Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
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Vallavalitsuse poolt kokku pandud heakorrakomisjon teeb igal aastal
vähemalt kaks ülevaatust, et välja selgitada
kaunimad ja paremini
heakorrastatud kodud
ning ühtlasi kontrollida,
kas ja kuidas täidetakse
valla heakorra eeskirja.
Alates 1998. aastast on vald
korraldanud heakorrakonkurssi ja selle võitjaid ka
vastavalt võimalustele pre-

Viimastel aastatel on
komisjon välja andnud ainult esimesi kohti, st selgitanud välja iga kategooria
võitjad. Eramajade rühmas
on püütud välja tuua kaks
võitjat: üks üldvõitja ja teine elutöö preemia. Võitjate
tunnustamine toimub igal
aasta oktoobrikuus valla
sünnipäevapeol.
Maamajapidamistest
tunnistati esikoha vääriliseks Andres Lehele kuuluv Aia talu Vaskräämas,
eramutest Merle Kutseri
Kalda tee 43 kinnistu ning
kortermajadest Pustuski tee
12 Seljametsas.
Ühelegi ettevõttele sel-

kult on rasketele aegadele
vaatamata tootmishoonete
ümbrusi siiski korrastatud.
Siinjuures kutsub vallavalitsus üles iga-aastaste
heakorrapäevade läbiviimisele kevadel ja sügisel.
Korrastame ka ise vallamaja
ümbrust. Mõni tund värskes
õhus viibimist ei riku tervis. Korrastatud ümbrusega
hoonesse tööletulek tekitab
aga parema enesetunde.
Heakorrakomisjonile on
silma jäänud väga paljud
kaunid koduaiad. Ilusate
aedade omanikel, kes pole
veel auhinda saanud, ei
tasu muretseda - ega see
tunnustus tulemata jää. PäKalda tee 43 - Merle ja Andres Kutseri koduaias on palju silmailu. Aeda on osatud
ära mahutada ka pere toidulauale lisa andev „kapsamaa”.

Aia talu – Helery Valdre ja Andres Lehe on kenasti korrastanud vanad hooned ja
neid ümbritseva suure aia, kus on ruumi oma pere lemmikloomadele, lastele ja mõnus
istumiskoht täiskasvanuile.

meerinud. Võitjad selgitatakse välja neljas kategoorias: eramud, kortermajad,
maamajapidamised ja ettevõtted/asutused.
Kuni 2006. aastani anti
igas kategoorias välja kolm
esimest kohta, lisaks märgiti
ära ka heakorraalaselt suuri
edusamme teinud kodud.

lel aastal kahjuks autasu
ei saa anda. Saame aru, et
enda ümber ilu tekitamisest
tähtsam on ettevõtte jaoks
töökohtade säilitamine ja
ettevõttesse investeerimine.
Samas märkasime rõõmuga,
et paljude tootmishoonete
ümber olevaid risuhunnikuid
on vähemaks jäänud. Järeli-

ris mitmete kaunite aedade
puhul ootame aia vanemaks
kasvamist, et seda siis võidukalt maakondlikule ja
vabariiklikule konkursile
saata.
Heakorrastatuse poolest on silma jäänud kõik
Pustuski tee kortermajad.
Kui korteriühistud teeksid
koostööd suvelillede valikul-istutamisel, „lihviksid”
ühist laste mänguväljakut
säravamaks ja püstitaksid sinna juurde lipumasti,
saaks kortermajad grupina
esitada maakondlikule kauni kodu konkursile.
Juba mitu aastat paistab
silma Lagle tänav tervikuna.
Ilus on vaadata sarnases
stiilis ehitatud rõõmsavärvilisi eramuid. Majade ümber
rajatud iluaiad on valmis
saamas. Kui nüüd veel need
paar majaomanikku, kelle

iluaiad natuke unarusse on
jäänud, haljastusse veidigi
panustaksid, saaks terve
tänava korraga kauni kodu
konkursile esitada. Nii suuri
piirkondi osaleb konkursil
üldiselt harva ja paistavad
seetõttu ka rohkem silma.
Kui Paikuse valla heakorrakomisjon ilu otsides
mööda valda ringi sõidab,
ei maksa aiaomanikel muretseda värskelt niitmata
muruplatsi või mõne rohututi pärast lillepeenras.
Vaatame ikkagi üldpilti ja
jälgime tunnet, mis aias
viibides tekib.
Aastast aastasse on Paikuse valla heakord paranenud ning järjest enam
leiab silm kauneid vaateid.
Täname kõiki vallakoda-

nikke, kes oma töökuse ja
ilumeelega on andnud suure

panuse valla kauni ilme
kujundamisel.

