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JAANIKA MEIGO ja
KÄTRIN KIMMEL
Rukkilille õpetajad

kuid üht–teist hakkas looduses siiski tasapisi muutuma.
Neid muutusi kõik usinasti
oma jalutuskäikudel otsisid-

Paikuse Põhikooli näitering
esitas vahva „tagurpidi“
loo „7 lumivalgekest ja
pöialpoiss“ ning Rein Laose

Märtsikuusse mahtusid
emakeelepäev, kevade
algus ja rahvusvaheline teatripäev. Kõik
need vahvad tähtpäevad leidsid kajastamist
ka Paikuse lasteaia tegemistes.
Emakeelepäeval võeti Võilille rühmaga koos ette
muusikaline rännak mööda
Eestimaad. Teed juhatas
õpetajate valmistatud suur
Eestimaa kaart saali seinal.
Üheskoos leiti üles kõik
suuremad linnad ning muidugi kodukoht Paikuse. Retke muutsid kaasahaaravaks
nii laste kui õpetajate poolt
ette valmistatud regivärsilised luuletused ja laulud, mis
neid kohti tutvustasid.
Kevade algusest ilmataadi vempude tõttu küll
hästi aru veel ei saanud,

ki – nii vaadates ja uurides
kui ka fotoaparaadiga jäädvustades.
Märtsis kui teatrikuus
oli palju ettevõtmisi seotud
ka teatriga. Lasteaia perel
oli võimalus kolmel korral
käia vallamajas vaatamas
etendusi naabruskonna laste näitetruppide esituses.
TRET 3 Tori vallast mängis
näidendit „Vapper keefir“,

stuudio „Saabastega kass“
näitas oma lõbusat lavatükki „Raamatukogu nõid
Rosalie“.
Igas rühmas tehti ka ise
väikestviisi teatrit. Võilille
rühma lapsed lavastasid
„Jänes Marta“, südamliku
loo headusest ja üksteise
aitamisest. Lugu mängiti
lihtsate vahenditega, kuid
väga leidlikult kujundatud

muusikasaalis. Esietendusele olid kutsutud ka lastevanemad..
Rukkilille rühm kehastus pöialpoisteks, kes aitasid kaunist Lumivalgekest.
Nurmenuku rühmas kepsutasid rõõmsalt kitsetalled,
kaitstes end kurja hundi
eest. Vaheldumisi käidi ka
üksteisele teatripublikuks
ning õpiti, kuidas teatris
viisakalt käituda.
Saialille rühma lapsed
tutvusid lavastaja, näitleja,
lavatöölise, helimehe ja valgustaja ametitega ning õpiti
ära tore lugu hernesuppi
keetvast varesest. Esietendus mängiti täiskasvanuile
ja lisaetendus beebikooli
lastele. Lastele oli aga kõige
vahvam pidu peale esietendust koos loodud kohvikus,
kus nauditi tikuvõileibu ja
mahlajooki.
Maikuus esietendub
lasteaias ka meie andekate
õpetajate mängitav „Vapper keefir“ Janika Tamme
juhendamisel.

Suminat aitas vaigistada mürafoor
ERME PEDAK

Teist aastat järjest on
Ökokrati teemaks Müra
pole muusika.
Eelmisel aastal etendasime
lasteaiaperele näidendi, kus
vastandasime inimeste poolt
tehnika abil tekitatud müra
kaunitele loodushäältele.
Linnulaul, puude kohin,
vete vulin jäävad sageli
märkamatuks, kui me neid
ei kuula. Sel aastal proovisime lastele teadvustada
meie endi kõnega tekitatud

müra taset. Selleks sai MTÜ
Ökokratilt rentida mürafoori, mis on välimuselt sarnane
valgusfooriga. Roheline
tuli näitab, et kõnelemise
tugevus on normaalsel tasemel, kollase tule vilkumine
hoiatab müra intensiivsuse
kasvust, punane tuli annab
märku liiga valjust kõnelemisest. Viimasega koos
hakkab tööle ka signaal, mis
käsib lärmamise lõpetada.
Algul tuli laste tähelepanu sellele juhtida, aga varsti
harjuti ja jälgiti foori ise.
Mürafoor õpetab lapsi oma

