö.
Tõepoolest, lapse sisse
ei näe ja nii võivad probleemide kuhjumisel tekkida
terviseprobleemid, mille
ravi on pikaajaline. Miks
mitte võtta psühholoogide
soovitusi probleemide ennetamise kohta tõsisemalt.
Head lapsevanemad,
teeme oma lastele heateo
ja muretseme põhikooli
sotsiaaltöötaja tuppa munatooli, kuhu suunatakse
silmnähtavalt ärritunud,
häiritud ning rahutud lapsed. Vahetunni ajal saaks
tooli kasutada Aspergeri
sündroomiga laps, kes ei
talu kära ega sebimist enda
ümber.
Tool maksab 266 eurot,
raha selle ostmiseks saab
kanda MTÜ Mina Aitasin
kontole 221043476551.
Selgitusse palun märkida
“munatool”.
(Lapsevanem)

Las kostab kõrvu jõulukella kaja
ja hinge hellaks muudab vaikne jõuluöö...

Uuel aastal õnne ja headust
igasse kodusse,
rahu ja armastust kõigi südameisse!
Paikuse Vallavolikogu
Paikuse Vallavalitsus

Vald tänas puuetega inimeste hooldajaid
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Ilusaks jõulueelseks traditsiooniks on saanud
puudega inimestele ja
nende hooldajatele ühise koosviibimise korraldamine vallamajas.

Nagu paljule muulegi kaunile, mida elus kogetud.
Justkui jätkuks abivallavanema soojadele sõnadele

inimese elust, millest igaühest kooruks seda jutustades välja omaette lugu,
hakkas mängima ansambel

Oma Lugu. Südamlikud
laulud tegid meele härdaks
ning meenutasid nii mõnelegi tema oma lugu.

Abivallavanem Helve Reisenbuk tervitas kohaletulnuid, märkides ära, et just
nemad on sel aastal esimesed, kes suures saalis äsja
ehitud kuuse sära nautida
saavad. Ta avaldas lootust,
et õhtupoolik kujuneb kõigile meeldivaks ning tekitab
uusi muljeid. Muljeid, mida
hiljem üksi olles taas silmade eest läbi lasta, millele
veel ja veel kord mõelda.

Heategevusliku jõulusaate tegijad
käisid kolmes Paikuse peres
JAANA KANNISTU
Lastekaitsespetsialist

Carmen Pritson-Tamme
juhitud heategevuslik
jõulusaade „Rääkimata
jõululugu“ viib rõõmu
ligi viiekümnesse kodusse üle terve Eesti
ja toimub tänu ühele
inimesele, kes otsustas
teha head, kinkides ära
viiskümmend narivoodit.
Jõulukaravaniga sõidab
kaasa jõuluvana ja palju
päkapikke, kes loomulikult
võtavad ühes suure hulga kingipakke: maiustusi,
voodipesu, isegi jõulupraed.
Igas peatuspaigas toimub ka
väike kontsert.
Paikuselt valiti välja
kolm peret, keda jõulusaade
külastas. Meie valla peredele laulis Hanna-Liina Võsa.

Enne kodudesse minekut seavad jõulupakke valmis vasakult: jõuluvana, päkapikk,
Hanna-Liina Võsa ning saatejuht Carmen Pritson-Tamme
Ühte väljavalitud peresse
viidi kingiks koguni kaks
voodit.

Poelettidele on jõudnud ka ”Rääkimata loo”
präänikuid, mille müügist

teenitud rahaga ostetakse
peredele head ja paremat
söögipoolist.
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Kas soojus on odav või kallis? Vallavolikogus otsustati:
Vastuseks kaugkütte tarbijate esitatud küsimusele
TARMO SAARTS
SW Energia OÜ juhataja

Hetkel kehtiva soojusenergia piirhinna 61,67
€MWh kehtestas Paikuse Vallavalitsus ja
see hakkas kehtima 1.
jaanuaril 2009, st ligi
kolm aastat tagasi.
Hind on kõige suuremas sõltuvuses kütuse hinnast - kui
kütuse hind tõuseb, tõuseb
ka soojusenergia hind ja
vastupidi. Alates 1. jaanuarist 2009 on kütusehinnad
kõikunud ja periooditi on olnud erinev ka soojusenergia
hind. Näiteks 1.01.2009 oli
soojusenergia hind 56,63 €/
MWh.; 1.08.2009 aga 49,71
€/MWh. 1. novembrist 2010
kooskõlastab uusi piirhindasid Konkurentsiamet.
Kui võrrelda Konku-