Pustuski tee 12 (ühistu esimees Aili Aasa) – väljastpoolt korrastatud kortermaja iga
trepikoja ees rõõmustavad sisenejat lilled. Maja ümbert on muru niidetud, mänguhuvilisi ootab korrastatud spordiplats ja maja taga on võimalik aiamaad kasutada.
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Vald ootab vapimärgi kandidaate
Igal aastal on Paikuse valla
sünnipäevaaktusel tavaks
välja anda valla kõrgeimat
autasu, vapimärki, mis antakse Paikuse valla elanikele, kes oma töö ja tegemisega on oluliselt kaasa aidanud
valla arengule ja mainele.
Erandina autasustatakse
ka Eesti ja välisriikide kodanikke, kellel on erilisi
isiklikke teeneid Paikuse
valla ees.
Märgi andmise taotlu-

si on õigus esitada lisaks
Paikuse valla volikogu liikmetele, vallavalitsusele ja
vallavanemale ka Paikuse
vallas registreeritud ja tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel,
ühingutel, seltsidel ning
klubidel.
Taotluses peab olema
põhjalikult kirjeldatud vapimärgi kandidaat inimesena
ning tema teened valla ees.
Kuna vapimärki antakse

isikule vaid üks kord, palub
vallavalitsus enne taotluse
esitamist veenduda, et esitatav kandidaati pole varem
valla poolt autasustatud.
Paikuse Vallavalitsus
teeb esitatud kandidaatide
osas valiku ning edastab
lõplikud kandidaadid Paikuse Vallavolikogule otsustamiseks.
Vallavalitsuse kantselei
ootab kirjalikke taotlusi 4.
oktoobrini.

Sihtotstarbelised eraldised
suurendasid eelarvet
Valla 2011. aasta eelarve
suurenes seoses riigieelarvest tehtud sihtotstarbeliste
eraldistega 6846 euro võrra.
Tehti ettepanek need lisada
eelarve tuludesse ja kuludesse järgmiselt:
Tuludesse lisas vallavalitsus Eesti Kultuurkapitalilt projekti “Suusabuss“
läbiviimiseks eraldatud 128
eurot; MTÜ-lt Pärnumaa

Õpilasmalev õpilasmaleva
korraldamiseks 1043 eurot;
Rahandusministeeriumilt
töötajate õppelaenude ja
erisoodustusmaksu tasumiseks 672 eurot; Eesti Noorteühenduse Liidult noorte
volikogu tööks 190 eurot;
Tiigrihüppe Sihtasutuselt
infotehnoloogiliste vahendite soetuseks 1430 eurot;
Pärnu Maavalitsuselt lap-

sehoiuteenuse osutamiseks
2599 eurot ja Pärnu Maavalitsuselt ujumise algõppe
läbiviimiseks 784 eurot.
Kuludesse huvikoolile
197, PaNoKe-le 190, muu
majandusele 846, spordikeskusele 128, Seljametsa
koolile 1064, põhikoolile
1822 ja muu puuetega inimeste sotsiaalsele kaitsele
2599 eurot.

Volikogu kinnitas eelarve muudatused
Projektiga „Paikuse aleviku tiigi järve puhastamine“ KIK-i eraldatud
summa19108 eurot kajastati eelarve vastuvõtmisel
sihtotstarbelise toetusena
jooksvate kulude all. Raha
eraldamise käigus selgus, et
SA KIK kandis kogu summa
otse töötegijale.
Eelarve koostamise käigus Pärnu Maavalitsuselt
Hajaasustuse veeprogrammi
rahaliseks toetuseks taot-

letud 10000 euro asemel
eraldas maavalitsus 7000
eurot.
Veesaastetasu planeerimisel võeti aluseks 2010
aasta näitajad, kuid saastetasude määrad on olnud
kõrgemad (suur saasteainete
sisaldus veeproovides, puhastusseadmete halb olukord).
Eelnevast tulenevalt
nõustus volikogu tegema
muudatused 2011. aasta

eelarves, vähendades tulude poolel sihtotstarbelisi
toetusi jooksvateks kuludeks 19108 ja põhivara
soetuseks 3000 euro võrra
ning kulude poolel ridasid
bioloogiline mitmekesisus
ja maastikukaitse 19108
euro võrra, veevarustus
3000 euro ja 5951 euro võrra ning suurendades saaste
vähendamiseks ettenähtud
kulusid 5951 euro võrra.

Algas uue eelarve koostamine
2012. aasta eelarve koostamist arutas volikogu esimest
korda septembrikuu istungil,
kui kuulati ära vallavanema
info eelarve kokkupanemise alustest ja ajakavast.
Eelarve koostatakse Rahandusministeeriumi kulude
klassifikaatori alusel.
Erkmanni sõnul läks juba
käima uue eelarve kulude ja
tulude ning teenushindade
koostamine allasutustes
ning valla struktuuriüksus-

tes ja 28. oktoobriks peab
see töö kõikjal tehtud olema.
Enne valla eelarve projekti
lõplikku kokkupanekut peavad kõik üksused saama 11.
novembriks oma eelarved
vallavanema juures vastava
komisjoni eest kaitstud.
Novembrikuu eelarveja arengukomisjonis arutatakse nii eelarve projekti kui
uusi teenushindu. Eelarve
eelnõu ja seletuskirja peab
valitsus esitama volikogule

1.detsembriks. Selle I lugemine tuleb 19. detsembril.
Plaanide kohaselt vaatab
eelarvekomisjon jaanuaris
laekunud ettepanekud üle,
järjestab need ning eelnõu
läheb 16. jaanuaril II lugemisele, kus määratletakse
prioriteedid lõplikult ning
fikseeritakse need.
2012. aasta eelarve III
lugemine ja vastuvõtmine
on planeeritud 20. veebruariks.

