Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Hea vallarahvas, austatud ettevõtjad!
Õnnitleme teid valla 20. sünnipäeva puhul, soovime tervist ja edu!
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Paikuse Vallavolikogu
Paikuse Vallavalitsus

Vald tähistas oma juubelit kiitust ja tänu jagades
Kõrgeima autasu omistas vallavolikogu Helve Reisenbukile

LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Vapimärgi nr 35 omanikuks sai pikaajalise
panuse eest valla humanitaarvaldkonna juhtimisel ja arendamisel
Helve Reisenbuk.

24. oktoobril möödus
20 aastat päevast, kui
Eesti Ülemnõukogu
andis välja tunnistuse
selle kohta, et kinnitati
Paikuse valla omavalitsuslik staatus ning vald
astus omavalitsusliku
haldusüksuse õigustesse.
Paikuse Postipaun ei hakka
oma juubeliveergudel üle
kordama, kui palju me oleme üheskoos selle 20 aastaga saavutanud, palju kasvanud ja arenenud. Selleks
on teatmeteosehõngulised
raamatud nagu 2006. aastal
valminud „Paikuse vald 15“
ja veel trükisoe „Paikuse
vald 20“, samuti kaugemat
ajalugu meenutava „Kahe
jõe vahel“ aastatel 2002
– 2009 kokku pandud kuus
väljaannet.
Täna pakume vaatami-

Helve Reisenbuk töötab
abivallavanemana kümme
aastat, kureerides hariduse,
kultuuri, spordi, sotsiaalhoolekande, noorsootege-

Vald autasustas 20. sünnipäeva puhul häid koostööpartnereid

Ametnikud kogunesid kargel sügishommikul vallamaja
trepile, et veidike vallatul moel selle tähtsa päeva puhul
poseerida.
seks hoopis 21. oktoobri saab igaüks hõlpsasti teada,
kontsert-aktusest väike- kuidas keegi valla juubelit
si pildikesi, mida uurides tähistas.

Kontsert-aktusele said kutse
kõik valla asutuste töötajad
ning inimesed, kes on isiklikult või läbi nende poolt juhitud ettevõtete kõige enam
valla arengule viimase aasta
jooksul kaasa aidanud.

Valda õnnitlevad POL-i ja naabervaldade esindajad.
Urmas Saardi fotod

Vahepalana naerutas pidulisi ametnike esitatud näitemäng „Kosjad Seljametsa
moodi“.
Pruudi isale Kase Mardile (A. Jakobson) annab tarka
nõu külamees Kusti (K.
Erkmann). Etenduses tegid
veel kaasa H. Reisenbuk,
V. Roosmaa, V. Pikkur ja
R. Šimanis.

vuse ja vabaaja kujundamisega seonduvaid küsimusi
vallas.
Valla hariduselu korraldus on maakonnas esireas
ning koolide, lasteaedade arendamine on olnud
järjepidev. Ta on esitanud
täiendavaid taotlusi Euroopa fondidele saamaks
lisaressursse teenuste kättesaadavuse kiirendamiseks
valla kodanikele.

Soome Mynämäe sõprusvallast olid aukülalistena kohal valla vapimärgi kavalerid, kes isikliku kingitusena
tegid helde annetuse sõprusvalla stipendiumi fondi.
Vasakult Taisto Kakko, Pentti Astala ja Pirkko Lavila.

Sõprusvald Mynamäki – 20 aasta pikkuse hea
koostöö eest valla ettevõtluse, hariduse ja kultuuri
edendamisel ning elanikevaheliste sõprussidemete
arendamisel.
Hansaprint OÜ –
Pikaajalise hea koostöö ja
operatiivsuse eest vallalehe
Paikuse Postipaun ning
teiste vallatrükiste valmistamisel.
OÜ Merkvik – Vastutuleliku suhtumise ning
eeskujuliku töö eest valla
valgustusvõrgu rajamisel ja
teenindamisel.
SW Energia OÜ –
Valla soojamajanduse eduka
korraldamise ja omapoolse
panuse eest valla üldilme
kujundamisel.
OÜ Ardis Ehitus –
Panuse eest lapsesõbraliku
lasteaia Mesimumm õpi- ja
kasvukeskkonna loomisel
ning konstruktiivse koostöö
ja partnerluse eest.
MTÜ Silla Külaselts
– Uute puhke- ning sportimisvõimaluste loomisele ja
valla arengule kaasaaitamise eest.
Paikuse Lions klubi
– Looduslike istepinkide
paigaldamise eest kergliiklusteede äärde.
MTÜ Edela Eesti
Arenduskeskus – Rattapargi noorte- ja lasteväljaku
rajamise eest ning aktiivse
tegevuse eest valla noorte
vaba aja sisustamisel.
Meeta Allika – Pikaajalise ja eduka valla esindamise eest maakondlikel

