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Valla viktoriini
viimane voor jääb
augustisse

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

Paikuse Põhikooli lõputunnistuse sai 14. lend

Valla 20. juubeliks raamatukogu ja muuseumi korraldatud vallateemalise viktoriini
V ja ühtlasi viimase vooru
küsimused avaldame augustikuu lehes koos IV vooru
õigete vastustega.
Kokkuvõtted tehakse
vallasünnipäeval oktoobris.
Kolme parimat ootavad
autasud.

Enamus ametnikke
juulis puhkab
4.-29. juulil on enamus
vallavalitsuse ametnikke
puhkusel. Igal tööpäeval on
avatud kantselei, 4.-8. ning
25.-29. juulil ka raamatupidamine.
Sotsiaaltöö spetsialist
Alli Vohu on kohal 20. kuni
25. juulini tööaegadel. Päevakeskus Tiigi 2 on avatud
nagu tavaliselt.
Juulikuus on tööl ka
vallavanem Kuno Erkmann,
kes puhkab augustis.
Raamatukogu juhataja
Marika Kukk puhkab 27.0624.07.

Õpetaja Monika Limberg, Sigmar Aer, Jane Grandberg, Egeti Heldja, Elina Ild, Rauno Joost, Tammo Kommer, Siim Kukk, Ketryn Kustasson,
Edgar Kaasik, John Kuusk, Triin Lanno, Joanna Müür, Marko Nuut, Helise Ollin, Kristo Ruuto, Rainer Sepp, Maria Sipelgas, Mariaana
Sipelgas, Denis Śkljar, Janely Tilk, õpetaja Mait Lind, Mari-Ann Aljas, Aaron Aron, Brandon Bräutigam, Ardo Henning, Helena Hook, Raul
Ilbi, Marten Jaanimets, Kaido Jürgens, Claudia Kaubi, Karl-Martin Kask, Madli Kivisto, Kristen Koppel, Hanna Reena Krüger, Hendrik
Laas, Rauno Lage, Tõnis Lepik, Rosanna Lints, Margaret Pappa, Görel Rääk, Agre Saalits, Martin Siitan, Andre Vill, Kelly Õunapuu.
AARE KÜLAOTS
Paikuse Põhikooli
Direktor

17. juuni pärastlõunal

Seenemetsa krunte toimus koduseks saamüüakse ligi poole nud Endla teatri saalis
järjekordne Paikuse
odavamalt
Varasematel oksjonitel müümata jäänud kinnistud Silla
külas võõrandatakse enampakkumise korras interneti
keskkonnas www.osta.ee.
Alghind on 10 eurot/m2,
mis on ligi poole võrra odavam eelmisest hinnast.
Müügis on järgmised
kinnistud:
* Murumuna tn 6,
2199 m2, 21990 €;
* Murumuna tn 11,
1503 m2, 15030 €;
* Murumuna tn 19,
1646 m2, 16460 €;
* Puraviku tn 37, 2337
m2, 23370 € ja
* Sirmiku tn 10, 2371
m2, 23710 €.
Edaspidi läheb müüki:
* Murumuna tn 4, 2981
m2, alghind 29810 €;
* Murumuna tn 5, 2832
m2, 28320 €;
* Murumuna tn 21,
2383 m2, 23830 €.

Põhikooli lõpuaktus.
Lõpetas 14. lend - 43
särasilmset poissi ja
tüdrukut.
Iga lend on oma nägu.
Äsjaseid lõpetanuid jääb
meenutama ühtehoidmine,
sõbralikkus ja õpihimu.
Lõpetanute hulgas oli palju
neid, kes suutsid edukalt

kaasa lüüa koolielu erinevates tegevustes.
Kõigi nende üheksa
kooliaasta jooksul olid väga
tublid ja läbi aastate tunnistasid ainult viisi Tõnis
Lepik ja Elina Ild. Nemad
said ka rahalise tunnustuse
vastavalt Lions klubilt ja
kooli hoolekogult. Elina
valiti lisaks ka viimase aasta
tulemuste põhjal „Paikuse
Parimaks“.
Kiituskirjaga lõpetasid
lisaks ülalnimetatule ka Helena Hook, Madli Kivisto ja
Hendrik Laas.
Ühe neljaga lõputunnistusel lõpetab Marten