Tublid õpilased saavad stipendiumi
Konkursi Tulevikutalent
2011 raames saavad tublid
ja andekad 5.-12. klassi
õpilased taotleda 5. oktoobrini stipendiumi oma
huvialade arendamiseks,
enese täiendamiseks või
hobide ja õppimisega seotud
tegevusteks.
Taotluste kategooriad:
ühiskondlik tegevus; teadus;
humanitaarteadus; kunst,
muusika ja kultuur; sport
ja tervis.
Igas kategoorias valib
žürii välja viis laureaati, kellest kategooriate parimaid
premeeritakse Tulevikutalendi tiitli ning 600 euroga.

Iga kategooria lõikes antakse välja ka neli teist kohta,
keda premeeritakse igakuise
50-eurose stipendiumiga
– kokku 450 euro ulatuses.
Stipendiumifond on 12 000
eurot.
Valiku teeb žürii, kuhu
kuuluvad pedagoog ja laulja
Silvi Vrait, kergejõustiklane Kaire Leibak, näitleja
ja poliitik Liina Vahter,
ajakirjanik ja loodussõber
Heiki Valner, laulja Teele
Viira ning konkursi eestvedaja Maxima Eestist Ty
Lehtmäe.
Konkursile esitada eelneva õppeaasta koolitun-

nistus, vastava kategooria
võistlustelt, konkurssidelt
jne saadud diplomite jms
koopiad; kandidaadi motivatsioonikiri (näidata ära
ka auhinnaraha kasutusviis);
õpetaja/juhendaja soovituskiri; lapsevanema avaldus
(kinnitab, et on teadlik lapse osalemisest konkursil).
Stipendiumi paneb välja
Maxima Eesti OÜ.
Dokumente saab esitada
läbi www.tulevikutalent.ee
või postiga Peterburi tee 47,
11415, Tallinn.
25 võitjat tehakse teatavaks 11. oktoobril.
(Janika Jaago)
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Vallavolikogus otsustati:
19. septembril 2011
* kehtestada detailplaneering Paikuse alevis Jõekalda tee 6 kinnistu maa-alale ja
määrata nimetatud planeeringuga ettenähtud tänava nimeks Karuluha.
* nõustuda Ringi tänaval asuva väljaehitatud ja toimiva reoveepumpla maa-ala (52
m2), kinnistu koos sellel asuvate vee- ja kanalisatsioonitorustike ning killustikkattega
teega (9450 m2) ja reoveepumpla elektrienergiaga varustamise lepingu tasuta ülevõtmisega Paikuse valla omandisse.
* teha muudatused valla 2011. aasta eelarves, vähendades nii tulusid kui kulusid
summas 221098 eurot (loe lk 2).
* võtta teadmiseks Paikuse Noortevolikogu liikmete Jane Grandbergi, Indrek Lehtmetsa ja Roger Roosi ettekantud volikogu tutvustav informatsioon ning vallavanema
poolt esitatud 2012. aasta eelarve koostamise ajakava ja alused.

Vallavalitsuses otsustati:
29.augustil 2011
* anda nõusolek Tammuru külas 16810 m2 Pardioja katastriüksuse ostueesõigusega
erastamiseks Veera Manitševale.
* seada vallale kuuluva Vabaõhulava kinnistule juurdepääsutee reaalservituut Jõekalda tee 11 kinnistu igakordse omaniku kasuks tähtajatult ja tasuta.
* tellida OÜ Nurme Teedeehituselt Paikuse alevisse Paide mnt äärde Linnuriigi
peatuse vastu kergliiklustee ehitamine 8927,58 euro eest.
* väljastada ehitusluba Paide maantee äärse kergliiklustee III etapi ehitamiseks ja
Paikuse alevis Männiku tänava veetorustiku ehitamiseks.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 8928 eurot kõnnitee ehituseks Paide mnt
äärde, 2980 eurot Naisteühing Martale Seljametsa küla arendamise ja sotsiaalse tegevuse laiendamiseks tegevustoetusena ja 221 eurot Paikuse Lasteaiale Mesimumm ühe
lipumasti soetuseks.
12. septembril 2011
* anda kirjalik nõusolek Paikuse alevis Põllu tn 6a kinnistu hoonete liitumiseks
veetrassiga (kanalisatsiooniga oldi liitutud juba varem).
* anda ehitusluba Vaskrääma külas Tuka kinnistul oleva laut-kuuri osaliseks lammutamiseks (talvel vajus suure lumega katus sisse) ning Seljametsa külas Põlluääre
kinnistul oleva laut-küün-hoidla laiendamiseks (OÜ Männituka farmi olemasoleva
lauda rekonstrueerimine).
* anda kasutusluba Paikuse alevis Haigru tn 29 ehitatud üksikelamule;
* muuta vallavalitsuse 27.06.2011 korralduse nr 100 „Maa ostueesõigusega erastamine” punkti 3, märkides ostueesõigusega erastatava maa (ilma metsamaa maksumuseta)
maksumuseks 900 eurot.
* määrata Seljametsa külas asuva riigimetsamaa katastriüksuse uueks lähiaadressiks
Surju metskond 35 senise Surju metskond 9 asemel.
* anda välja projekteerimistingimused elamu-sauna rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Põlendmaa külas Valdeni kinnistul ning kõrvalhoone projekteerimiseks Paide
mnt 37 (endise kõrvalhoone asemel samas mahus).
* anda Tootsi Lasteaed-Põhikoolile üheks õppeaastaks tasuta kasutusse Paikuse
Põhikooli kartulikoorimismasin.
* lisada eelarve tuludesse ja kuludesse riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelised
summad (loe lk 2).