ja vabariiklikel spordivõistlustel.
Mati Sutt – Aastatepikkuse tulemusliku koostöö
eest Õpilasmaleva Paikuse
töö- ja puhkelaagrite korraldamisel.
Seljametsa Muuseum
– Pikaaegse ja tänuväärse
tegevuse eest rahvatraditsioonide säilitajana paikkonnas ning hea koostöö
eest valla lasteasutusega.
Urmas Saard – Paikuse
valla elu ja päevakajaliste
sündmuste kiire kajastamise
eest üldsusele.
Priit Sõstar – Märkimisväärse panuse eest laste
individuaalsuse ja andekuse toetamisel jalgpalli
treenerina ning huviringi
juhendajana.
Jaak Saard – Panuse
eest turvalise liikluskorralduse loomisel alevis.
Paikuse Politseikool
– Koostöö ning toetuse eest

Pidukõnes nimetas Kuno
Erkmann valla edu pandiks häid töötajaid ja
koostööpartnereid.
õiguskorra-alaste projektide
läbiviimisel valla noortele.
Toivo Nikopensius
– Pikaajalise järjepideva
töö ning silmapaistvate tulemuste eest Paikuse valla
nime viimisel maailmakaardile rahvusvaheliste motovõistluste Paikuse enduro
korraldamise kaudu.

Marika Jagomägi, Astra Jamnes ja Tiiu Timberg on
valla aasta õpetaja 2011 tiitli omanikud. Fotol võtab
tänukirja vastu Tiiu Timberg Seljametsa koolist, kelle
õpetaja staaž Paikuse vallas hakkas jooksma 1. septembrist 1992. Maakonna aastate õpetaja on Maret
Link ja aasta õpetaja Maire Krinal.
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Lisaeelarve ja eelarve muudatused

Vallavolikogus otsustati:

Seoses valla haridusasutuste tulude laekumise ja
riigieelarvest täiendavate
mittesihtotstarbeliste vahendite eraldamisega otsustas
volikogu võtta vastu valla
2011. aasta esimene lisaeelarve summas10701 eurot
järgmiselt:
Tuludesse:
- Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 819 eurot (Paikuse
Lasteaia vilistlastelt 98 ja
maakonna lasteaedadelt
õpetajaabide loomepäeval
osalemistasuks kokku 721
eurot);

19. oktoobril 2011
* määrata Paikuse alevis ja Seljametsas asuva munitsipaalomandis oleva 18 pargi ja
haljasala kohanimed alljärgnevalt: Kastani park, Kodara park, Kurvitsa park, Lagleääre
park Linnuääre park, Nurga park, Oru park, Pihlaka park, Pohlaku park, Pärna park,
Pääsukese park, Pääsuääre park, Raudtee park, Sinioja park, Teeveere park, Tehnika
park, Västriku park ja Pustuski park.
* teha Keskkonnaministeeriumile ettepanek seada valla kasuks tasuta või hinna
määramisel maa maksustamishinda aluseks võttes hoonestusõigus Kiviaja katastriüksusele 10 kuni 15 aastaks, et selle aja jooksul saaks vald täita Kiviaja küla teemaplaneeringu arendamise kohustusi. Seada sõlmitavasse lepingusse tingimus, et maa võib
anda Loometegevuskeskusele allrendile Euroopa tugirahastust Kiviaja teemapargi
kiiremaks ehitamiseks raha saamiseks ning et juhul, kui lepingu lõppemise tähtpäevaks
või varem on arenduskohustused täidetud, on vallal õigus taotleda, et riik müüks selle
otsustuskorras vallale.
* võtta vastu valla 2011. aasta esimene lisaeelarve summas10701 eurot (loe kõrvalt).
* muuta valla 2011. aasta eelarvet (loe kõrvalt).
* võtta vastu vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord. Suuri muudatusi
on vähe: välja jäi erastamist puudutav osa, lisati internetikeskkonnas vara võõrandamise
tingimused ning euro tulekuga muudetud rahalised vääringud ümardati täisarvudeni.
* kinnitada vallavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis 1. novembrist 2011 – 21
ametikohta, sh 16 ametnikku ja 5 abiteenistujat (täna kehtival kujul ühe muudatusega
– uues struktuuris puudub vallaarsti ametikoht).
* anda valla vapimärk abivallavanemale Helve Reisenbukile pikaajalise panuse eest
Paikuse valla humanitaarvaldkonna juhtimisel ja arendamisel.
* Tõiv Tiitsu avalduse alusel vabastada ta kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe kohalt
ning kinnitada uueks komisjoni esimeheks senine aseesimees Hevelin Kärp.
* seoses Grüüne Oti volikogu liikmeksoleku peatumise lõppemisega kinnitada ta
tagasi maakomisjoni esimeheks Aivar Ildi asemel.
* nõustuda keskkonnaameti korraldusega osaühingule Inseneribüroo Steiger geoloogilise uuringuloa andmisest keeldumise kohta Reiu–Liiva II uuringuruumis.
* seoses Paikuse alevi ja Silla küla lahkmejoonte muutusega kinnitada uus kohalike
teede ja tänavate nimekiri – kokku 25,418 km tänavaid (sh 19 Silla külast alevisse üle
tulnud tänavalõiku pikkusega 6,657 km), 30,949 km kohalikke maanteid ning 6,483
km kergliiklusteid.