Jaanimets. Marten on olnud
läbi aastate väga edukas ka
malerindel.
Ainekiituskirjaga lõpetasid 15 õpilast, kellest
mitmed osalesid juba Tartu
Ülikooli Teaduskooli töös.
Bioloogias näitas suurepäraseid tulemusi Claudia
Kaubi.
Tublid olid spordirindel
aastate jooksul Jane Tilk,
Mariaana ja Maria Sipelgas,
Triin Lanno, Margaret Pappa. Korvpallis on tulevikus
tegijad kindlasti Hendrik
Laas, Rauno Lage, KarlMartin Kask.
Hea meel on tõdeda, et

vaatamata pingelisele ajakavale Superstaari saates
oli lõpetajate hulgas kohal
ka Rosanna Lints. Kindlasti
kuuleme temast tulevikus
veel palju.
Vald andis igale lõpetajale kaasa mälupulga graveeringuga „Minu kodukoht
Paikuse vald“. Lõpetajaid
jääb aga nii koolis kui vallas
meenutama kenasti raamitud Tõnis Lepiku tehtud
luuletus.
Killukese endast andsid
kaasa kindlasti klassijuhatajad Malle Malmre ja
Mait Lind – 9a ning Oksana
Johannes, Reine Tapp, Tiiu

Merits, Kaire Laine ja Monika Limberg – 9b. Henry
B Adams on öelnud: „Õpetaja mõju kestab igavesti,
ei või iial teada, millal see
lõpeb“.
Elu on kitsi - kunagi ei
taha ta noorust ja tarkust
anda korraga. Tarkus tuleb
tasapisi ja sellel teel on
sageli raskeid tõkkeid. Tugev ei ole mitte see, kes ei
kuku vaid see, kes suudab
tõusta ja minna oma eesmärgi poole!
Soovin Teile õnne ja edu
edasistes ettevõtmistes!
Soovin õigeid valikuid
edasiseks!

Vallavanem jagas kiitust parimatele õpilastele
Traditsioonilisele vallavanema vastuvõtule 1. juunil
sai sel aastal kutse 71 valla
koolide 3. kuni 9.klassi
õpilast, sh pisikesest Seljametsa koolist 5. Nooremaid tunnustati koolijuhi
vastuvõtul. Kutsutud olid
olümpiaadidel, viktoriinidel häid kohti saavutanud,
kiituskirjaga klassikursuse
lõpetanud ning oma vanuseastmes parimaks sportlaseks

tunnistatud õpilased.
Kõik „viied“ ja eeskujulik käitumine tõi kaasa
algklassi osas 10 ja vanematele 15 eurot. Maakondlike
olümpiaadide I koht andis
15, II koht 10 ja III koht
5 eurot. Vabariiklikelt ja
rahvusvahelistel olümpiaadidelt I-III koha saavutanud
said 15, IV-IX koha omanikud 10 ja X-XV kohale
tulnud 5 eurot. Vanuserüh-

ma parima sportase tiitliga
kaasnes 10 ja aasta õpilase
omaga 65 eurot.
Koos tugeva käepigistuse, heade soovide ja tänuga
eeskujuliku töö eest anti
parimatele õppuritele valla
poolt üle ka väike rahaline
preemia. Tõnis Lepik ja Elina Ild (fotol), kellel on ette
näidata kiituskirjad kogu
põhikooli vältel, pälvisid
tiitli „Aasta õpilane 2011“.
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Peale lumerohket talve jäid suviseks
teedehoiuks vaid loetud sendid
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist

Mais kuulas volikogu
ära ülevaate talihoolduse korraldamisest möödunud talvel. Esimene
lumelükkamine oli 24.
novembril ja viimane
13. märtsil - talv oli
pikk ja lükkamisringidel praktiliselt vahet ei
olnud.
Et vältida teede äärtes paiknevatele ja suure lume all
märkamatuks jäävatele telefonikappidele jmt otsa
sõitmist, peaksid traktoristid
oma marsruudiga saama
enne lumetulekut tutvuda.
See tingib vajaduse tuua
ettepoole erateede lükkamise avalduse esitamise
tähtaega. Sellest sügisest
võtabki vallavalitsus oma
lumeringide koostamisel

aluseks avaldused, mis on
jõudnud vald hiljemalt 1.
oktoobriks.
1.juuni seisuga on valla
eelarvest teedele planeeritud
rahadest kulunud juba 76%,
põhiline osa lumetõrjele.
Eelseisvad seitse kuud tuleb
teid hooldada ja sõidukorras
hoida kõigest 9000 euroga.
Vallavalitsus kaalus pikalt
teedele tolmutõrje tellimist.
Lõpuks otsustati seda siiski
teha, sest kuival suvel on
kruusateede ääres elavatel
inimestel pea võimatu õues
viibida.
Tolmutõrje elamukvartali välistel teedel
Sellel aastal teostatakse
tolmutõrjet Pääsukese pst,
Käärasoo tee, Oru, Puraviku, Veehaarde teel 4 eramu
ja Toomemetsa kinnistu
juures. Rahapuudusel ei
soola vald elamukvartali siseseid tänavaid, kus
sõidavad vaid kohalikud