Maakasutusõigus versus pindalatoetus – kuidas vältida arusaamatusi
Igal suvel jõuab PRIAsse
maaomanike kaebusi selle
kohta, et tema maid kasutab
ja saab PRIAst pindalatoetust keegi, kellele ta pole
selleks luba andnud. Vahel
taotleb samale maale toetust
mitu isikut.
Kuidas on seotud PRIA
makstavad pindalatoetused

ja maa kasutusõigus, millised seadused rendisuhteid
reguleerivad ja kuidas sõlmida kokkuleppeid maakasutuse kohta nii, et need
osapooltele kindlustunnet
pakuksid, mis võib juhtuda
suuliselt sõlmitud lepingu
puhul või võõra maa omavolilisel kasutamisel ning

sinna toetuste taotlemisel
ja mitmele teisele küsimusele leiab huviline vastused
PRIA peadirektori asetäitja
Ahti Bleive mahukast kirjutisest „Maakasutus versus pindalatoetus – kuidas
vältida arusaamatusi“, mis
on üles pandud valla kodulehel.

Ahjud ja pliidid kütteperioodi
alguseks korda
INDREK LAANEPÕLD
Lääne-Eesti päästekeskuse
järelevalve teenistuse juht

Enne aktiivse kütteperioodi algust on paslik
meelde tuletada põhitõed, mida ahjude, kaminate ja pliitide kütmisel jälgida.
Kutselisel tuletõrjujal tuleks
lasta üle vaadata kogu küttesüsteem: küttekolle, soojamüür, lõõrid ja korsten.
Eramus tohib omanik ka
ise küttesüsteemi puhastada,

kuid kord viie aasta jooksul
peab seda tegema kutseline
korstnapühkija, kes väljastab
vastava akti (NB! Säilitada
järgmise aktini!). Nutikas
oleks korstnapühkija kutsuda nüüd kohe, et siis oma
teadmiste täiendamiseks
tema tööd kõrvalt jälgida
ja küsimusi esitada. Mitme
korteriga majja, alates paariselamutest, tuleb kutsuda
alati kutseline korstnapühkija, kes peab puhastama ka
korteritesse jäävad küttekolded, soojamüürid ja lõõrid,
mitte ainult korstnad.

Korstnat tuleb pühkida
nii tihti, et tahmapõlengut
ei tekiks, küttesüsteeme
vastavalt vajadusele, kuid
mitte harvem kui üks kord
aastas.
Ahju on kütta mõistlik
üks ahjutäis korraga, väga
külma ilma korral kasvõi
mitu korda päevas. Kütta
tuleb lahtise siibriga, lastes
puudel täielikult ära põleda
ja alles siis siibrid sulgeda.
Kutseliste korstnapühkijate kontakte saab päästeala
infotelefonilt 1524.
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Filmiõhtud lõpevad
ühise aruteluga
Septembris alustas Pärnus
tegevust arenguklubi oma
filmiõhtutega. 21.septembril oli huvilistel Paikuse
Huvikoolis võimalus vaadata Wayne Dyer`i filmi
“The Shift” („Tähenduse
otsingul – oma elueesmärgi
leidmine.“) Filmis käsitletakse inimese igatsust
elada sihipärast, südamest
lähtuvat elu.
Järgmine filmiõhtu Paikusel toimub 18. oktoobril
kell 18 filmiga “Sina oled
oma elu tervendaja”. See
film heidab pilgu kirjaniku
ja õpetaja Louise L. Hay

kaasahaaravale loole ning
näitab, kuidas on arenenud
tema vaated enesehinnangule, küllusele ja füüsiliste
haiguste taga peituvatele
metafüüsilistele põhjustele. Samuti paljastab see
moodused, kuidas ta rakendab neid põhimõtteid enda
emotsionaalses, spirituaalses ja ametialases elus.
Filmile järgneb arutelu,
mida juhib Viive Einfeldt
või Ave Eero. Eelregistreerimine e-mailil: nlpinstituut@
nlpinstituut.ee. Osalustasu
10 € saab tasuda kohapeal.
(Viive Einfeldt)