rentsiameti poolt kooskõlastatud piirhindu erinevates
piirkondades, on ilmne, et
Paikuse kaugkütte piirhind
pole kaugeltki kõrgeim.
Teadaolevalt sõltub soojuse
mõõtühiku hind ka tarbijate
hulgast. Seega mida rohkem
tarbijaid, seda madalamal
on võimalik tootjal hinda
hoida. Sellistes Paikuse
suurustes kohtades nagu Jõgeva, Rapla, Rakvere, Loo,
Saue, Viimsi, Narva-Jõesuu,
Nõo jne, on soojuse hind
kuni 15 €/MWh kõrgem
kui Paikusel, väiksematest
kohtadest rääkimata.
Kui kütuste hinnad maailmaturul jäävad samale
tasemele, võib tulla soojusenergia hinnas korrektsioon, mille me kindlasti
kooskõlastame Konkurentsiametiga.
SW Energia OÜ omalt
poolt teeb kõik selleks, et

tagada tarbijatele kvaliteetne ja taskukohane soojusenergia.
Soojustrassid said vahetatud 2011. aasta jooksul. Tehtud investeeringust
50%, s.o. ca 160 000 eurot,
tuleb tagasi saada soojusenergia müügist ja uute
trasside väiksema trassikao
arvelt. Hetkel otsime sobivat tehnoloogiat ja toetusprogrammi taastuvenergia
osakaalu suurendamiseks
Paikusel. Seljametsa katlamaja üleviimist õliküttelt
pelletitega kütmisele toetab
KIK, töö peab saama tehtud
järgmise aasta kütteperioodi
alguseks.
Tarbijatest raskeimas
seisus on soojustamata
elamud. Soojustamisega
hoitakse kokku ca 30-40%
soojusenergiat. NB! Eelpool
toodud hindadele lisandub
käibemaks.

Eeskiri näeb ette hauaplatsi
kasutuslepingu sõlmimise
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Seni kehtiva Paikuse
kalmistu eeskirja kinnitas volikogu poolteist
aastat enne septembris
2004 toimunud kalmistu
avamist. Juba tookord
kõneldi, et peagi võtab
Riigikogu vastu Kalmistuseaduse, millega kehtestatakse kalmistule ja
matmisele ühtsed alused
kogu Eestis.
Nüüd on 1. jaanuaril 2012
kehtima hakkav seadus valmis. Volikogu kehtestas uue
kalmistu eeskirja, mis inimeste jaoks suuri muudatusi
siiski kaasa ei too.
Matmislubade väljastamise ja muu dokumentatsiooniga tegeleb valla
kantselei, kalmistu korrashoiuga tehnikosakond.
Kalmistule saab üldjuhul
viimse puhkepaiga surnu,
kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli
Paikuse vallas.
Kirstuga matmise alal
võib ühele hauakohale paigutada vähemalt 1,5 m sü-

gavusele maapinnast ühe
kirstu ja lisaks vähemalt 1 m
sügavusele kuni kolm urni.
Ühe hauakoha mõõtmed on
1,25 m x 2,5 m. Tuhaurnide
matmiseks mõeldud hauaplatsile võib panna vähemalt
1 m sügavusele maapinnast
kuni neli urni.
Vastutaja asemel
kasutaja
Kõige olulisemaks muudatuseks on see, et Paikuse
kalmistul platsi omavatel
isikutel, tänase nimetusega
platsi vastutavatel isikutel,
tuleb seadusest tulenevalt
sõlmida vallaga hauaplatsi
kasutamise leping. Lepingut
saab sõlmida kolme aasta jooksul valla kantseleis
maksimaalselt 15 aastaks,
siis tuleb need jälle üle
vaadata.

Hauaplats peab olema
piiratud, et suurte vihmadega ei valguks liiv kõnniteedele, nagu mitme hauaplatsi
juures täna juhtunud on.
Kalmistul ei tohi:
1) kahjustada piirdeid,
väravaid, hauatähiseid jne;
2) teostada omavolilist
kaevamist;
3) murda lilli ja puude
ning põõsaste oksi ning võtta valla loata puid maha;
4) panna prügi selleks
mitte ettenähtud kohta;
5) muuta omavoliliselt
hauaplatsi mõõtmeid;
Paikuse kalmistul on
2004. aasta septembrikuust
alates välja antud 64 hauaplatsi, neist 13 urnimatuste
alale. Matuseid on kokku
olnud 76, sh 61 kirstu- ja 15
urnimatust.

Surmakuulutusi saab panna internetti
Äsja on valmis saanud veebikeskkond www.toonela.
ee, mille kaudu saab teatada
lähedase surmast ja ärasaatmisest ning esitada infot
ja mälestuskilde lahkunu
elu kohta. Veebikeskkonna
testijad on kiitnud selle rahulikku kujundust ja kaunist
nime.
Portaalis saab otsida
nii konkreetset teadet (nt
lahkunu nime järgi) kui teha

päring üldisemate näitajate
järgi (näiteks elukoht, sünnikuupäeva vahemik, surmakuupäeva vahemik, kus
otsingu tulemuseks on kõik
kuulutused, mis vastavad
nendele näitajatele).
Mida rohkem on veebikeskkonnas kuulutusi, seda
suurem on selle kasutegur
kõikide kasutajate, sh eakate
jaoks. Alustuseks on tarvis
veebikeskkond täita kriiti-

lise hulga teadetega. Kuni
aasta lõpuni oodatakse toonela.ee-sse informatsiooni
oma surnud lähedaste kohta,
sõltumata sellest, millal
kurb sündmus aset leidis (sh
näiteks 80ndatel surnud vanavanemate kohta). Teateid
saab sisestada tasuta.
Edaspidi hakkab keskkond tööle sarnaselt päevalehtedele, n-ö jooksvalt ja
tasu eest.