- Mittesihtotstarbelised
toetused riigilt 9882 eurot
(toimetulekutoetuse väljamaksmiseks).
Kuludesse:
- Paikuse Lasteaiale Mesimumm 98 eurot lasteaia
juubeliürituseks;
- Seljametsa LAK-le
maakondliku õpetajate abide loomepäeva korraldamiseks 721 eurot;
- Riikliku toimetulekutoetuste maksmiseks 9882
eurot;
Volikogu otsustas muuta
ka valla 2011. aasta eelarvet,
vähendades valitsussektori

võla teenindamise kulusid
2262 euro võrra ja suurendades Seljametsa LAKi
töötasu ja maksude kulusid
summas 1462 eurot (kahele õpetajale vanemõpetaja
ametijärgu omistamise ja
kolme vene keele tunni
lisandumisega) ja maakorralduskulusid 800 eurot
(geodeetiliste alusplaanide
mõõdistamiseks Teeveere
ja Kuusekalda maaüksustel,
et taotleda raha projektidest
sinna terviseraja rajamiseks
ja ujumiskoha väljaehitamiseks).
(Vallavalitsus)

Lumetõrjelepingud on sõlmitud
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist

Eelseisvaks talveks
sõlmis vald lumetõrjelepingud osaühinguga
Nurme Teed ja FIE Ilmi
Sermanniga. Ka kaardid, mille järgi sahad
sõitma hakkavad, on
joonistatud, et lükkajad oma marsruutidega
enne lume mahatulekut
tutvuda saaksid.
Paikuse alevis juba väljakujunenud ringil sõidab
ka sel talvel Sermann. OÜ
Nurme Teedeehitus hakkab
lepingujärgselt lund lükkama alevis, Seljametsas,
Tammurus, Vaskräämas,
Põlendmaal ja Silla külas.
Vajadusest lähtuvalt ollakse
korraga väljas kahe-kolme

masinaga (kopp-laadurid
või teehöövlid).
Lumekoristust alustatakse tiheasustusega aladelt
ja liigutakse hajaasustusega
külade poole. Tavaolukorras peaks hommikul kella
kaheksaks kõik teed olema
lahti lükatud. Mitmepäevaste lumetuiskude ja -tormide
korral toimub töö vastavalt
vajadusele. Sellel ajal ei saa
eeldada, et kogu aeg oleksid
teed ja tänavad lumest koristatud. Mitmeks päevaks
lumevangi jäämist kartma
ei pea. Küll aga võib juhtuda, et tuleb mõned tunnid
lumesahka oodata.
Vajadusel helistada valla keskkonnaspetsialistile
Reet Jalakasele 5144559
või Nurme Teedeehitus lumetõrje kontakttelefonile
53310338.
Kiituse ja laituse saate

saata info@paikuse.ee või
valla kantseleisse telefonil
4420770.
Iga kõnniteeni
ei küüni
Kuna vallal puudub vastav
tehnika ja puuduvad ka materiaalsed vahendid tehnika
soetamiseks, siis 2011/2012
talveperioodil ei puhastata
lumest „Seeneriigi” Puraviku tänava ja Sirmiku tänava
vahelist kergliiklusteed.
Vabandame ebameeldivuste
pärast.
NB! Kõik vallakodanikud ei ole veel aiataguseid
kraavipõhju korrastanud
ja teede äärde paigaldatud
kive talveks aeda tõstnud.
Need tööd tuleb aga enne
talve tulekut kindlasti ära
teha – et sügisesed ja kevadised veed voolata ning
lumesahad sõita saaksid.