Valla viktoriini V ja
viimane osa
Oleme oma valla 20. sünnipäevaks korraldatud vallateemalise viktoriiniga
jõudnud viimase vooruni.
Ka seekord tuleb vastata
kümnele küsimusele. Vastuseid ootame 10. oktoobriks
kas raamatukokku, muuseu- keseisu hinnates on tihe
mi või e-postile paikuse@ konkurents just esikohtade vahel. Vastused leiate
pkr.ee.
Viimase vooru punktid ikka valla ajalooraamatutest
on väga olulised, sest het- „Kahe jõe vahel“.
V vooru küsimused:
1. Nimeta Paikuselt pärit malesuurmeister.
2. Mis aastal asutati Paikuse Lasteaed Mesimumm?
3. Nimeta Paikuse Vallavolikogu esimehed aastatel
1991- 2011.
4. Millal sai Paikuse alevikust Paikuse alev?
5. Milliste rabade vahel paikneb Põlendmaa küla?
6. Milline ettevõte rajati 1898. aastal Reiu jõe kaldale
Sindi-Lotja?
7. Millistes ettevõtetes/ühingutes osaleb Paikuse
vald?
8. Millises Paikuse vallas asuvas õppeasutuses saab
omandada kõrgharidust?
9. Milliseid loomi küttisid muistsed Pärnu jõe ääres
elanud asukad (umbes 10000-11000 aastat tagasi)?
10. Kes määrati 1.04.1939. aastal Paikuse valla esimeseks vallavanemaks?
Head nuputamist! (Marika Kukk)
IV vooru vastused maikuu lehes ilmunud küsimustele:
1. Mihkel Kask 2. 5. juunil 2005 Pärnumaa valdade 44. suvemängud 3. 25 rekordit 4. 39 aastat 5. 1925.a. 6. Iga kuu esimesel
pühapäeval; „Kuldne Iga“ 7. “Sireli“, „Lustilik“ ja „Helin“
8. 1994.a. vabamaadluses raskekaalus 9. Laose-Juurika-Kabli
külakool 10. Maiööbik

Oktoobrist hobikooli!
2. oktoobrist alustab õppeaastat Paikuse Huvikooli
juures tegutsev täiskasvanute hobikool. Jätkuvalt
tegutsevad käsitöö-, klaasi-,
keraamika- ja maalituba.
Registreerida saab kooli
kodulehel: http://huvikool.
haridus.eu.
Paikuse Loometegevuse
Keskus korraldab huviliste-

le lühiajalisi koolitusi, mis
kestavad mõnest tunnist
paari päevani. Nende toimumise aja ja sisu kohta saate
infot keskuse kodulehelt:
www.loomekeskus.eu.
Lisainfot saab aadressilt
monika@haridus.eu või
telefonilt 5200488.
(Monika Vaher
Huvikooli direktor)

Täpsustuseks töötutele noortele
Augustikuu Postipaunas
tutvustati Kutsehariduskeskuse aianduse ja palkmajaehituse kutseõppe projekte.
Nendes osalemise tingimused on täpsustunud.
Õppima võivad asuda
16-29 aastased noored, kes
ei tööta ja on ainult põhiharidusega või katkestanud
põhihariduse omandamise

2010/2011. õa või varem.
Eesti Töötukassas arvelolek
ei ole nõutav. Rohkem infot
www.hariduskeskus.ee/projektid/noortele-töötutele.
html.
Infopäev Pärnus toimub
kolmapäeval, 5. oktoobril
kell 11 Pärnumaa Töötukassas Pärnus Hommiku 1.

Kooliaasta käib täistuuridel
SIRJE SOLOM
Põhikooli õppealajuhataja

Uus õppeaasta on oma
tavapärase rütmi kätte
saanud. Esimesed õppetükid on üles antud ja
loodetavasti ka selgeks
õpitud, spordipäevad
ja sügisnäitus teemal
„Tervis aiast, põllult,
metsast” selja taga,
käesoleva aasta plaanid
paika pandud.
Koostöös lastevanematega
tahame toetada igat last ning
püüame selleks erinevaid
võimalusi luua ja neid ka
kasutada. Tähtis on, et iga
laps saaks õpetust, kuid
veel tähtsam on see, et igal
lapsel oleks soov õppida.
Siin saame üheskoos palju
ära teha. Miks me tahame
koostööd teha? Aga sellepärast, et igal lapsel on elus
kolm suurt kasvatajat, kes
tema arengut kujundavad:
kodu, kool ja lai maailm.
Laiast maailmast tuleb nii
head kui halba. Kui kodu ja
kool seljad kokku panevad
ning ühist asja ajavad, siis
õpib laps võtma maailmast
head ja ehk oskab ta siis
halva kõrvale jätta.