Paikuse Perekeskus on
infokeskkond ja suhtlusportaal, mis võimaldab saada operatiivset
ülevaadet meie vallas
pakutavatest teenustest,
võimalustest ja sündmustest.
Jagada rõõmu ja muret, arutleda päevakajaliste teemade
üle või leida oma headele
ideedele kaasmõtlejaid ja

partnereid. Tulekul on ka
Soovisahtel kallite kaaskondlaste õnnitlemiseks
nende tähtpäevadel.
Lehele saab mugavalt
koduse arvutilaua tagant riputada ka ost-müük-vahetus
kuulutusi.
Kahel korral nädalas
kohtuvad lapsed video vahendusel kodusteks meisterdustöödeks vahvaid ideid
ja lihtsamaid söögitegemise
nippe jagava Meisterdaja
Milliga.
E-nõustamise kaudu on

Aastatepikkune komme
läheb edasi ja selgi aastal
organiseerib vallavalitsus
kevadpühade ajal teeäärte
ja haljasalade kevadist suurpuhastust.
Oodatud on nagu ikka
need, kellel enda tööde ja
tegemiste kõrvalt aega üle
jääb või kellel oma maalapike puudub. Võimaluse

korral palume talgulistel
kaasa võtta reha, tingimata
ka töökindad.
Koguneme Paikuse Põhikooli ees 1. mail kell 12.
Paaritunnise tööpäeva järel
toimub ühine supisöömine.
NB! Silla küla rahvast
oodatakse oma külaseltsi
korraldatavale hoogtööpäevakule. (Vallavalitsus)

Igapäevane rallitamine
majade vahel sööb
rahulike elanike närve
Ilusate ilmadega suureneb
kaebuste hulk, kus kurdetakse häiriva müra üle.
Tuletame meelde, et
elurajoonides keset teiste
inimeste kodusid ei ole
eetiline ega heanaaberlik
tiirutada tundide viisi krossiratta, ATV või muu suure
müramasinaga. Ja alaealised
ei tohi avalikel teedel nendega üldse sõita.
Ka lõhub selline rallitamine teede ja tänavate
katet. Lähim koht, kuhu
lihtsalt ringisõitmiseks min-

na võiks, on Silla külas Reiu
liivakarjäär.
Viimasel ajal on lisandunud veel üks uus häiriv
müraliik, seekord taevast
pidi. Sealt ülevalt paraplaani pealt võib ju tore olla alla
vaadata ja majade kohal tiire
teha, kuid enamus inimesi
on sellest mürast siiski häiritud. Kahjuks ei suuda ka
vald neid elanike kaebusi
lahendada. Jääb üle vaid
loota, et „lendurite“ omad
tuttavad neid korrale kutsuvad. (Vallavalitsus)

ENDURO-Paikuse 2010 on
üks valla tunnusüritustest
Mootorrataste kahepäevasõit ENDURO-Paikuse 2010 toimub 15. ja 16.
mail stardiga Paikuse
Põhikooli eest.

häält kontrollima, ennetab
mürast tingitud väsimust ja
stressi ning säästab õpetajaid pidevast manitsemisest

vaiksemini rääkima.
Tore, et selline abimees
on leiutatud! Sinilille meeskonna nimel.

Mis ja kus on Paikuse Perekeskus?
KRISTEL KADAKAS
Perekeskuse projektijuht

talgutele rohket osavõttu

võimalik igal nädalal küsida
nõu erinevatelt erialaspetsialistidelt. Lastevanematele
korraldatakse vestlusringe
ja lühikoolitusi toetamaks
neid lapse kasvatamisel
ettetulevate raskustega toimetulemisel.
Perekeskuse keskkonda
haldab ja tegevusi korraldab
MTÜ Paikuse Perekohvik
koostöös Emmekate klubiga. Vahendeid tegutsemiseks otsitakse projektide
kaugu fondidest ja loodetakse koostööle eraettevõt-

jatega.
Virtuaalse Perekeskuse
avamine on esimene samm
astumaks lähemale reaalsetes ruumides paikneva nooreperekeskuse loomisele.
Perekeskus asub www.
paikuseperekeskus.ee ja
saab tänu Teie kõigi osalusele olema pidevas arengus.
Täname kõiki abilisi,
ettevõtjaid ja vallavalitsust
heade ideede ja suure panuse eest projekti edukale
teostumisele kaasaaitamisel!