elanikud, kes loodetavasti
oma kodu juures ei kihuta
ning sõidavad lubatud 20
km tunnikiirusega.
Ka teede hööveldamist
tellib vald rahanappusel seekord pikemate ajavahemike
järel. Ootame oma elanikelt
mõistvat suhtumist harjumuspärasest auklikemate
teede pärast ja palume varuda väiksem liikumiskiirus
ning natuke kannatlikkust.
Siinkohal märkus eelkõige
autoroolis naistele, sest teede ääres elavate inimeste
sõnul on kõige suuremad kihutajad just nemad - õuealal
võib sõita kiirusega 20,
mitte 50 km/tunnis.
Väike võimalus teedele
lisaraha saada võib tekkida
sügisel seoses eelarve ülelaekumisega. Kui see tõesti
juhtub, asume koheselt ka
teede olukorda parandama.
Seni jääb vaid loota, et eelolev talv tuleb kergem.

Heakorraülevaatuse algus on tehtud
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist
Heakorrakomisjon on oma
esimesed ringsõidud teinud
ja veendunud, enamus krundiomanikke hoolitseb oma
koduaia eest hästi. Augustis vaatame neist ilusamad
uuesti üle, et valida välja
ka selleaastased võitjad,
kellest siis juba ka pikemalt
kirjutame.
Kahjuks tuleb osadele krundiomanikele saata
igal aastal ka meeldetule-

tusi krundi niitmiseks. Juba
krunti ostes tuleks endale
teadvustada, et see vajab
suve jooksul vähemalt 2-3
korda niitmist.
Silma jäi alevikus tekkinud uus halb harjumus
- ülekasvanud niidetud rohumass veetakse aia taha
kraavi või selle kaldale,
halvemal juhul isegi valla
haljasalale. Kraavid tuleb
puhtad hoida! Need, kes
suvel kraavis hundinuiasid
kasvatavad, peavad need
septembris puhastama, et

sügisesed veed saaksid ummistusi tekitamata vabalt
voolata.
Paljudel majadel puuduvad numbrimärgid, kuigi
heakorraeeskiri kohustab
krundi omanikku varustama
ehitise aadressile vastava
ning ühtses stiilis kujundatud ja nähtavasse kohta paigaldatud numbrisiltidega.
Kel numbrit veel soetatud
pole, võib selle saada vallakantseleist hinnaga 6.40
eurot (eelnevalt kokku leppida tel 4420770).

Toetuste maksmine 16-aastastele
ja vanematele õppuritele
16aastastele ja vanematele
lastele, kes lõpetavad tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele
järgnevast kuust.
Kui õpinguid jätkatakse
samal kalendriaastal õppeasutuses, mis annab õiguse
peretoetusele, siis maks-

takse suvekuudel saamata
jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise
lõpetamise või 19aastaseks
saamiseni (19-aastaseks
saamisel makstakse toetust
õppeaasta lõpuni).
Toetuse suurus pere 1.
ja 2. lapsele 2011. aastal
on 19,18 eurot ning pere 3.

ja igale järgmisele lapsele
57,54 eurot kuus.
Kui 16-aastane laps asub
õppima välisriiki, siis peretoetuse saamiseks peab
lapse Eestis elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi vastava
õppeasutuse tõendi, millest
selguks, et laps jätkab õpinguid. (Vallavalitsus)

Kevad ja kaka Kablis,
Seljametsas ning Merelaiul
KAIRE HOLM
Lasteaiaõpetaja

Seljametsa LasteaedAlgkooli poolt kirjutatud keskkonnateadlikkuse projekt KIKile
“Kevad ja kaka Kablis,
Seljametsas ning Merelaiul” leidis heakskiidu ja selle läbiviimiseks
eraldati ligi kolm tuhat
eurot.
Kogu kooli ja lasteaeda
hõlmanud projekti raames
toimusid väljasõidud Kabli

looduskeskusesse, Paikre
prügilasse ja Tõstamaa mõisa ning keskkonnateemaline
laager ,,Prügi pilti ja kotti“
Merelaiu puhkekülas.
Lapsed õppisid tege-

vuste käigus sorteerima
ning taaskasutama prügi ja
kajastasid nähtu oma joonistustes. Valminud töödest on
avatud näitused vallamajas
ja Seljametsa Muuseumis.

20. juuni 2011

Vallavolikogus otsustati:
20. juunil 2011
* teha ettepanek Pärnu maavanemale anda munitsipaalomandisse Paikuse alevikus
asuv Aia park avaliku puhkeala maana ja Vabariigi Valitsusele anda munitsipaalomandisse Paikuse alevikus asuv Paisu park elanike köögiviljamaana.
* kooskõlastada Pärnu linna kaugküttepiirkondade määramise teemaplaneering.