Paikuse Põhikoolis läksid 1. klassi:
1.a
1.b
1. Chris Aidulo
1. Birgit Adler
2. Henri Ilves
2. Berit Eriste
3. Karmo Kalnapenk
3. Stefani Freitok
4. Kendra-Liis Keller
4. Maarja Hein
5. Triine Kose
5. Lisanna Jepiselg
6. Renata Kumel
6. Kirke Kask
7. Kristin Laanemets
7. Roomet Kirikall
8. Marcus Landing
8. Maris Kuldsaar
9. Kadri Madisson
9. Laura Lind
10. Airin Meos
10. Samantha Linnasmägi
11. Jüri Merimaa
11. Johanna Mihkelson
12. Karel Mitt
12. Loora Mogilenko
13. Simone Marie Pärn
13. Gregor Naaber
14. Kerttu-Jeta Raud
14. Kaspar Pärnoja
15. Pille-Riin Reigo
15. Roger-Andreas
Sadilov
16. Sten Tagu
16. Gloria Smirnov
17. Sven Tagu
17. Madli Takk
18. Deivi Tali
18. Ken Talpas-Taltsepp
19. Karoliine Tarjus
20. Klea Väljamäe
19. Maria Tamm
20. Ketri Uibomäe
Klassijuhataja Malle
Klassijuhataja Jana Suve
Malmre
Seljametsa Lasteaed-Algkoolis läksid I klassi:
1. Karl Anders Holm
4. Keithlyn Murumaa
5. Taniel Škljar
2. Marten Kask,
3. Tanel Lehtla
6. Anni Veesalu

1.c
1. Riin Annusvere
2. Jesper Jegorov
3. Steven Johansoo
4. Amiran Knjazevitš
5. Romet Kosenkranius
6. Algi Silvia Kurel
7. Oskar Luhar
8. Kristjan Peters
9. Grete Rebane
10. Kadri Anna Saar
11. Laura Lizette Sander
12. Henri Talts
13. Anni Kethrud
Tammine
14. Johanna Tenno
15. Oliver Vahter
16. Kätlin Vainu
17. Karolin-Karmee Vohu
Klassijuhataja Svetlana
Volkmann

Klassijuhataja
Tiiu Timberg

Selle õppeaastal toimuvad lastevanemate sügisesed üld- ja klassikoosolekud
kahel päeval:
1.–4. klassi õpilaste vanematele koosolek toimus 15. septembril
5.–9. klassi õpilaste vanemate koosolek toimub 29. septembril algusega kell
17.30 algklasside maja saalis.

Õnnelikku kooliaega ja siledat kooliteed teile, värsked koolilapsed!

Kel tahtmist, leiab tegevust aastaringselt
ILLE RIIVITS
Kultuuritöö spetsialist

Suvi oli meie taidlejatele
ja sportlastele üritusterohke, kuna võeti osa
mitmetest maakondlikest ja vabariiklikest
üritustest.
10.-12. juunil osales meie
naisrahvatantsurühm „Pastlapaar” Naiste tantsupeol
Jõgeval, kuhu pääsu lunastamiseks tuli eelnevalt osaleda mitmetel eelvoorudel.
Nädal hiljem toimunud
Pärnumaa valdade suvemängud toimusid seekord
taas Paikusel, kus meie
sportlased võistlesid välja
IV koha. Mängude avamisel
ja lõpetamisel andsid valla
laulusolistid ja tantsutrupp
„UllaH” ka väikese kontserdi.
Valla Jaanipeol näitasid kõik tantsukollektiivid
ka kodurahvale kirevat ja
heatasemelist kontsertkava.
26.juunil Pärnumaa Memme-taadi peol esinesid meie
valla eakate naisrahvatantsurühm ja ansambel ”Lustilik”.
8.-10. juulil Rakveres
toimunud Eestimaa XIII
suvemängudel osalesid
enam kui 4000 võistleja seas
ka meie valla sportlased, kes
saavutasid kokkuvõttes igati
tubli 12. koha.
Rohelise Jõemaa II
suvemängudel Pärnu-Jaagu-

Paikuse vallamaja
Esmaspäeval:
Teisipäeval:
Kolmapäeval:

Neljapäeval:

Pühapäeval:

Memmede rahvatantsuring kl 17 (Maie Kalbus)
Naisrahvatantsuring „Pastlapaar” kl 19 (Anu Tammearu-Mežule)
Naisansambel „Lustilik” kl 11 (Kristi Rulli)
Segakoor „Sireli” kl 19 (Maire Krinal)
Laste lauluring kl 15.30 (Signe Allika)
Näitemängu algkursus kl 19 (Ille Riivits)
Mälumängu turniir kl 19 kord kuus
Laste laulusolistide ring kl 16 (Signe Allika)
Noorte segarahvatantsurühm kl 18
Segarahvatantsurühm ”Kuu” kl 19 (Ege Kukk)
Eakateklubi peohommik kl 11 kuu 1. pühapäeval