19. detsember 2011
* võtta vastu valla 2011. aasta teine lisaeelarve, suurendades eelarve tulusid Rahandusministeeriumilt hariduskuludeks (ühe I klassi lisandumine, kaks koduõppele
määratud õpilast, töötasu suurenemine seoses õpetaja kvalifikatsiooni tõusuga) laekunud
4225 euro võrra ning kandes nimetatud summa kulude poolele Paikuse Põhikooli alla
eelpool loetletud tegevuste finantseerimiseks.
* määrata valla 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli läbiviijaks Audiitorühing 1st Audit OÜ.
* võtta vastu Paikuse valla kalmistu eeskiri (loe lk 2).
* valida volikogu kultuurikomisjoni aseesimeheks Heiki Ilves.
* lugeda valla 2012. aasta eelarve esimene lugemine toimunuks.
* võtta teadmiseks vallavanema ülevaade valla arengukava seirest ja nõustuda tema
poolt esitatud lähiaastate investeeringuvajadustega järgmiselt: spordikeskuse ehitamine, Seljametsa Lasteaed-Algkooli juurdeehitus ja Silla küla ning Keraamika tn vee- ja
kanalisatsioonitrasside rajamine.

Vallavalitsuses otsustati:
28. novembril 2011
* kinnitada valla koolides ja lasteaedades kohamaksud (loe lk 2).
* anda kirjalik nõusolek Seljametsa külas 3,5 ha suurusele Honda kinnistule kuuri
ehitamiseks (maatulundusmaa).
* tagastada riigi tagavaramaast 5,75 ha Peedi A-79 maaüksuse taastamiseks Põlendmaa külas, maaüksuse nimeks saab Peedi.
* kinnitada külas asuva õigusvastaselt võõrandatud 22,20 ha suuruse Peedi A-79
talu maa maksumuseks 5140 eurot ja määrata subjektile kompensatsioon summas 3809
eurot 16,45 ha maa eest, mille tagastamine ei ole võimalik.
* tellida:
- Paikuse lasteaiale Mesimumm vihmaveetorude küttekaablite paigaldus koos regulaatori ja kaabeldusega kogumaksumusega 2099,14 osaühingult Merkvik;
- Paikuse vabaõhulava rajatiste projekteerimine kogusummaga 23520 eurot soodsaima pakkumuse teinud aktsiaseltsilt Pärnu EKE Projekt.
* eraldada vallaeelarve reservfondist järgmised summad:
- Pärnu Lahe Merepääste Seltsile 200 eurot noorsoo hüvanguks planeeritud tegevusteks (veeohutusalane koolitus ja ennetustöö, sukeldumiskoolitus, turvalisuse tagamine
veekogudega seotud üritustel, tuukritööd);
- Paikuse Lasteaiale Mesimumm 2537 eurot, sh 2099 eurot vihmaveetorude küttekaablite paigalduseks katusele ja 438 eurot ATS keskuse vahetuseks;
- MTÜle Pärnumaa Omavalitsuste Liit 1280 eurot 2011. aasta liikmemaksu tasumiseks.
* müüa vallale kuuluv lumesahk otsustuskorras parima pakkumuse teinud Nurme
Teedeehitus OÜ-le hinnaga 3000 eurot.
* võtta teadmiseks vallavanema informatsioon 2012. aasta puhkuste ajakava koostamisest ja I poolaasta tööplaani tegemisest.
12. detsember 2011
* anda välja projekteerimistingimused Seljametsa külas asuvale Sadula kinnistule
palkidest kõrvalhoone (teenindushoone) paigaldamiseks.
* nõustuda Sadula kinnistu maa sihtotstarbe osalise muutmisega: maatulundusmaa
80% ja ärimaa 20%.
* anda Elion Ettevõtted AS-le luba elektroonilise side võrkude ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks viiele valla omandis olevale katastriüksusele Teeveere,
Tammekännu, Toominga ja Pihlaka tänaval ning anda välja ka ehitusluba.
* väljastada ehitusload:
- Paikuse alevis Jõekalda tee 13 kinnistule tenniseplatside ehitamiseks (võrkpalliplatsi
asemele kunstmuruga kaks tenniseplatsi);
- Põhikooli juurde rannavõrkpalli platsi ehitamiseks;
- Seljametsa küla Sadula kinnistule ratsamaneeži ehitamiseks ja lauda laiendamiseks.
* anda kasutusluba Teeveere tn 1 kinnistule ehitatud üksikelamule ning Männiku
tn trassidele.
* moodustada vallavalitsuse elektriseadmete ja -liinide hooldaja leidmiseks läbiviidava lihtmenetlusega riigihanke korraldamiseks komisjon koosseisus esimees Kuno
Erkmann, liikmed Valli Roosmaa, Ain Jakobson ja Krister Vellet.
* valida heakorratööde teostamiseks vajaliku sõiduki soetamiseks soodsaima pakkumise teinud OÜ Asmo poolt pakutav Ford Transit ning võtta kohustus tasuda ASile
SEB Pank kasutusrendimaksed 36 kuu jooksul summas 188.04 eurot kuus.
* eraldada vallaeelarve reservfondist järgmised summad:
- 1000 eurot valla teede hooldustöödeks;
- 2500 eurot valla õpilasveo bussi ülalpidamiskuludeks.