Kõnnitee ehitus viibib
KADRI KARJUS
Vallaarhitekt

Juba mitu aastat on olnud juttu kergliiklustee
edasi ehitamisest Sinioja tänava kruntide kõrvale ja edasi Seljametsa
poole.
Tänase päeva seisuga on
maha võetud teeäärsed

puud. Kahjuks aga ilmnes kergliiklustee projekti
kooskõlastamisel, et Elion
Ettevõtted AS, kelle sidekaablid jäävad osaliselt tee
alla, nõuab kaablite ümbertõstmise kohta veel eraldi
projekti tegemist ja selle
alusel kaablite ümbertõstmise kinnimaksmist. Selleks
aga vallal eelarvesse raha
planeeritud ei ole, mistõttu

on projekt jäänud toppama.
Kuigi algselt olime planeerinud vähemalt teealuse
pinnase koorimise ja muud
ettevalmistustööd teha ära
2011. aasta jooksul, paistab nüüd ometi, et need
tööd lükkuvad järgmisse
aastasse. Palume mõistvat
suhtumist ja loodame, et
kauaoodatud kõnnitee ükskord siiski valmis saab.

Loodetavasti on peatselt täna maanteed palistavate kändude asemel peagi kvaliteetne
kergliiklustee, esialgu küll vaid Seljametsa küla piirini.

Vallavalitsuses otsustati:
26. septembril 2011
* anda kirjalikud nõusolekud:
- Seljametsa külas Serva kinnistule truubi ja sissesõidutee ehitamiseks;
- Seljametsa külas Tungase kinnistule suvila ehitamiseks.
* anda kasutusload:
- Paikuse alevis Aiandi tee 2 kinnistule rajatud teele;
- Paikuse alevis Aiandi tee 4 kinnistule ehitatud Jonex Transport OÜ-le kuuluvale
autoremondi hoonele.
* määrata Paikuse vallas asuvate katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt (vana aadress – uus aadress): Koplitoa - Nurga tn 2a; Kurv – Kurvi; Kuusiku I – Kuusiku; Kõrge
Klaasi – Kõrge-Klaasi; Kõrsa Turbaraba II – Kõrsa turbaraba; Kääraoja – Käärasoo põik
26; Käärasoo – Käärasoo põik 28; Luttika – Lutika; Marguse Kalle – Marguse-Kalle;
Mihkel-Mets – Mihkel-Metsa; Määr – Määri; Oru tn – Oru tänav; Reinoja I – Reinoja;
Sassi Pedaka – Sassi-Pedaka; Tuuleveske I ja Tuuleveske II – Tuuleveske; Vahtramäe
– Vahtramäe tee 2; Vana Kubu – Vana-Kubu; Västriku tn 23a – Västriku tn 23b.
* anda nõusolek Paikuse alevis asuvate 32 m2, 105 m2 ja 120 m2 katastriüksuste
(Lagle tn kruntide ja kraavi vahele jäänud haljasalasiilud, mida inimesed on ise hooldanud) erastamiseks ja liitmiseks vastavalt Lagle 11, Pääsukese pst 1 ning Lagle tn 3
asuvate kinnistutega.
* tellida projekti „Seljametsa külamaja spordisaali ja abiruumide sisustamine ning
soetamine“ projektijuhtimine kogumaksumusega 2280 eurot MTÜ-lt Paikuse Naisteühing Marta.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 2453 eurot tänavavalgustuse ehituseks Paide
mnt kõnnitee äärde ja remondiks Tamme tänaval, 4400 eurot Paikuse Põhikooli täiendavateks küttekuludeks, 1000 eurot vallavalitsuse täiendavateks küttekuludeks ning
2000 eurot vallavalitsuse täiendavateks infotehnoloogia hoolduskuludeks.
* nõustuda hallatavate asutuste eelarvete muutmisega vastavalt nende juhtide toodud
põhjendustele.
10. oktoobril 2011
* määrata Põlendmaa külas asuva Valdeni katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa 95% ja tootmismaa 5 % (omanikud taotlevad projektiga raha tee ehitamiseks).
* anda reklaamiluba kahe reklaami eksponeerimiseks Paikuse alevis Kalda tee 35
krundil 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2011.
* määrata Jõekalda tee 6 kinnistu jagamisel tekkivate kruntide koha-aadressid järgmiselt: Karuluha tn 3, 5, 2 ja 4.
* anda välja ehitusload:
- Paikuse alevis Pääsukese tänava ühe osa tolmuvaba katte ehitamiseks;
- Kodara põiktänavale veetrassi ehitamiseks.
* anda kasutusluba Paikuse alevis Haigru tänav 14 kõrvalhoonele, Paide maantee
kergliiklustee III etapile ja Raudtee tänava pikendusele ehitatud Reiu silla välisvalgustusele.
* anda nõusolek Silla külas Jõekalda tee 85 kinnistule kõrvalhoone ehitamiseks ja
Ülejõe tee 11 kinnistule piirdeaia ehitamiseks.
* garanteerida MTÜ Kooskasvamine poolt Hasartmängu Nõukogule kirjutatud
projekti „Turvaliselt koolis, kodus, tänaval“ omaosaluse finantseerimine summas 219
eurot.
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Nüüd kajastab ka Delfi Paikuse valla tegemisi
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Novembris 1994 ilmus
Paikuse Postipauna
esimene number, koostatud, toimetatud ja
küljendatud valla enda
töötajate poolt nagu
tänanegi. Info poolest
kasinam, tagasihoidlikuma välimusega ning
ligi poole väiksemas
tiraažis.
17 aastat tagasi sai Postipauna 1 krooni ja 50 sendi eest
osta vallamajast või kohalikest poodidest. Mõne kuuga
sai selgeks, et trükkimiseks
kulunud raha müügist tagasi
ei saa, kuna leht käis käest
kätte või loeti seda lausa
püstijalu kohapeal. Valla
huvi oli siiski, et leht jõuaks
iga inimeseni, et peale pisi-