Paikuse Spordikeskus
Kergejõustik
Aeroobika
Kõhutants
Maadlus
Akrobaatika
Võrkpall

Kolmapäeval 17.30, reedel 18 (Heiki Ilves)
Esmaspäeval 19.30, kolmapäeval 19 (Anne Kaare) täiskasvanutele
Teisipäeval 19 edasijõudnud
Neljapäeval 18 algajad (Ulla Helin)
Tööpäevadel 17-19, maadlusklubi LEO (Gristen Heinmets)
Teisipäeval, neljapäeval 17.30 (Ivar Kozlov)
Esmaspäeval 18.30-20 naised, 20-21.30 mehed

Paikuse Päevakeskus
Teisipäeval
Neljapäeval

Käsitööring kell 12
Jututuba, kuu 2. nädalal 12

Ülejäänud vabaaja tegevuste kohta saab infot järgmiselt:
Klubi Emmekad - www.paikuseperekeskus.ee
Paikuse Huvikool - monika@haridus.eu
Paikuse põhikool - anu.tammearu@ppk.edu.ee
Seljametsa Lasteaed-Algkool - seljametsalak@hot.ee
Paikuse Lasteaed Mesimumm - juh.aset@paikusemesimumm.ee
Kohtumiseni oktoobris! Ootame kõikidesse kollektiividesse praeguseid ja uusi
rõõmsameelseid ning teotahtelisi inimesi!
pis saavutati üldkokkuvõttes
6. koht.
23. juulil toimus Pärnumaa segakooride laulupäev
Treimanis. Meie valda esindas sellel päeval segakoor
„Sireli”.
30. juulil Saaremaal Lümanda vallas Rannarahva

peol andsid valla rahvatantsukollektiivid iseseisva
kontserdi. 25. augustil osalesid kõik meie rahvatantsijad üleriigilisel Teatetantsumaratonil.
See loetelu on vaid osake meie suvistest ettevõtmistest.

Algamas on uus hooaeg
sporditegijatele ja taidlusning huviringides osalejatele, kes jätkavad oma trenne,
laulu- ja tantsuharjutusi või
muid ettevõtmisi oktoobrist
kas vallamaja, spordikeskuse, päevakeskus, põhikooli
vm ruumides.
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
ELMERISE TOHVER
MARIA TAMMEL
VEERA GERASSIMOVA
ELMA TEDER
REIN KERS
NIINA VAHNINA
KALEV TÕNISSON
ARVO SAARE
LEMBIT KAROTAM
MARTIN TUISK
ASTA SEPIK
LEIDA MÄGI
VEERA MEKLEŠ
ALEKSANDR NIKOLAJEVSKI
JAAN KRUUSMAA
LJUBOV BELKINA
MARE KILTER
ELFRIEDE-FEODORA REINEM
SALME-LISETTE MEIER

Täiskasvanud õppija nädala
üritused vallas:
* 7.-14. oktoobril
Paikuse Raamatukogus raamatunäitus käsitöö ja kunstiteemal „Õppida pole kunagi hilja”
* 10.oktoobril kell 17.15
Loeng ja praktiline tegevus:
„Erinevad käsitöötehnika võimalused.”
Paikuse Huvikoolis Paide mnt 19a
läbiviija Kadri Jõgi Paikuse põhikooli käsitöö õpetaja.
* 10.oktoobril kell 17.45
keraamika kursus algajatele
Paikuse Huvikoolis, läbiviija Ene Tapfer Paikuse Huvikooli õpetaja.
* 13.oktoobril kell 18
Idamaatantsu kursus algajatele Paikuse võimla aeroobika
saalis. Läbiviija Ulla Helin tantsupedagoog.
Antud kursustele eelregistreerimine Ille Riivits,
tel 53456032, ille.riivits@paikuse.ee.

HUDO RÄÄK
HILDA MASLOVA
LJUDMILA LEESMENT
ANNA BALANDINA
ALEKSANDR DEMTŠAN
HEIMAR TAMMEL
MAIE VOOLAID
IVAN KUPRI
ELMAR HIIEMÄE
VALENTINA BAKANOVA
ÜLO KALLASVÄLI
AIN-TAIVO UUSNA
LEA KUSTASSOO
UDO-LEMBIT GROSSMANN
MARET KASK
JUTA KRUGLOVA
VALENTINE RISTIOJA
LINDA NAHKSEPP
SERAFIMA VILKELIS

Eakatepäeva tähistav peohommik

29. septembril kell 17

MESIMUMMI KIRBUKAS
OSTA-MÜÜ-VAHETA
lasteaia õuealal
Oodatud on kõik huvilised,
osavõtusoovist palun teatada
e-mail: karikakar@paikusemesimumm.ee
või telefonil 444 8819

Kestvuskrossile saab kaasa
elada Reiu karjääris
Paikuse Motoklubi korraldamisel toimuvad 8. oktoobril
meie vallas Silla külas endise Reiu liivakarjääri ümbruses
Eesti ja Balti meistrivõistlused kestvuskrossis.
Võistlused toimuvad nii rajakohtunike kui kiirabi poolt
turvatud kinnisel rajal. Start on kell 11 ja võistlused kestavad orienteeruvalt kella 16-ni.
NB! Seoses krossiga suureneb liikluse intensiivsus
Jõekalda teel ja Puraviku tänaval!