Üldine hinnatõus tõstab ka
lasteasutuste kohamakse
Seadusest tulenevalt tuleb
vallavalitsusel kehtestada
uueks eelarveaastaks valla
koolides ja lasteaedades
kohamaksud.
Kuna 2012. aasta valla
eelarve pole vastu võetud,
lähtuti arvestuste tegemisel
eelarve projektist.
Otsustati:
- kinnitada õpilaskoha

tegevuskulu arvestuslikuks
maksumuseks ühe õpilase
kohta Paikuse Põhikoolis
828 eurot aastas ehk 69
eurot kuus ning Paikuse
Huvikoolis 810 eurot aastas
ehk 90 eurot kuus;
- kinnitada lasteasutuse
majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu
ning õppevahendite kulu ar-

vestuslikuks maksumuseks
ühe õpilase kohta Paikuse
Lasteaias Mesimumm 2616
eurot aastas ehk 218 eurot
kuus ning Seljametsa Lasteaed-Algkoolis 828 eurot
aastas ehk 69 eurot kuus ja
lasteaias 2040 eurot aastas
ehk 170 eurot kuus.
(Vallavalitsus)
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Rahvaloendus hakkab vastuseid otsima
KARIN VOLMER
Statistikaamet

31. detsembril algab
Eesti 11. rahva ja eluruumide loendus, mis
lubab selgust luua paljudes tähtsates küsimustes Eesti elanike kohta.
Selleks, et tulemused
ikka täpsed oleksid, on
loenduse küsimustele
vastamine riiklikust statistika seadusest tulenevalt kohustuslik.
Ringkonnajuhi Vilja Alamaa
sõnul on väga oluline teada,
kui palju meid siis ikkagi
on ja inimeste paiknemise
järgi saab teada, kas teede
ja ühistranspordivõrk vastab

inimeste vajadustele ning
milliste sotsiaalteenuste järgi hakkab eri piirkondades
vajadus tekkima.
Loendusel kogutud isikuandmed on kaitstud ja
neid ei anta edasi kolmandatele osapooltele. Ka riigiasutustele mitte. Seega
ei pea keegi ka kartma, et
muutuks tema sissekirjutus,
sotsiaaltoetused või pensionimaksed.
Esimest korda
saab e-loendada
Et andmete kogumine oleks
võimalikult mugav, on loendajate käsutuses sülearvutid. Alates 31. detsembrist
on ühe kuu jooksul neil, kel
olemas ID kaart või pangakoodid, võimalik end ka ise
interneti teel loendada. See

vairant sobib hästi neile,
kes ei taha endast võõrale
inimesele rääkida.
E-loenduse keskkonnas
on olemas kõik vajalikud
juhendid ja abi saab küsida ka Statistikaametist iga
päev 9-22 tel 625 9100 või
e-posti teel klienditugi@
stat.ee. Küsitlusloenduse
ajal veebruaris ja märtsis
töötab infotelefon tööpäeviti
8–18.
Tuleb ka rahvaloendaja
Alles alates 16. veebruarist
hakkab rahvaloendaja külastama neid, kes e-loendusel ei osalenud. Kui kedagi
pole kodus või vastamiseks
pole parim aeg, jätab loendaja teatise oma kontaktandmetega, et inimene saaks
uue aja kokku leppimiseks

ühendust võtta. Küsitlusloendus kogu riigis peab
olema tehtud 31. märtsiks
2012.
Loendaja tunneb ära
Statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi,
sinise kohvri ja loenduse
kirjadega salli järgi. NB!
Vastused märgitakse sülearvutisse, mitte paberile ja
inimeste sissetulekute vastu
huvi ei tunta!
Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta on
leitav internetist aadressil
www.REL2011.ee.
Detsembrikuu jooksul
peaks jõudma kõikidesse
postkastidesse ka ümbrik
loendust tutvustavate voldikutega.