uudiste ja ostu-müügi kuulutuste loetaks ka volikogu
ja valitsuse tegemistest,
sestap tegime järgmise katse – lehte sai igaüks võtta
tasuta. Kohe sai selgeks, et
tasuta lehte jätkub heal juhul
paariks päevaks, sest äkki
hakkasid kõik seda viima
ka oma naabritele. Leheta
jäänud rahulolematute hulk
aga kasvas. Nüüd oleme
jõudnud süsteemini, kus
vallaleht jõuab kord kuus
tasuta iga vallakodaniku
postkasti, kui tal see olemas on.
Lehte saab lugeda
ka mujalt
Lisaks paberkandjale on
vallalehte olnud võimalik
lugeda loomulikult ka valla
kodulehelt. Nüüd paar viimast kuud on Postipaun ka
Eestielu uudiste portaalis,
mille loomisest möödus
äsja aasta.

Delfi keskkonda kolinud
Eestielu.ee toimetaja Tanel
Saarmanni sõnul on nende
lugejate arv nädalas 70 tuhande ringis, mis näitavat,
et kohalikul tasandil tehtav
läheb peale oma inimeste
korda ka teistele. Kuna Eesti
on pisike ning kõigil lisaks
oma kodukohale olulisi
paiku mujalgi, oli Saarmanni sõnul portaali loomise
eesmärgiks tuua toredad tegemised ja inimesed eri paigust ühte kohta kokku ning
jagada nende kogemusi.
Toimetaja märkis, et
portaali kaudu püüavad
nad lugejani tuua kilde just
positiivsest: arendused,
ehitused, renoveerimised,
head ideed, toredad retseptid, huvitavad persoonid ja
muu selline. Kohaliku elu
paremaks kajastamiseks
soovitas Saar-mann lisaks
oma valla lehes arvamuse

avaldamisele kirjutada, anda
vihjeid või saata fotosid
ka otse neile rahvahaal@
eestielu.ee.
Kutselistega ei
konkureeri
Paikuse Postipaun on infoleht, kus vallavalitsus annab
elanikele aru enda, volikogu
ja hallatavate asutuste tegemistest ning teavitab uudistest, mis puudutavad vallas
elavaid inimesi kas otseselt
või kaudselt. Tasuta paneme lehte ka vallakodanike
kuulutusi. Pikemaid arvamuslugusid saame avaldada
vaid siis, kui selleks ruumi
on. Kõige eelneva tõttu võib
ta tunduda vahel igava ja
tõsisena, kuid meie arvates
täidab ta oma eesmärki.
Ideaalis peaks leht ilmuma peale iga kuu kolmandal
esmaspäeval toimuvat volikogu istungit.

Kallis lapsevanem! Kui
sinu laps läheb peale
koolitunde veel kunstikooli, spordikooli, laulukoori või mõnda teise
huviringi, anna talle
võimalus süüa koolimajas veel üks toidukord.

Paljudest koduõuedest võib
leida loodust risustavat vanarauda: vanu akusid, kodumasinaid ja muid jäätmeid.
Kui veel kümmekond aastat
tagasi maksis tonn vanametalli 10 eurot, siis praegu
200-250 eurot.
Kas asi on kokkuostu
toomist väärt?
Kui magnet esemele külge
hakkab, siis on kindlasti
tegemist vanarauaga, mille
äratoomisel on lisaks esteetilisele küljele ka rahaline
väärtus. Värvilisi metalle
nagu vask, tina, alumiinium, messing magnet ei
võta, kuid need on oma

välja pannud Rahva Raamatu kinkekaardid neljale esimesele ning kirjandusteosed
teistele. Need saab kätte
raamatukogust teisipäevast
reedeni 11 -18, tel 4420784.
Täname kõiki osalejaid ja
palju õnne võitjatele!
V vooru vastused:
1) Kaido Külaots
2) 1981 3) Aime Käärats;
Hans Sibrits; Mait Talvoja
4) 15.07.2011 5) Mustraba,
Kikerpera ja Sindi raba
6) Reiu aurutellise vabrik
Zintenhof 7) OÜ Paikre,
Pärnumaa Omavalitsuste
Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator, Rohelise Jõemaa Koostöökogu
8) Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži
Paikuse Kool 9) põtru ja
kopraid 10) Arne Ilmjärv.