Vallavalitsuses otsustati:
23. mail 2011
* anda ehitusluba Silla külas Muraka ja Jõhvika tänava elektriliitumistele.
* anda nõusolek Seljametsa külas Lõo kinnistule puurkaevu rajamiseks ning Paikuse
Põhikooli territooriumile väliõppeklassi ehitamiseks.
* määrata Paikuse vallas asuva 19 riigimetsamaa, 16 teemaa ja 10 alajaama katastriüksusele lähiaadressid.
* nõustuda Seljametsa külas asuva Männituka katastriüksuse jagamisega kaheks
osaks: 1) Männituka, maatulundusmaa 2) Põlluääre, tootmismaa 40% ja maatulundusmaa 60%.
* kuulutada välja avalik konkurss Soome sõprusvaldade stipendiumi määramiseks.
Stipendiumi taotlemiseks esitab õpilane või üliõpilane vallavalitsusele vabas vormis
nõuetekohase sisuga taotluse koos ettenähtud lisadokumentidega, lähtudes Soome
sõprusvaldade stipendiumide korrast märgusõnaga „stipendiumi taotlus“ hiljemalt 28.
juunil 2011.
* lisada eelarve tuludesse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt eraldatud
2876 eurot projekti „Kevad ja kaka Kablis, Seljametsas ning Merelaiul“ läbiviimiseks
ning kanda nimetatud summa eelarve kuludesse Seljametsa Lasteaed-Algkooli alla.
* seoses liisingu lõppemisega osta vallavalitsusele kaubik Citroen Berlingo 1,6
kogumaksumusega 2002,93 eurot aktsiaseltsilt SEB Liising.
* korraldada Seljametsa Lasteaed-Algkooli projekteerija leidmiseks lihthange ja
moodustada selle läbiviimiseks komisjon järgmises koosseisus: esimees Kuno Erkmann,
liikmed Kaie Reial, Valli Roosmaa, Helve Reisenbuk, Ain Jakobson ja Krister Vellet.
* Paikuse Vallavalitsusel tellida OÜ Paikrelt Paikuse valla ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimine 8.09.2011 ja jäätmete edasine käitlemine 2652.25 euro eest.
6. juunil 2011
* anda Käärasoo ring 18 omanikule nõusolek krundi ümber aia tegemiseks.
* anda nõusolek Riigimetsa Majandamise Keskusele Seljametsa külas asuva Surju
metskond 9 katastriüksuse (maatulundusmaa) jagamiseks kaheks osaks:
- Surju metskond 9, maatulundusmaa
- Seljametsa liivakarjäär, mäetööstusmaa (hakatakse kaevandama liiva ja kruusa).
* anda Elering AS-le õigus kasutada vallale kuuluvat Aiandi-Seljametsa teed kahes
kohas ületava õhuliini alust maad kokku 2240 m2 (liinide hooldamiseks ja rekonstrueerimiseks).
* anda välja projekteerimistingimused:
- Põlendmaa prügila sadevee kogumissüsteemi ümberehituse projekteerimiseks;
- Tamme 1 elamu juurdeehituse projekteerimiseks;
- Västriku 19 elamu projekteerimiseks.
* võtta vastu Jõekalda tee 6 detailplaneering eesmärgiga jagada 2,8 ha suurune
kinnistu neljaks.
* anda Pärnumaa Spordiliidule luba avaliku ürituse „Pärnumaa valdade suvemängud“
korraldamiseks 18. ja 19. juunil 2011 Paikuse valla staadionil.
* tellida Paikuse Põhikoolile 20 arvutikomplekti HPdc7800 OÜ-lt Green IT kasutusrendiga 36 kuuks, kogumaksumus 8211,96 eurot.
13. juunil 2011
* määrata Seljametsa külas asuva Sauemaa kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks lähiaadressid: Sauemaa ja Tungase.
* väljastada ehitusluba Põlendmaal Madise kinnistul asuva elamu laiendamiseks.
* anda kasutusluba Kooli tee 5, 6, 7, 11 ja 12 ehitatud soojatrassile.
* anda kirjalik nõusolek Raudtee tn 2 kinnistule grillmaja ehitamiseks.
* tellida Georite OÜ-lt Teeveere ja Kuusekalda maaüksuste geodeetiliste alusplaanide
mõõdistamine 1269 euro eest.
* kinnitada ja anda välja projekteerimistingimused mobiilisidemasti projekteerimiseks Seljametsa külas Surju metskond 35 katastriüksusele.
* algatada detailplaneering Seljametsa külas kinnisasjale Timberi ning kinnitada
detailplaneeringu lähteülesanne.
* anda reklaamiluba AS Arco Vara Kinnisvarabüroo reklaamile Paikuse alevikus
Keraamika tn ja Jõekalda tee vahelise valla tee ääres kuni 15. detsembrini 2011.