Teistmoodi koolipäevad annavad kogemusi
SIRLE VARKENTIN
Põhikooli õpetaja

Uus õppekava soovitab
ja soosib ainetevahelist integratsiooni ja
õppekäike. Õpilastele
meeldivad väga ekskursioonid ja matkad,
õpetajatel jääb üle vaid
leida ja pakkuda õpilastele selline reis, mis
oleks põnev, eakohane,
annaks uusi teadmisi ja
kasvataks väärtushinnanguid.
I veerandi lõpus külastasid
9. klassid Riigikogu, Bastioni käike ja Okupatsioonimuuseumi.
Kõigepealt tehti Riigikogu tööd ja Toompea
lossi tutvustav ekskursioon.
Õpilased said oma ühiskonnaõpetuse teadmistele
tublisti lisa. Ülemiselt rõdult
saime kiigata istungitesaali,
kus võetakse vastu seadusi.
Kuulsime ka huvitavaid
fakte arhitektuuri kohta ja
proovisime kajaefekti.
Oli aukartustäratav viibida Riigikogu hoones ja
kohata tuntud inimesi.
Äärmiselt huvitav oli
retk nüüdseks täielikult
valminud Bastioni käikudesse. Vaatasime huvitavat
õppefilmi Tallinna tekkest.
Läbisime ka ajaloolised
käigud, kus eri ajastuid
ilmestasid erinevad väljapanekud. Nii mõneski tekitas kõhedust mõte käikude
varasema otstarbe kohta
– vangla, pommivarjend,
evakuatsioonikoht gaasirünnaku ajaks ning viimastel
aastatel punkarite ja kodutute varjupaik. Seal oli
näha ka Põhja-Eestile omast
karstumist, sademetevesi
lahustab lubjakivi ja tekivad
stalaktiidid.
Okupatsioonimuuseumi uues ja väga huvitava
arhitektuuriga hoones (fotol), mille klaasist seinad
sümboliseerivad vabadust,

said õpilased ülevaatliku
loengu eestlastest ja meie
rahvast mõjutanud sõdadest,
põgenikest ja küüditamisest. Muuseumis on palju
huvitavaid väljapanekuid:
vangilaagrite vangikongide
rauduksed, põgenike kohvrid, pealtkuulamisaparaadid, sõiduvahendid jne läbi
aastakümnete.
Saanud oma silmaga
kõike ise uudistada, on õpilastel lihtsam uusi teadmisi
kasutada ja koolis täiendada.

tekkepõhjustesse, sest need
tunduvad loomulikud ja
tavalised.
Kasutame elektrit iga
päev, meie ümber on palju
erinevaid helisid jne. Põhiteadmised loodusest saavad
õpilased tundidest, aga põnev on tundides omandatut
meelde tuletada ning ka ise
katsetada.
Koolis õpitule käisid
Tallinnas Energia avastuskeskuses lisa nõutamas ka
VI klassi õpilased. Selles
majas asus 1979. aastani

Lapsi jälgides võis ilma
kahtluseta öelda, et see õppetund avastuskeskuses
oli põnev ja kaasahaarav.
Lisaks oli võimalus osaleda
virtuaalsel kosmose-showl
kuppelplanetaariumis. Tehti
tutvust päikesesüsteemi
planeetidega iseloomustades neid kõiki ja mindi ka
kaugemale. Giidi esitatud
küsimused said vastatud
ning õpilaste pärimised said
asjakohaselt ning lihtsalt
kommenteeritud.
Lisaks loodusõpetuse

Tasub jälgida kodumasinate energiamärgistusi
Külmikute ja pesumasinate peal oleme harjunud
nägema energiamärgistusi,
mille järgi valida kõige
energiasäästlikum elektriseade. Alates detsembrist on
selline tähis kohustuslik ka
televiisoritel.
Eesti Energia energiasäästu projektijuht Mikk
Saar kirjutab energiasäästu
blogis, et teleriostjal aitab
energiamärgistus hinnata
seadmete ülalpidamiskulusid ja teha enda jaoks
soodsaimaid valikuid. Näi-

teks kulutab A-klassi teler
(tarbib aastas 53 kWh) Cklassi telerist (tarbib aastas
115 kWh) 10 aasta jooksul
100 euro jagu vähem elektrit. Elektrihindade tõustes
muutub kokkuhoid veelgi
suuremaks.
Põhjalikumalt energiasäästu blogist: https://
www.energia.ee/et/home/
saveenergy/blog/-/asset_
publisher/IL0v/content/
blog_251111_energysaving
(Reimo Raja EE pressiesindaja)