Järgmine Arenguklubi filmiõhtu Paikusel toimub 22.
novembril kell 18 Paikuse
Huvikoolis (põhikooli tööõpetuse majas, sisenemine
hoovi poolt) filmiga “Abrahami õpetused”, milles
Abraham (grupp mittefüüsilisi õpetajaid) jagab põhitõdesid, kuidas kõik – nii
soovitud kui ka soovimatud
asjad – toob sinu juurde
universumi kõige võimsam seadus: külgetõmbejõu
seadus.
60 minuti jooksul annab
Abraham ülevaate meie
enda tõelisest olemuses ning

sellest, miks me oleme siin
ja kuidas tulla toime universumi ülima seaduspärasusega, milleks on kõlgetõmbejõu seadus. Abraham räägib
Esther ja Jerry Hicksi kaudu
innustavalt kõigest sellest,
mis on meile oluline. Ükski
teema pole keelatud. Filmile järgneb arutelu, mida
juhib Viive Einfeldt või Ave
Eero. Eelregistreerimine
nlpinstituut@nlpinstituut.
ee. Osalustasu 10 € saab
tasuda kohapeal. Kui ühest
perest on rohkem kui üks
osaleja, siis 7€.
VIIVE EINFELDT

Purskkaev viidi talveunele

sooja kakaoga, pannkoogid
jmt.
Avalduse saab esitada
Paikuse Põhikooli sekre-

tärile kirjalikult või e-postile: info@ppk.edu.ee või
valla lastekaitsetöötajale
vallamajas tuba nr 2 või

jaana.kannistu@paikuse.ee.
Avalduse vormi leiad kooli
ja valla kodulehelt.

Aeg-ajalt vajab iga majapidamine
põhjalikumat suurpuhastust
MARKO KIPPA
AS Kuusakoski
juhatuse liige

Valla 20. sünnipäevaks korraldatud ja juba varakevadel
alanud inimesi ja ajalugu
käsitlev viktoriin on jõudnud ära küsida viie vooru
jagu küsimusi ning saanud
ka hulga vastuseid. Oli ka
neid, kellel kas vaim väsis
või tuli midagi muud vahele,
igal juhul viimaste voorude
vastuseid neilt ei tulnud.
Nüüd on kokkuvõtted
tehtud ja auhinnasaajad
teada, kõik ametlikud vallakodanikud. Üldvõitjaks
osutus Kalle Kolt. Teine
koht läks jagamisele Gerli
Kauge ja Anne Heina vahel, kolmandaks tuli Taimi
Kasemets. Lohutusauhinna
saavad vaid mõne punkti
vähem kogunud Marleen
Jantson, Jaan Jüring ja Urve
Altmart.
Auhindadeks on vald

Filmiõhtud on käima läinud

Põhikooli õpilastele pakutakse teise
toidukorra saamise võimalust

Sama võimalus on lastel,
kelle ema-isa jõuavad töölt
hilja koju, aga kõht läheb
tühjaks palju varem. Paikuse Põhikooli õpilastel
on alates 2. õppeveerandist
võimalik saada teine toidukord peale 6. tundi, s.o kell
13.00. Hinnakiri on järgmine: 3 toidukorda nädalas
– 10€/kuu; 5 toidukorda
nädalas – 16€/kuu. Kooli
kokad teevad pealelõunat
uue sooja toidu: pudrud, piimasupid, risoto, saiakesed

Juubeliviktoriini võitjate
pingerida on paigas

värvi ja rooste puudumise
tõttu hõlpsasti äratuntavad.
Samuti paljud neist ilmastiku mõjul oksüdeeruvad,
näiteks tina muutub halliks,
vask roheliseks jne.
Kodus eseme kaalu hindamine on keerulisem. Kui
jõuate asja üles tõsta, võib
see kaaluda 50-70 kg, kui
aga jõud peale ei hakka,
siis ligi 100 või enam. Näiteks vana malmvann kaalub
80-90 kilo ning sõiduauto
vrakk 1,2-2 tonni, traktor
aga kuni 10 korda rohkem.
Nii maksab sageli mõni sõitev vanema põlvkonna traktor vähem kui kokkuostus
ainuüksi vanametall, millest
see masin koosneb. Autoromu äratoomine on iseäranis