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

tagasi Paikuse-Tammuru
teele. Krossikatse tehakse
Seljametsas Tondi kinnistul.
Edasi sõidetakse Aiandi ja
Raudtee tänavat pidi Sindi
rabasse ning tagasi stardipaika sõidetakse mööda
Paide maanteed.
Motokross on vallale
tuntust ja palju külalisi toonud juba aastakümneid. Sel
üritusel on palju poolehoidjaid, kuid on ka vastaseid.
Loodame, et ENDUROPaikuse 2010 möödub elanikele suurema meelepahata.
(Vallavalitsus)

Omanik peab oma koera
järelt koristama ise
Politsei- ja piirivalve kadetid paluvad tungivalt, et kui
te kasutate kooli autodroomi
oma neljajalgsete sõpradega
jalutamiseks, siis mõelge,
et meile on see õppeplats ja
palun koristage oma sõprade mustus. Selline nõue on
kirjas ka loomapidamise
eeskirjas.
Õppetöö sellisel väljakul

on raskendatud ja me ei
soovi kasutada äärmuslikke
abinõusid muutes territooriumi kinniseks.
Meie õppeplatsid on
videovalve all ja vajadusel
on võimalik reostajad tuvastada. Meeldivale koostööle
lootes!
SKA Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kool
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Kultuurirahastu jagas raha
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Selle aasta I taotlusvooru laekus üheksa
taotlust, millest kuuele
otsustas vallavalitsus
kultuurirahastu ekspertgrupi ettepanekul
lubada välja maksta
toetused.
2500 krooni toetust sai Seljametsa eakate naisansambel
Helin esinemiskostüümide
ostmiseks; 2000 krooni

Elvy Ennis Vaskrääma küla
ajalooraamatu Külateelt
korjatud III osa täiendavaks trükkimiseks, 2000
kr Rainer Ild Paikuse valla
koolinoorte bändi Ginger
Goes Black demo lindistamiseks; 6000 kr Spordiklubi
Leo Paikuse maadlusgrupi
suvise treeninglaagri läbiviimiseks; 6000 kr Paikuse
Aerutamisklubi uue traditsiooniks plaanitava rahvaürituse Reiu Paadimatk
2010 läbiviimiseks ning
4000 kr MTÜ Pärnu JK

Vaprus Paikuse valla poiste
viiele treeningrühmale uute
jalgpallide ostmiseks.
Toetust ei leidnud kolm
taotlust: Paikuse Motoklubi
kahe poisi treeningu finantseerimiseks, Arli Sepp
Seljametsa koolile suuskade
muretsemiseks ja Reiu Puhkekeskus suviste spordi- ja
kultuuriürituste toetuseks.
Kultuurirahastu eelarves
on kohaliku kultuuri- ja
spordidelu elavdamiseks
kirjutatud projektide toetuseks 2010. a 100 000 kr.

Sõprusvaldade stipendium
Vallavalitsus kuulutas
taas välja konkursi Soome sõprusvaldade poolt
asutatud stipendiumi
määramiseks, sedapuhku neljandat korda.
Lähtudes Soome sõprusvaldade stipendiumi korrast
tuleb õpilasel või üliõpilasel
taotlemiseks esitada vabas vormis taotlus Paikuse
Vallavalitsusele hiljemalt
20. juuniks 2010.

Taotlus peab sisaldama põhjendust, sealhulgas
stipendiumi kasutamise
eesmärki ja selle eesmärgi
saavutamiseks planeeritavat
ajavahemikku.
Lisada taotleja elulookirjeldus ja ülevaade tema
ühiskondlikust tegevusest
ning seotusest Paikuse vallaga; tõend, et taotleja osaleb vastavas programmis
või keeleõpinguis; jooks-

va õppeaasta õppeedukust
tõendav dokument (hinneteleht või muu dokument)
ning soovitus oma õppeasutuse õpetajalt, juhendajalt,
õppejõult.
Stipendiumi suurus on
kuni 10 000 krooni. Taotleja
elukoht peab olema rahvastikuregistri järgi Paikuse
vallas vähemalt 12 kuu vältel enne taotluse esitamist.
(Vallavalitsus)

Suurvesi viis minema tüki teed
Aprillikuu alguse lumesulamisega kaasnevad üleujutused tegi palju pahandust ka
meie vallas. Lisaks Lagle ja
Koskla tänava ning Linnu
teelt vee pumpamisele ja
truupide lahtitegemisele uhtus suurvesi saeveski tagant
külateelt truubi kõrvalt ära
teekatte, tekitades hetkega
sõna otseses mõttes keset
teed 5-6 meetrise augu.
Tänaseks on AS Nurme
Teed tee korda teinud.