Helkuri kandmise kohustus tuleneb seadusest
Halva nähtavuse korral või
pimedas liigeldes peab jalakäija kandma helkurit kui
isikukaitsevahendit või kasutama valgusallikat mitte
ainult maanteel liigeldes,
vaid ka asulates.
Tulenevalt Liiklusseadusest peab helkuril või selle
pakendil olema tähistus CE
EN13356, et see oleks hästi
märgatav lähituledega vähemalt 150 m ja kaugtuledega
vähemalt 300 m kauguselt.
Kuigi jalakäija näeb
tuledega autot juba kaugelt, eristab autojuht teda
lähituledega alles 30-40
m kauguselt. Halb ilm või
must esiklaas võivad seda
teepikkust peaaegu poole
võrra vähendada ning siis
ei suudaks juht pidurdades
enam jalakäijale otsasõitu
vältida. Kiirusel 90 km/h
on auto peatumisteekond
kuival teel ligikaudu 70 m,
märjal või lumisel kattel

märgatavalt pikem.
Kuidas helkur
kinnitada?
Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et oleks nähtav
võimalikult mitmest suunast. Kõndides vasakpoolsel
teepeenral, tuleb rippuv
helkur paela ja haaknõelaga
kinnitada riiete paremale, st
sõiduteepoolsele küljele nii,
et see jääks rippuma umbes
põlve kõrgusele – samal
kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled. NB! Terve ja puhta helkuri toime on suurem!
Ka jalgrattal peavad olema
kollased või valged helkurid
vähemalt ühe ratta mõlemal
küljel (nt kodarahelkurid)
ning ees valge ja taga punane helkur. Pimedas sõites
peab põlema ka ees valge ja
taga punane tuli. Jalgratturil
nagu ka pimedas autost
väljunud juhil on soovitav
kasutada helkurmaterjaliga
ohutusriietust.

Tagasivaade valla teede
hooldamisele

Klassijuhatajana ja aineõpetajana soosin igati õppekäike, mis annavad noortele
võimaluse ise näha, kogeda
ja uurida. Nii osalesime novembris ka Keskkonnaameti
poolt pakutud õppekäigul,
kus räägiti alternatiivenergeetika võimalustest, plussidest ja miinustest. Külastasime ka Fortumi soojus- ja
elektrijaama ja saime ettekujutuse, kuidas toodetakse
soojust hakkepuidust ja
freesturbast. Loodan, et
nüüd oleme ka ise veidigi
keskkonnasõbralikumad ja
energiatsäästvamad.
INGRID LILLES
Põhikooli õpetaja
Igapäevases elus ei süvene me kuigi tihti ümbritsevate loodusnähtuste

elektrit tootnud elektrijaam.
Nüüd saavad lapsed seal
interaktiivsete eksponaatide
abil tutvuda mehhaanika
maailmaga. Kuidas oleks
lamada voodis, mis on täis
naelu või tõmmata taldriku
alt ära lina ilma, et taldrik
maha kukuks? Samuti sai
tutvust teha eksponaatidega, mis pakkusid avastusi
optika vallas ja teha tutvust
laseritega. Tutvuti heli ja
hääle tekitamise võimalustega: piilusime klaveri
sisse, kogesime heli jõudu ja
võimsust. Käisime ka nn Tuleviku linnas, kus tehti tutvust mitmete energiasäästlike tehnoloogiatega. Ja
seda kõike ise proovides,
katsetades ning uurides, mis
on teadmiste omandamise
üks kõige tõhusam viis.

tunnile sai teadmisi värskendatud ka Eesti mütoloogiast,
sest avatud oli näitus „Avasta Eesti müütilised olendid“. Taas interaktiivsed
eksponaadid, mis pöörasid
tähelepanu Eesti uutele ja
vanadele müütidele. Põhjakonn, sookollid, näkineiu
– kui kirjandustunnis neist
lugeda, tuleb kindlasti meelde see põnev näitus. Olete
näinud Tartu vaimu või uurinud putukakoletisi? Seda
kõike tegid kuuenda klassi
õpilased. Ei hakanud igav
ega tundunud aeg näitusel
hirmus pikk – õppimine
oli saanud uue vormi. Siin
peame kindlasti ütlema aitäh vanematele, kes oma
lastele sellise toreda päeva
võimaldasid.

2011. aasta valla eelarves oli
teede korrashoiuks 46767
eurot, so summa, mille riik
sihtotstarbeliselt teede hooldamiseks eraldas. Ainuüksi
teede hoolduseks (hööveldamine, lume- ja tolmutõrje,
teeaukude remont) oli planeeritud 43332 eurot.
Kuna tegemist oli äärmiselt lumerohke talvega, kulus lumetõrjele raha
plaanitust peaaegu poole
rohkem - 15400 euro asemel
28530. Samas võimaldas
suvi hööveldamise pealt
kokku hoida ja tänu niiskele
kevadele jäi ära ka suvine
tolmutõrje, mille peale küll
Pääsukese pst, Veehaarde
nelja maja ja Käärasoo tee
elanikud pahandasid (omamoodi õppetund, sest kord
juba osutatud teenustest tagasiminek tekitab nurinat).
Pika, külma ja lumise talve
jooksul tekkis asfaldiauke
tavapärasest vähem. Need
said parandatud uue, isevalguva parandusseguga, mis
andis tuntava kokkuhoiu.