Noored tähistasid lastekaitsepäeva
Lastekaitsepäeva puhul
korraldasid Paikuse
Noortevolikogu (PNVK)
liikmed 1. juunil valla
noortele huvitava orienteerumisvõistluse ning
korvpalliturniiri.
Orienteerumisest võttis osa
kolm algkooli ja kuus põhikooli võistkonda, igas
4–5 liiget. Rada hõlmas
kogu alevikku. Noorematest
võitis „Siit tulevad tegijad“
ning vanematest „SINA“.
Eriauhinna sai võistkond
„Lipsupliksid“ oma põnevate ning vahvate lipsukeste

eest. I–II koha auhindu
sponsoreerisid Bravo Burger ning Paikuse pagariäri,
muid auhindu ja meeneid
MTÜ Panoke ning OÜ Rael
Kaubad.
Korvpalliturniiril osales neli võistkonda UFO,
Surmalapsed, Promill ning
Brügenz. Õhus oli tunda positiivset meeleolu ning võidutahet. Loosi tahtel toimus
esimene lahing UFO ning
Surmalaste vahel – võitjana
väljus vastastest peajagu
pikem olnud UFO. Järgmisena võistlesid Brügenz ja
Promill, viimase koosseisus

ka volikogu liikmed JornasToomas Iisak, Jarmo Raik,
Roger Roos ning Germo
Nõgesmaa. Tasavägise mängu võitis siiski Brügenz.
Lõplik paremusjärjestus:
Brügenž, UFO, Promill ning
Surmalapsed, kelle julge
ning vahva segameeskond
pälvis ka stiiliauhinna.
Kohale oli tulnud palju
uudistajaid ning spordisõpru. Osavõturohkust arvestades saab üritusi kordaläinuks lugeda.
KETTER OTS ja
AGNES SEPA
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Esmaabi andmine on
väärt oskus

Põhikooli lõpuklassi poisid jätsid endast
maha oma kätega tehtud jäljed
TIIT VAHER
9. kl tööõpetuse õpetaja

TANEL LIPS
RAUNO RANDER
Politseikadetid
Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži
Paikuse kooli kadetid Rauno
Rander ja Tanel Lips viisid
27. mail koostöös Paikuse
Põhikooli ja Punase Ristiga
kooli 8. klassis läbi projekti
„Oska aidata!“
Kuna üha enam noori
eelistab jalgsi liikumisele
jalgratast või motorollerit,

tuleb rohkem tähelepanu
pöörata liikluses juhtuvatele
õnnetustele.
Et paremini oma oskusi proovile saaks panna,
lavastati jalgrattaõnnetus
ning noored said esmaabi
andmises kätt harjutada.
Esmaabi andmine on
oluline oskus ning on alust
loota, et projekti läbinud
noored oskavad aidata ka
näiteks füüsilise vägivalla
ohvriks langenuid.

Laste töö- ja puhkelaagrid
on endiselt nõutavad
Kui veel paar aastat tagasi
finantseeris ja andis vald
tööd viiele Paikuse valla
laste töö- ja puhkelaagri
rühmale, siis tingituna pingelisest eelarvest oli 2010.
aastal neid rühmi neli ja
eeloleval suvel tuleb vaid
kolm.
60 kohale oli soovijaid
90. Seljametsa laager alustas tööd 6. juunil, Paikuse
I rühm 27. juunil ja II rühm
8. augustil. Keskmine rühm

osaleb vabariiklikul kokkutulekul.
Finantseerimise põhimõtted on samad, mis eelmisel aastal: tunnipalk lastel
1.73, õpetajate vahetuse palk
192, toidupäeva maksumus
1 ja vaba aja sisustamiseks ühele rühmale perioodi
kohta 128 eurot. Kokku
kulub vallal kolme rühma
tegevuse finantseerimiseks
ligikaudu 7000 eurot.
(Vallavalitsus)