Kontrollige, kas teil on kehtiv
metsamajandamiskava
RAY RAIESMAA
ANDRES REIAL
Metsakorraldajad
Kel on soov raiuda üle 3
tm hektarilt või rohkem kui
20 tm puitu metsakinnistu
kohta, peab enne raiumist
esitama keskkonnaametile
metsateatise, mille aluseks
on metsa inventeerimise
andmed.
Metsamajandamiskava
annab metsaomanikule täpse ülevaate kinnistul kasvavast metsast ja vajalikest
töödest.

Kust ja kuidas saab
metsamajandamiskava?
Kui metsamajandamiskava
puudub või on vanem kui
10 aastat, siis tuleb see
koostada. Eestis tegutseb
üle 10 vastava tegevusloaga
metsakorraldusfirma, kelle
heaks töötavad tunnistusega
spetsialistid.
Kas rahamure
takistab?
Juba mitu aastat on SA
Erametsakeskus maksnud
metsaomanikele metsade
inventeerimise ja metsamajandamiskavade koostamise

toetust. Toetuse määr on
100%, kuid mitte rohkem
kui 248 krooni hektari kohta. Aastal 2010 on toetuseks
ettenähtud ligi 15 miljonit
krooni.
See kõik tundub liiga
keeruline?
Abi võib alati otsida kohalikult metsandusvaldkonna
konsulendilt, kes on valmis
abistama ning seda tasuta
kuni 15 tundi aastas.
Juba vanarahvas teadis
rääkida, et mets kasvab küll
ise, aga metsa kasvatatakse
ikka kirvega.

Erametsanduse piirkondlik
tugiisik asus tööle
Veebruaris kuulutas
Erametsakeskus välja
piirkondlike tugiisikute
leidmiseks konkursi,
millel võisid osaleda
metsaühistud.
Pärnumaa tugisiku kandidaadiks esitas Kikepera

metsaühistu Kadri-Aija Viigi, kes ostutus ka valituks.
Erametsakeskus toetab
tugiisiku tegevust. Tugiisiku
toetuse andmise eesmärk on
metsaomanike koostöö, teabepäevade ja muude metsaühistute tegevuse edendamisele ja erametsaomanike

teenindamisele suunatud
tegevuste korraldamine ning
suhtlemine avalikkusega.
Pärnumaa tugiisikuga
saab ühendust e-postiga
kadri-aija.viik@erametsaliit.ee või telefonil
5167650. (Kadri-Aija Viik)
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Vallavolikogus otsustati:
19. aprillil 2010
* kehtestada toimetulekutoetuste määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad
(seadusest tulenevalt seniste kwh, m2 ja m3 asemel rahalises vääringus, so kroonides);
* algatada Paikuse aleviku ja Silla küla piiride muutmine. Intensiivse ehitustegevuse tagajärjel Silla külla kerkinud uute elamupiirkondade võrgustikud (vesi, kanal,
gaas, side, teed jne) on seotud aleviku võrkudega, moodustades ühtse terviku. Senised
piirid jagavad tekkinud kompaktse asumi erinevateks osadeks. Näiteks Raudtee tänava elamud on ühelpool tänavat Paikuse alevikus ja teiselpool tänavat olevad elamud
Silla külas. Paikuse aleviku piiri muutmine on ette nähtud ka 2009. aastal kehtestatud
üldplaneeringus.
* kehtestada detailplaneering Paikuse alevikus Kiviaja kinnistu maa-alale (Kiviaja
muinasküla rajamiseks 2,5 ha suurusele kinnistule Pärnu jõe kaldal).
* määrata Paikuse valla haldusterritooriumil asuvatest veevõtukohtadest võetud
veelt tasutava vee erikasutusõiguse tasu vallale laekuva osa kasutamise sihtotstarbeks
„investeeringud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks“.