mõistlik, sest ametliku vanametalli vastuvõtupunkti
tõendita ei saa seda registrist
kustutada, kuid liikluskindlustuskohustuse pikaajaline
eiramine võib kaasa tuua
kolmekordse kindlustusmakse nõude isegi masinale,
millega sõita ei saa.
Kuusakoski aitab ka
transpordiga
Sageli on jäätmed jäänud
vedelema, kuna arvatakse,
et lisaks koristamisvaevale
küsitakse nende äraandmise
eest ka raha. Lihtsaim näide
on aku, mis on keskkonnale
üsna ohtlik asi. Kuna akud
sisaldavad enamasti väärtuslikku metalli pliid, saab
tavalise 10-12 kg kaaluva
autoaku eest kokkuostus 5

eurot, suurema ja raskema
traktori või veoki aku eest
rohkemgi.
Akust ohtlike lisade eemaldamisega tegeleb jäätmekäitleja ning vajadusel
pakub Kuusakoski näiteks
ka sõiduauto järelkäru tasuta
kasutamise võimalust. Kui
metallikola järelhaagisele
laaditud, võib sinna koristustööde käigus tõsta ka
autorehve, ehitusest järelejäänud puidukraami ning
vanu elektroonikaseadmeid,
mis samuti kogumispunktis
tasuta vastu võetakse. Sellised suurpuhastused oleksid
kui Teeme Ära jätkutalgud
- koduõued saavad puhtamaks, kuid osa rämpsu eest
makstakse raha pealegi.

Hoolivale ja tähelepanelikule vallakodanikule teatame, et Kastani väikekoha
tiigil olnud purskkaev ei
ole teadmata suunas kadunud, vaid viidi planeeritult
talveunele.
Tegemist on ujuva purskkaevuga, mis tuleb enne
külmade saabumist veest

välja võtta. Kuna sügis püsis
kaua soojana, siis võtsid
valla töömehed purskkaevu
tiigist välja alles oktoobri
keskpaigas ja panid talveks
seisma. Tuleval kevadel,
kui öökülmad on möödas,
paigaldame purskkaevu
inimeste ja partide rõõmuks
tiigile tagasi.

Sügisene koristuskampaania kestab novembri lõpuni
Taas kord võtab Paikre prügila Põlendmaal elanikelt
TASUTA vastu aia- ja haljastusjäätmeid – puu- ja
põõsaoksi, rohimis-, niitmis- ja riisumisjääke.
NB! Kui aia- ja haljastusjäätmete nime all toodav

sisaldab muid jäätmeid,
tuleb selle eest maksta hinnakirja alusel.
Prügila on avatud esmaspäevast reedeni 7-22,
laupäeviti 8-18 ning pühapäeviti suletud.

Difteeria-teetanuse oht
Viimasest täiskasvanute
massilisest vaktsineerimisest difteeria-teetanuse vastu
saab peagi 10 aastat. Kuna
sel aastal on esinenud juba
kaks teetanuse haigusjuhtu,
kutsub terviseamet üles
kõiki vanuses 25-26 aastat
ja traumajärgselt pöörduma
oma perearsti poole ning
laskma ennast uuesti vaktsineerida. Praegu on suur hulk

elanikkonnast kaitsetud nii
difteeria kui ka teetanuse
suhtes.
Paikuse perearsti kabinet
on avatud E 8-18, T, N, R 816, eelnevalt kokku leppida
õega tel 445 5358.
Vaktsineerimine on tasuta, vaktsineerima tulles
peab inimene olema terve
(ei köha, ei nohu, ei palavikku)!
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
EEVI TUISK
FEODOR KASEMETS
VÄINO JANTSON
LEILI JUSKE
EHA LEMBIT
ENE UUSNA
TAISSIA SIMKINA
VIRVE KAAS
LAINE MAIDLAS
HELJU-LAINE MARTINSON
TATJANA STEPANOVA
RICHARD ALLSALU
SILVIA KULL
ELSA LUMI
KLAARA-GREETA MIIL
HELLA-MARETA SOOVÄLI
ANNE TOOME
TAISSIA VALDMA
MAIE TAMME
HELVI RAADIK
LEIDA HUNT
ENDEL VARE
VIKTOR SUSLOV
HUBERT ALJAS
EHA PUSKAR
VEERA MAIDLE

TEADAANDED

Õnnitleme!
DANIEL VÄÄRT
ema Heleri Hansumäe
isa Kaido Väärt

23.09.2011

ENDRICO KLAAMAS
ema Pille Klaamas
isa Janek Klaamas

01.10.2011

SILVER SUVOROV
ema Kairi Suvorov
isa Felix Suvorov

16.10.2011

Viljandi meeskoor SAKALA
Eesti Rahvusraamatukogu naiskoor

Langevate lehtede aegne

kontsert

Laupäeval, 29. oktoobril kell 18
Tasuta!