Plaaniväliselt ehitati Paide mnt äärde „Linnuriigi”
bussipeatusesse reservfondi
rahaga jupike kergliiklusteed ning kaeti freespuruga
Pääsukese pst Paide mnt
poolne osa Linnu teeni, mis
läks maksma 1872 eurot.
Lumelepingud on sõlmitud. Sel aastal ei saavutatud
vastastikku rahuldavaid
kokkuleppeid aastaid valla
teedel lund lükanud ettevõtjatega peale FIE Ilmi
Sermanni, kelle tehnika
hoiab lumevabana kõik
valla kergliiklusteed ja alevi
kitsamad tänavad. Soodsa
pakkumuse tegi Nurme
Teedeehitus, kes vastavalt
vajadusele on võimeline
suunama valla teedele isegi
kuni kolm masinat.
Kui ilmaennustused
tõeks saavad ja püsiv lumikate alles jõuluks maha
sajab, siis plaanime veel
allesoleva teede raha eest
vedada kruusa ja parandada
Vaskräämas külateid. (Reet
Jalakas)

4

Nr. 12 (204)

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
FAVZYA FITKULINA
ASTA-MIRALDA VEESALU
TAIMI KASEMETS
JAAN ALLIKSOO
LEIDA ÕISMAA
ANATOLY BARANOV
EERI SEPP
ILMI ALJAS
ARTUR ILM
KAALU TÕNTS
AILI ROOTS
AINO RIIVITS
LEO PÄRNOJA
HARRI TINNURI
MARET SAARSE
EDGAR TAMMEL
RIHART-ALLOR POPP
LIIDIA KALDMA
MAIGA LIIBERT
JOHAN-KARL LATSERUS
BERNHARD REINEM
KEO KURROT
ANTS TALING
UNO INDERMITTE
HILME TIITS

21.detsembril kell 12
Paikuse vallamajas

Koduste laste
JÕULUPIDU
Külla tuleb
jõuluvana!

Õnnitleme!
ANASTASSIA IRINA
TALLO-DE BAGHY
ema Mari Tallo-de Baghy
isa Vladimir Victor de Baghy

KENTH KUNDER KAARAMA 14.11.2011
ema Janika Aasa
isa Kuldar Kaarama
ARSENII PEDÕK
ema Natalia Pedõk
isa Maksim Pedõk

01.12.2011

SANDER ROOS
ema Merle Hermann
isa Tanel Roos

13.12.2011

JÕULUPIDU
reedel, 6. jaanuaril kell 13

vallamaja saalis
3 euro suurust osavõtutasu saab tasuda
valla raamatupidamisse
kuni 23. detsembrini

8. jaanuaril
kell 15.30 - 16.00
saab jaanituleplatsil
(Kastani elamurajooni taga)

vahetada
kasutatud
jõulukuuski
kommide
vastu!

Vabariiklik mälumängu turniir
ja Paikuse pildivoor

Kell 16
süüdatakse lõke!

vallamaja saalis

Väikesed jalgpallurid olid edukad
4. detsembril toimus Paikuse Spordikeskuse võimlas
jalgpalli Tervis Cup, kus
osalesid 100 noort jalgpallurit. JK Vaprus-Paikuse saavutas Tervis Cupil esimese
ja kolmanda koha.
JK Vaprus-Paikuses osa-

lesid Joosep Pärn, Silver
Tagu, Johan-Kaspar Orav,
Karel Ratnik, Kris Talving,
Sven Tagu, Markus Põder,
Virgo Mitt, Marek Juninen,
Märten Oltre, Marcus Eier
ja Rasmus Adler.

Leol on ette näidata uued tulemused
A. Abergi mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses 5. novembril Kuusalu
Spordihoones saavutasid
Spordiklubi Leo treeneri
Grister Heinmetsa poisid
taas äramärgitavaid tulemusi: kaaluklassis kuni
25kg Sander Tagu 3.koha,
kuni 50kg Martin Timberg
2. koha ja kuni 85kg Carl
Heinmets 2. koha.
19. novembril Põltsa-

maal Nublust Nabiks finaalis saavutas kreeka-rooma
maadluses kehakaalus kuni
73kg Rasmus Siinmaa 2.
koha ning kuni 53 kg Randel
Uibo 5. koha.
27. novembril toimusid Põltsamaal ka Eesti
meistrivõistlused õpilastele
vabamaadluses, kus Rasmus
Siinmaa tuli teiseks ning
Randel Uibo kolmandaks.

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

Paikuse mälumängijad
juhivad ülekaalukalt
14.detsembril peeti maha
lahkuva aasta viimane
Paikuse mälumäng.
Küsimused valmistasid
ette mälukorüfee Indrek
Salis ja Alar Heinaste Tallinnast. Sel hooajal on nii
juhtunud, et küsigu kes
tahes - kas Allik ise, Lauri
Naber Tartust või Salis/Heinaste, võit jääb ikka koju.
Paikuse meeskond on
näidanud suurepärast vormi ja võitnud kindlalt kõik
kolm esimest mängu. Ülejõel ja Vändral on peale
kolme mängu kohapunkte
tervelt 9 ja 11 võrra vähem.
Huvitav on seegi, et Paikuse
on mänginud kõik mängud
erinevates koosseisudes,
mis pole nende edu aga vääranud. Loodetavasti jätkub
valdavalt veterankilvaritest