Alkoholi avalik tarvitamine
toob kaasa kopsaka trahvi
LIILIA VARIK
Teabespetsialist
Ilusate ilmade saabumisega
laekub vallavalitsusele järjest enam teateid seoses majade hoovides ja haljasaladel
lärmakate seltskondade kogunemistega ning kohapeal
alkoholi tarbimisega
Et keegi ei saaks pärast politsei kohalkäimist
ja karistuse vastuvõtmist
pisarsilmi väita, et ei teadnud midagi avalikus kohas
alkoholi tarbimise keelust,
räägime lahti mõned väljendid. Paikuse Vallavolikogu
17. mai 2010 määrusega nr
6 kinnitatud Avaliku korra
eeskirjas on sätestatud, et
avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks
avatud ja/või piiratud territoorium, ehitis või selle osa,
samuti ühissõiduk. Seega on
iga park või muu haljasala
vallas avalik koht.
Alkohoolsete jookide
tarbimise eest avalikus kohas või avalikku kohta joobnud olekus ilmumise eest
võib karistada Alkoholiseaduse § 70 alusel rahatrah-

viga kuni 100 trahviühikut
või arestiga (üks trahviühik
on 4€).
Alkoholi tarvitamisega
avalikus kohas kaasneb
tavaliselt ka kõva lärm. Ka
siin paneb seadus paika
konkreetsed reeglid. Ütlustega tõendatud avaliku
korra rikkumise eest saab
karistada KarS-i § 262 järgi
- avalikus kohas teiste isikute rahu või avaliku korra
muu rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni sada
trahviühikut või arestiga.
Trahvi määramise õigus on
peale politseitöötaja ka kohalikul omavalitsusel.
Statistiliselt on kõige
rohkem inimesi uppunud
tiikides ja muudes järelevalveta veekogudes. Suur osa
uppumissurmadest on aset
leidnud alkoholi tarbimise
mõjul.
Paikuse vallas peamistes
supluskohtades Reiu ja Pärnu jõe ning Seljametsa järve
ääres puudub vetelpääste ja
abi pole kiirelt võtta. Olgem
siis mõistlikud ja ärgem kutsugem ise kurja kaela.

Põhikooli viimase klassi
poisid tahtsid teha sel
aastal tööõpetuses midagi suurt ja asjalikku,
just tegelikkuses kasutatavat. Projektitööna
otsustati valmis saada
midagi koolile vajalikku, näidates omandatud
teadmisi ja oskusi.
Kui oli läbi viidud küsitlus,
selgitamaks, millest koolis
enim puudust tuntakse, valis
iga grupp enesele sobiva
ülesande.
Töö algas projektimapi
koostamisega. See sisaldas
seletuskirja, jooniseid, eelarvet ja tööde päevikut. Lisaks
tuli poistel teha mudel või
makett. Eelpool nimetatu
valmis, asuti kooskõlastusi
ja rahastajaid leidma. Needki käes, asus iga rühma oma

valitud ülesannet täitma.
Lõpuks valmisid poiste
tööna neli pinki kooli sisehoovi, väliõppeklass, kahed
vööteljed, käärimisraam,
algklassidele restid riiete
kuivatamiseks ja lauamän-

9.b klassi poisid veeretavad palki
õuesõppe klassi jaoks
Kõnniteed rajavad Ragnis ja Siim
Vöötelje kallal pusib Rauno

gud, kunstiklassi mordialus
ja riiul maalide kuivatamiseks ning paarkümmend
meetrit kõnniteed huvikooli
ette.
Tänan neid, kes meie
ettevõtmise õnnestumiseks
oma osa andsid: lapsevanemaid, vallavalitsust, huvi- ja
põhikooli. Tänu ka tublidele

poistele endile, kes selle
toreda ideega välja tulid

ja kõik algatatud projektid
lõpuni viisid.

Mesimummi lasteaias oli metsapäev
ERME PEDAK
Õpetaja

Mesimumm tähistas
19.mail rahvusvahelist
metsa-aastat „Kohtume
metsas!“ ühisüritusega. Korraldajad olid
Nurmenuku ja Sinilille
rühm.
Alustuseks lauldi päike pilve tagant välja, siis suundus
iga rühm oma valitud mängukohta. Ajal, kui sõimerühmad uurisid loomapilte,
maalisid puid ja korjasid
eelnevalt õpetaja poolt mahapoetatud prügi, mängisid
suuremad metsateemalist telefonimängu, käbikorvpalli
ning puuletsu. Kirjutati ka
looduslikust materjalist päe-

vasõnu, moodustati lastest
„loodusfoto“, millel igaüks
kujutas mingit metsas kasvavat või elavat objekti.
Elevust pakkus eelnevalt ettejoonistatud pildi jäljenda-

mine kinniseotud silmadega
õpetaja poolt, juhendajateks
lapsed.
Mets on meie maja
lastele igapäevane õpi- ja
mängukeskkond. Uurisime

Sinilille rühm oma kasvatajate ja metsapäeva mängujuhiga

lähemalt ühte ruutmeetrit
- kes seal kõik elavad ja
kasvavad? Kahe käe sõrmedest tuli puudus, et loendada
rikkalikku kooslust!
Tuletati meelde, et mets
on taimede-loomade kodu
ja inimesed peavad seal
käituma nagu külalised.
Jälle hoovialal kokku saades
istutati enda rühma sildiga
kuusk. Lapsed teavad, et
kõige rohkem kulub lasteaias paberit ja seda tehakse
puidust, seepärast istutatigi
sümboolsusest aia äärde 11
serbia kuuske. Meeleolukas
hommikupoolik lõppes värskes õhus lõunatamisega.
Täname lapsevanem
Harry Järmutit Grundar
Puidust, kes varustas meid
serbia kuuseistikutega.