Lapsed käisid oma valda õnnitlemas
21. oktoobri hommikul
moodustasid enam kui
400 Paikuse Põhikooli
õpilast koos oma õpetajatega kätest kinni hoidva keti ümber Paikuse
vallamaja.

24. oktoobri hommikul
suundusid kuus Mesimum-

mi lasteaia rühma loosungite ja õhupallidega rongkäi-

Kaotatud autovõtmed koos auto passiga Paikuse ja
Seljametsa vahel. Ausale leidjale vaevatasu, helistada
53426148.
***
Beebikooli juhendaja Margrit Kits kutsub beebisid 3.
elukuust 3. eluaastani osalema beebikooli töös. Registreerida saab aadressil margritkits@gmail.com.

KUULUTUSED

Paikuse vallamajas

Peale direktori Aare
Külaotsa tervitust lauldi
sünnipäevalaulu ning vallavanemale anti kingitusena
üle heade soovide raamat
õpilaste poolt tehtud sissekannetega. Vald omaltpoolt
kinkis igale klassile tänutäheks meelespidamise eest
vallamaja pildi ning valla
logodega illustreeritud ümbrises šokolaadi.

26. oktoober 2011

gus vallamajja ja tervitasid
valda juubeli puhul tantsu
ja lauluga.
Seljametsa LasteaedAlgkooli tervitusena jäi
kauni õnnitluskaardi kõrvale fuajee seinale valla
territooriumi kujutav makett
lipukestega, mis tähistavad
iga lapse elukohta.

Kasvava võsapuidu ost Pärnumaal. Tel 5022612.
***
Võtan lapsi hoida igasugustel tingimustel. Soovin üürida kõigi mugavustega 2toalist korterit Paikuse alevis.
Tel 53487588.
***
Soovin üürida 1-2toalist elamispinda Paikuse vallas,
soovitavalt ahiküttega. Olen nõus abistama kodustes
töödes, teen ka remonditöid. Tel 53710934.
***
Soovin osta metallist töölaua (end. Pärnu EPT toodang).
Tel 5074845.

TÄNU
Täname Paikuse Spordikeskust sooja öömaja ja
Paikuse Põhikooli kokatädisid korraliku kõhutäie
eest meie matkamängu ajal.
Kodutütred

SPORT SPORT SPORT
Jalgpalliklubi Vaprus - Paikuse 2005 ja 2006. aastal
sündinud väikesed jalgpallurid osalesid rahvusvahelisel turniiril ning saavutasid
kõrges konkurentsis kolmanda koha.
Turniiril osalesid ka
Martin Reimi jalgpallikool
(teine koht), Tallinna JK
Kalev,FC Infonet (esimene
koht), Harju JK Laagri/Saue
ja Harju JK Tabasalu/Keila.
Paikuse poisid kaotasid
turniiri jooksul ainult ühe
mängu - FC Infonetile 2:5.

Mäng oli küllaltki tasavägine, aga õnn kaldus vastaste
poolele.
JK Vaprus Paikust esindasid Karel Ratnik, Joosep
Põder, Markus Põder, Juhan
Kaspar Orav, Joosep Pärn,
Virgo Mitt, Kris Talving,
Karl-Vahur Vahemets ja
Silver Tagu.
Meie mängija Joosep
Põdra turniiri jooksul löödud 17 väravat tõid talle
parima väravaküti karika.
PRIIT SÕSTAR
Treener

Paikusel on avatud uus laste mängutuba!
Võimalus pidada oma lapse sünnipäeva
Mängurõõmu pakuvad:
batuut, pallimeri, ronimisnurk, nukumaja, garaažikompleks, kööginurk, supermarket, piljard
ja palju muud põnevat.
Hinnad:
mängimine 0,5h 1 euro
sünnipäev 3h 60 eurot, 2h 48 eurot
NB! Oktoobris tehtavatele sünnipäeva
broneeringutele soodustus 10%.

Avatud mängimiseks E-R 10-16
Sünnipäevadeks E-R 16-20; L, P 11-20
Asume Paide mnt 19a (Postkontori kõrval)
Kontakt 55584044

OÜ Altvälja
3. novembril saabub uus kogus Skandinaaviamaade kasutatud mööblit, lampe,
nõusid ja palju muud huvitavat.
Kuni 3. novembrini hinnasoodustused
Asume Paikuse algklasside maja vastas
Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 442 0770, e-post: liilia.varik@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,

HILBU ÄRIS
(Paikuse kooli taga)

Mälestame
lahkunuid

joped, kindad, sallid, sveitsi military
jpm. Palju kaupa 0.20 ja 0.40 senti.

1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.

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

Jaan Salumets
Laine Säkk

06.10.1934 - 29.09.2011
10.01.1928 - 18.10.2011

T, K, N, R 10.00 - 17.00
L
10.00 - 14.00