Vallavalitsuses otsustati:
22. märtsil 2010
* lubada Silla külas Jõekalda tee 93 kinnistult saagida maha 8 hoonele liiga lähedal
kasvavat ja vundamenti kahjustavat kaske ning Jõekalda tee 4A kinnistult elektriliinile
ohtlikud 5 kaske ja 1 kuusk;
* nõustuda Paide mnt 19 ja Tehnika 9 piiride muutmisega ning määrata maa sihtotstarbeks vastavalt ühiskondlike ehitiste maa ning tootmismaa;
* määrata Tammuru külas Tammuru 1, Tammuru 2 ja Tammuru 3 katastriüksuste
uuteks aadressideks vastavalt Luige tee 2, Luige tee 4 ja Luigemaja (eesmärk viia
aadressid kooskõlla uute nõuetega);
* nõustuda 1756 m2 suuruse Keraamika 18 maaüksuse jätmisega riigi omandisse
eesmärgiga tekitada sinna elamukrunt;
* lisada eelarve tuludesse ja kuludesse riigieelarvest eraldatud 89290 krooni sihtotstarbelisi vahendeid, sh 76 300 krooni kohalike teede hoiuks ja 12 990 krooni kohustusliku ujumise algõpetuse läbiviimiseks Paikuse Põhikoolis ja Seljametsa LAK-is;
* eraldada reservfondist MTÜ Paikuse Naisteühing Marta tegevustoetuseks 5165
krooni (Seljametsa külamajale põranda ehitamiseks võetud laenu intresside tasumiseks);
* anda nõusolek Tiigi 2-8 sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamiseks aastaks;
5. aprillil 2010
* väljastada ehitusluba elamu ehitamiseks Silla külas Orupõllu tn 2;
* lubada võtta maha järgmised puud:
- kaks kaske Västriku 25
- kolm kuivanud ja haigustunnustega kuuske ning üks haab Pilviku 3
- liiga tihedalt kasvavad puud Käärasoo tee 32 kinnistul kasvavast metsatukast;
* määrata Paikuse alevikus Linnu elamurajoonis asuvate munitsipaalomandisse
taotletavate Pääsukese pargi (7855 m2) ning Kuusekalda haljasala (3700 m2) sihtotstarbeks üldkasutatav maa;
* anda nõusolek Seljametsa külas asuva M-9 Surju metskonna 1280,1 ha suuruse
katastriüksuse jagamiseks kaheks: Surju metskond 9 - maatulundusmaa ning Veetrassi tootmismaa (riigimetsa maast mõõdetakse välja Vaskrääma veehaardest tulev
veetrass);
* eraldada reservfondist 4400 kr MTÜ-le PaNoKe projekti „Kaasaegne PaNoKe“
omaosaluse tasumiseks;
* kiita heaks Paikuse Kultuurirahastu 2010. aasta I taotlusvooru laekunud üheksast
projektist 6 ja maksta eelarvest välja 22500 kr (loe lähemalt lk 3);
* lähetada vallavanem K. Erkmanni MTÜ Roheline Jõemaa koostöökogu koosseisus õppeekskursioonile Saksamaale 23.-28. mail 2010 ning tasuda sellega seonduvad
kulud.
12. aprillil 2010
* tellida Aiandi-Seljametsa teele truubi remonditööd soodsaima pakkumuse teinud
OÜ-lt Nurme Teedeehitus hinnaga 30 216 krooni;
* anda luba valla vapi ja tunnuslause tasuta kasutamiseks üritusel Reiu Paadimatk
2010.
* finantseerida 2010. aasta suvel vallas korraldatava töö- ja puhkelaagri nelja rühma
töid ja tegemisi: Seljametsa ja Paikuse I rühm (7.-18.06), Paikuse II (28.06-9.07) ja
Paikuse III (2.-13.08);
* anda valla tänukiri seoses 50. juubeliga ja kauaaegse eeskujuliku töö eest Paikuse
Lasteaia Mesimumm õpetaja abile Dagmar Seegelile.
19. aprillil 2010
* lubada maha saagida paju Pihlaka 7 krundilt, ülekasvanud kuusehekk Põllu 5 ning
kolm kaske Oruvälja 8 krundilt;
* nõustuda Seljametsa külas asuva Kuuvalguse katastriüksuse jagamisega kaheks:
Kuuvalguse ja Muru katastriüksusteks (mõlemad elamumaad);
* nõustuda Seljametsa külas asuva Kruusimäe katastriüksuse jagamiseks kaheks:
Kruusimäe ja Silo katastriüksusteks (mõlemad maatulundusmaad);
* anda AS-le Elion Ettevõtted nõusolek rajada vallale kuuluvale Kastani pargi kinnistule elektroonilise side võrk ning nõustuda isikliku kasutusõigus seadmisega 388
2
m -le Elioni kasuks tähtajatult nende võrkude hooldamiseks;
* kuulutada välja avalik konkurss Soome sõprusvaldade stipendiumi määramiseks
(loe lk 3);
* lisada eelarves tuludesse ja kuludesse 6000 krooni (Kultuurkapitalist saadud toetus
segarahvatantsurühmale riiete täiendamiseks).
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Põhikooli spordiau on kaitstud hästi
SIRJE SOLOM
Õppealajuhataja