meeskonnal jaksu hooaja
lõpuni. Eriti ootan neilt
edukat esinemist 7. jaanuaril
toimuval järjekordsel Paikuse pildikal, kus tuleb rinda
pista kõigi Eesti tugevamate
kilvaritega.
Paikuse pildikas 2012
algab kell 13 vallamajas.
Enne põhimängu kell 11
toimub veel Eesti spordimälumängu meistrivõistluste
etapp. Paikuse pildimäng
on sel aastal taas paarismängu formaadis, kohaliku
sarja tegijad osalevad aga
võistkondadena, nagu see
viimastel hooaegadel kombeks on olnud.
Kõigile kilvahuvilistele soovin toredaid pühi
ja uueks aastaks teravat
mälu!
(Jaan Allik)

tööpäevadel 9-17, lõuna 13-14. www.paikuse.ee

KUULUTUSED
Soovin osta Paikuse alevisse 3-toalist heas korras keskküttega korterit. Tel 529 0417.
***
Kellel on ära anda korraliku väljanägemisega diivan või
diivanvoodi, andku teada vallamajja lastekaitsespetsialistile, tel 442 0785.
***
Pere soovib üürida kõigi mugavustega 2- või 3-toalist
osaliselt möbleeritud korterit Paikuse alevis. Helistada
55683369.

Kartulikasvatajatest Rosenbergide pere on aastaid
teinud koostööd vallaga, andes tasuta kartulit abivajajatele jagamiseks. Sotsiaaltöötajate ettepanekul
on selgi aastal juba kolmel korral viidud seda Eesti
rahva põhitoidust mitmekümnele perele. Kogus
sõltub otseselt pereliikmete arvust.
Vallavalitsus tänab südamest Viive ja Riho Rosenbergi, kes meie inimesi on meeles pidanud ja nendekski jõuludeks oma toodangut saatsid.

Nässu mängutuba ootab mängima
nii vanu kui uusi sõpru!

NB! NÜÜD AVATUD KA KASUTATUD
LASTERIIETE BUTIIK!
Paide mnt 19A, Paikuse (postkontori kõrval)

Avatud mängimiseks või shoppamiseks:
E-R 10-16
Avatud sünnipäevadeks:
E-R 16-20; L, P 10-20
Sünnipäevade broneerimine:
tel: 55584044, nassumangutuba@gmail.com
Lisainfo: www.nässu.ee

Meil on sihid selged
Kevadel loodud Paikuse
Noortevolikogu liikmed on
lühikese ajaga väga palju
korda saatnud: korraldasime
korvpalli- ja orienteerumisvõistluse, olime abiks
spordipäeva ettevalmistamisel, käisime Tallinnas ja
Tolkuse rabas. Toimunud on
mitmeid erinevaid koolitusi,
millest edukaimaks võib
pidada Soometsa külamajas toimunud Pärnu linna
Noortekogu ning Pärnumaa
Noorte Liidu ühiskoolitust.
Regulaarselt üle nädala
toimuvatest koosolekutest
on osa võtnud mitmeid külalisi nii välisriikidest kui
oma kodukandist. Omal
initsiatiivil ning kuludega
on meie liikmed osalenud ka
väliskoolitustel ning arendanud sõprusvõrgustikku
väljaspool Eestitki. Mõtteid

ja koostööpunkte on arutatud ka Paikuse Vallavolikoguga.
Tänaseks on noortevolikogul oma logo ja peatselt
valmib ka kodulehekülg,
millel saavad kajastatud
kõik tegemised. Paigas on
järgmise aasta eesmärgid
ning tegevuskava. Juba
sellel kuul on käivitumas
meie eestvedamisel ülevallaline noortekampaania
„Ideebox“, kuhu ootame
kõikide valla noorte mõtteid ja ettepanekuid noori
puudutavates valdkondades.
Eesmärk on koguda noorte
arvamusi ning koondada
need ühtsesse andmebaasi.
Seejärel saame seada prioriteedid ning leida võimalusi,
kuidas muutusi läbi viia.
(Ketter Ots, noortevolikogu
esimees)

Hilbu Äris

Mälestame
lahkunut

(põhikooli taga)

Kogu kaup aasta lõpuni kuni 1 euro tk

1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.

Kuulutuste vastuvõtt toimetuses

TEADAANDED
Paikuse Toidupood on pühade ajal avatud järgmiselt:
24., 25., 26. ja 31. detsembril 9.30–18.00, 1. jaanuaril
12.00–18.00.
***
Leitud korralik meestejalgratas. Tel 442 0770.

TÄNU
Pensionäride klubi „Kuldne iga“

7. jaanuaril algusega kell 11

SPORT SPORT SPORT

07.11.2011

20. detsember 2011

Tel 51998586 Ülle
Heikki Nurme

06.12.1936 - 10.11.2011

Samas autoremont
Tel 53833663 Leho