Noored tegid talgutega palliplatsi korda
MARIKA VALTER
Projektijuht

Idee korrastada politseikooli juurde jääv korvpalliväljak viisid valla
noored ellu 25. mail
korraldatud talgutel.
Tööks vajalikud vahendid
hangiti Noorte Algatus Fondi toel. Korrastustööde käigus said korda palli platvormid, koristati kokku prügi
ning värviti maha vajalikud
mänguplatsi jooned.
Põhitöötegijad olid Ketter Ots, Indrek Lehtmets,
Jarmo Raik, Roger Roos,
Jane Grandberg, Romet
Mägar, Jornas-Toomas Iisak, Raul Ilbi, Hanna Reena

Krüger, Agnes Sepa ja Kelly
Õunapuu. Päeva lõpuks oli

talguliste arv kahekordistunud. Esimene suurem turniir

peeti oma korda tehtud palliplatsil maha 1. juunil.
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
VILMA TUKTEN
JÜRI SIRG
ELIISE OLLI
ARVET REINTHAL
STANISLOVAS VERBITSKAS
NIINA VARVIN
AITA TILK
MILVI KERS
OLEV RIIVITS
ARVO MURD
AILI-TIIU KENGSEPP
MARE TAMM
LINDA SINISAAR
ANATOLY MASLOV
OLGA SIPLANE
EDVING HALLIK
KALJU-JOHANN TORN
ROBERT DANILSON
JAAN SAARSE
UNO TÕKKE
LAINE JÄRVEMÄE
JAAN RAADIK
TAMARA PROKOPTŠUK
HILLAR MIHKELS
IDA PÕLLUÄÄR
MATI LUIK
ENN KASEMETS

Huvikooli kunstilaager
toimub augustis
Sellesuvine Paikuse
laste kunstilaager toimub 8. kuni 18. augustini Paikuse Huvikoolis.
Signe Lensmendi ja Monika Vaheri juhendamisel
viljeletakse ja arendatakse
erinevaid kunstitehnikaid.
Laager toimub igal tööpäeval kella 10–14. 12. ja

13. augustil korraldatakse
väljasõit ööbimisega Kabli
Looduskeskusesse.
Laagri maksumus on
70 eurot ja see sisaldab ka
lõunasööki.
Registreerida saab huvikooli kodulehel http://
www.eformular.com/ppk/
kunst2010.html või Monika
telefonil 52 00 488.

30. korda toimunud
Paikuse Enduro läks ajalukku

TEADAANDED

Õnnitleme!
KERMO RÖSLER
ema Anu Rösler
isa Edu Rösler

18.05.2011

VANESSA MIRELLE MÄGI
ema Maarja Mägi

24.05.2011

ROCCO KARUKS
ema Kerli Karuks
isa Urmas Karuks

31.05.2011

MIA-LIIS JUURIKAS
ema Mari Pärn
isa Erki Juurikas

03.06.2011

SOFIA ALEKSANDROVA
ema Anastasia Aleksandrova
isa Valentin Krjutškov

04.06.2011

30. juulil algusega kell 12 toimub

Vaskrääma külapäev
lipuväljakul

Tulge 22. juunil
Reiu Puhkekeskuse õuele

VALLARAHVA JAANITULELE

Kell 20
* Süütame jaanilõkke
* Murumängud lastele
Kell 21
* Tantsuks mängib ansambel
For You
* Mõnusad vigurjõukatsumised Jaanidele
* Töötab välikohvik

Paikuse Lux Ilusalongis on sooduskuu!
Juuste keemiline lokk - 20%
Oma küünte katmine OPI geeliga (soak-off) - 20%
Depilatsioon -20%

Avatud E-R 9-18, L 10-16
Tel 4436234 www.salonglux.ee

Reiu Puhkekeskuses

Baskini teater ja
Jääääre kontsert
30. juulil kell 20
14. ja 15. mail Paikusel
toimunud mootorrataste
kahepäevasõit on viimased
30 aastat olnud omamoodi
kui valla visiitkaart. Palju
neid motomehi üle ilma
kokku on, kes mõttes sõnaga enduro kohe ka Paikust
seostavad, ei tea muidugi
aga keegi.
Küll läks aga selle aasta
võistlus ajalukku, sest lisaks

sellele, et tegemist oli juubelivõistlusega, olid kohal
vaatlejad Euroopa Motoföderatsioonist (UEM), kes
jälgisid võistluste korraldamise taset, et otsustada,
kas Paikuse Motoklubile
võib usaldada ENDURO
Euroopa Meistrivõistluste ühe etapi korraldamine
Eestis. Tänaseks on teada, et
luba on UEM-i poolt antud.