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

MARELLE VAHTER
ema Eve Putk
isa Raigo Vahter

16.08.2011

LYANNE TÜRK
ema Kadi Lepp
isa Väino Türk

23.08.2011

BERT BELÕM
ema Monika Ergle
isa Igor Belõm

27.08.2011

MARIA TAMM
ema Kristiina Puzanov
isa Marten Tamm

31.08.2011

KENDRA KUROPATKIN
ema Ingrid Kuropatkin
isa Tiit Kuropatkin

01.09.2011

KENNETH KÖSLER
ema Liisbeth Tiits
isa Kaido Kösler

04.09.2011

TÄNU

Paikuse vallamaja saalis

Õunale!
Pärnade pst korterelamute juures
oleval vallale kuuluval haljasalal
kasvavad õunapuud on sellel aastal
õunu täis. Kõiki endise õunaaia sorte ei oska määrata, kuid tuntud on
vanad sordid nagu „Antonovka” ja
„Liivi sibulõun”.
Vallakodanikud, kellel endal õunu
ei ole, palun tulge ja korjake
söögiks ja koogiküpsetamiseks.
Ladvaõunte korjamiseks saab
valla töömeestelt ka redelit küsida.

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.

Õnnitleme!

2. oktoobril algusega kell 11
Tervituskontsert
Arst Janno Atna loeng „Eakate vigastuste vältimine“
Seltskonnamängud, viktoriin
Meeleolumuusikat pakuvad Priit ja Ilme
Kaetud kohvilaud
Oodatud kõik valla memmed-taadid!

Kasutatud riiete poodi
Paide mnt 19a

saabus uus kogus Skandinaaviamaade
kasutatud mööblit.
Asume põhikooli juures algklasside maja vastas.

26. september 2011

Tänan südamest Paikuse valla perearsti dr Anne
Järvsaart, kes väga osavõtlikult ja professionaalselt
aitas lahendada minu südameprobleeme.
Vallakodanik Jaak

TEADAANDED
Beebikooli juhendaja Margit Kits kutsub beebisid
3. elukuust 3. eluaastani osalema beebikooli töös.
Registreerida saab aadressil margitkits@gmail.com
kuni 29. septembrini.
***
Kutsume osalema!
Shindo - massaaži-, venitus- ja lõõgastusharjutuste
süsteem, mille eesmärgiks on saavutada keha ja meele tasakaal. Treeningud toimuvad Paikuse Põhikooli
algklassimaja 3. korruse saalis neljapäeviti algusega
kell 15.30 alates 6. oktoobrist. Meid juhendab Anne
Karula. Lisainfot saab telefonil 5200488, Monika.

KUULUTUSED
Ostame kokku kõikvõimalikke plastjäätmeid (kiled,
kastid jne). Suuremate koguste puhul tuleme ise järgi. Tel
59184949, vetsek@hot.ee
***
Noor pere ostab keskmise suurusega maja Paikusel, tel
56671811.

SPORT SPORT SPORT
Noored maadlesid vanameistri mälestuseks
12. septembril toimusid valla spordikeskuses veerand
sajandit Pärnumaa noortele
maadluskunsti õpetanud
Leo Kreinini X Mälestusvõistlused kreeka-rooma
maadluses.
Võistlustel osales Eesti,
Läti ja Leedu klubidest
kokku 117 sportlast. Maadlusturniiril selgitati paremusjärjestus 20 kaalukategoorias ja vanuseklassis.
Kuni 26 kg poiste seas
oli parim Sander Tagu. 45
kg kehakaalus teenis II
koha Martin Timberg ning
6 kg kergematest said Madis

Heinmets ja Randel Uibo
vastavalt II ja III koha.
Juunioride 73 kilo kehakaalus maadles Rasmus
Siinmaa teise auhinna vääriliselt. Kuni 74 kg kaaluvate maadlejate hulgas
võitis mälestusturniiri Leo
Kreinini kunagine õpilane
Argo Mitt. Klubi treenerid
Gristen Heinmets ja Arne
Maalinn.
Kodutütred teevad valla
teedel matkamängu
1. oktoobril kell 9 toimub
valla kergliiklusteedel vabariiklik nooremate kodutütarde, so 8.-13. aastaste, matkamäng. Osaleb 15 võistkonda, igas 4 tüdrukut.

6. oktoobril kell 14-18
Tammuru Tehnokülas kartulihoidlas
müüb OÜ Viiveka

toidukartulit 0.35 senti/kg.