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 9-17, lõuna 13-14. www.paikuse.ee

Vana-Baskini teatri esituses teravmeelse sündmustiku ja vaimuka tekstiga briti Sir Alan Ayckbourni
komöödia “Jäägu meie vahele”.
Mängivad: Maria Klenskaja (Eesti Draamateater), Marika Korolev, Eva Püssa (Vanemuine), Raivo Rüütel ja
Madis Milling.

15. juulil kell 20
Eestimaa lummavale loodusele ja unustamatutele
kontserdipaikadele truuks jäänud urban-folkkvarteti Jäääär kontsert.
Piletid hinnaga 12 eurot müügil piletilevis.

Mälestame
lahkunuid
Elmar Jaakson
Ilse Murumaa
Eiki Pulk
Kalle Järvemäe

20. juuni 2011

06.08.1933 - 16.05.2011
28.07.1933 - 03.06.2011
26.04.1954 - 08.06.2011
26.08.1950 - 09.06.2011

On võimalik osta Paikuse valla logoga viirusid ehk
mastivimpleid vallavalitsuse raamatupidamisest hinnaga 19.50 eurot väike ja 25 eurot suurem.
***
Soome sõprusvaldade stipendiumi taotluste esitamise
tähtaeg on 28. juuni 2011.
***
Paikuse Põhikool võtab tööle algklasside, inglise keele,
füüsika ja tüdrukute kehalise kasvatuse õpetaja. Info
445 3132.
***
Pärnu Keskraamatukogus 30. juunini NÄITUS Paikuse Huvikooli õpilaste joonistustest, maalidest ja
keraamikast. Õpilasi juhendasid Anneli Leesment,
Ene Tapfer ja Monika Vaher.
***
Keskkonnaameti piirkondlik metsanduse spetsialist Peep Põlma on puhkusel 27. juunist 31. juulini.
Vajadusel pöörduda peakontorisse Roheline 64 Pärnus, tel 447 7385.
***
1. juunist 2011 on Sindi konstaablijaoskonna uus
piirkonnavanem ehk juht Ergo Pihlak.
Tema kontaktid: 444 3550; ergo.pihlak@politsei.ee
***
Eakate klubi suvine ekskursioon toimub 29. juulil
Viljandimaale tutvuma sealsete mõisatega. End kirja
panna koos 10 eurose sissemakse tasumisega saab 3.
juulil toimuval klubi peohommikul vallamajas.
***
Perearst Anne Järvsaar puhkab 8. juulini, teda
asendab dr Kristel Uustamm. Suveperioodil toimub
esmaspäevane vastuvõtt 8–13. Info 445 5358.
***
Teade tööandjatele!
Seoses töökorralduse muutumisega, ei menetle haigekassa Pärnu osakond alates 01.07.2011 töövõimetuslehti. Palume saata need haigekassa Harju osakonda
aadressil Lastekodu 48, 10144 Tallinn.
Haigushüvitise arvutamise kohta on info http://www.
haigekassa.ee/ või helistades infotelefonile 16363.
***
Statistikaamet alustas 2011. aasta rahva ja eluruumide
loenduse töötajate otsimist. Loenduse tööst huvitatud
inimesed saavad end veebilehel www.REL2011.ee
(rubriik “Vabad töökohad” http://goo.gl/TZmcN)
registreerida, et nendega saaks töökonkursi väljakuulutamisel e-posti teel ühendust võtta.

KUULUTUSED

Müüme, paigaldame ja hooldame ioon-, tahke- ja muid
küttesüsteeme, teostame sanitaartehnilisi töid (sh avariitööd). Ühtlasi pakume kodumajutust kuni 8-le inimesele.
OÜ Kumely Teenused, Tamme tn 4, 56633797.
***
Müüa 3-meetriseid küttepuid (lepp) kohaletoomisega.
Info 5051113.
***
Soovin üürile võtta 2-toalist kõigi mugavustega korterit
Paikuse alevikus. 53487588.
***
Soovin üürida või osta 3-4-toalist korterit Paikuse alevikus. Tel 56929552.
Võtan lapsi hoida. Võimalikud kõik erinevad variandid,
tel 53487588.