Kehalise kasvatuse tund
on paljude õpilaste lemmik, sest enamik tunneb
rõõmu liikumisest. Õpilase tõsisem sporditee
saab aga alguse oma
kooli spordiau kaitstes.
Õnneks on Paikuse õpilastel
selliseid võimalusi palju.
Eriti edukad on kooli korvpallurid, kes on tuntud nii
meie oma maakonnas kui
ka kaugemal, kuid ka teiste spordialade võistlustest
võtab kool alati osa. Selle
õppeaasta parimad saavutused spordis on:
Pärnu maakonna MV
korvpallis – I koht. Võistkonnas mängisid: Styv Solovjov, Jarmo Raik, Rauno
Joost, Kevin Park, Marten
Jaanimets, Hendrik Laas,
Karl-Martin Kask, Rauno

Lage ja Kermo Raik
Pärnumaa maakoolide MV korvpallis 4.-7. kl
– I koht ja Lääne regiooni
korvpallivõistlused maapõhikoolide hulgas – I koht.
Võidu tõid Rando Jürgens,
Kermo Raik, Kaur Kalmus,
Germo Nõgesmaa, Otto
Henry Paasik, Toomas Jornas Iisak, Kaspar Roosileht
ja Robert Käär.
Poistele ei jää alla ka
tütarlapsed. I koht saavutati
nii Eesti Koolispordiliidu
kui ka Pärnumaa KSL MVtel. Võidukasse naiskonda
kuulusid Maria Sipelgas,
Mariaana Sipelgas, Triin
Lanno, Janely Tilk, Jane
Grandberg, Gerli Paju, Kelly Solovjov, Görel Rääk,
Agnes Sepa, Karely Teearu
ja Merli Kasemets. Poisse juhendab õpetaja Rait
Käbin, tüdrukuid õpetaja
Maret Link.
Pärnumaa talimängude

teatesuusatamisvõistlustel said 2. klassi tüdrukud
Anne-Mari Peks, Kerttu
Kasemets ja Kätlin Kits I
koha. Maakonna meistrivõistlustel rahvastepallis
tulid meistriteks Artur Konontšuk, Erik Kiviselg, Joel
Ild, Reigo Tamm, Kert Kodu
Mihkel Miil ja Günter Suve.
Õpilaste heade tulemuste
saavutamisele aitas kaasa
õp Maarit Koger. Individuaal-võistkondlikel meist-

rivõistlustel males saavutas
I koha võistkond koosseisus
Marten Jaanimets, Hendrik
Laas, Martin Siitan ja Görel
Rääk, juhendajaks õp Eiki
Lehemets. Pärnumaa KSL
võitlustel riistvõimlemises
saavutasid meie õpilased
Merit Ratnik II ja Margaret
Pappa III koha.
Soovin, et sport oleks
koolis jätkuvalt au sees ja
terves kehas valitseks terve
vaim.

Tähelepanu, lapsevanemad!
Kuigi kooliaasta lõpuni on aega veel parasjagu, käivad
ettevalmistused uueks õppeaastaks. Alanud on sügisel
1.klassi tulevate õpilaste registreerimine.
Registreerida saab kooli sekretäri juures. Kaasa võtta
lapse sünnitunnistus. Väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda võtame õpilasi vastu vabade kohtade olemasolul.
Täiendav info on kooli kodulehel. Klassijuhatajatena
alustavad Anne Kalmus (1.a) ja Sirje Tuulemäe (1.b).
Klasside koosseis komplekteeritakse maikuu lõpuks.
Klassijuhatajatega kohtumine toimub 8. juunil.
Jälgige kooli kodulehte!

Plast-, metall- ja tetrapakendid käivad
kollasesse, klaas rohelisse kilekotti
RAGN-SELLS AS
Info tel 15155
info@ragnsells.ee
Ragn-Sells AS ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
tänavad Teid, et hoolite
keskkonnast ning kogute
pakendijäätmeid olmejäätmetest eraldi kasutades selleks pakendikoti teenust!
Et muuta pakendite ko-

gumine eramajapidamistes veelgi efektiivsemaks,
läheme nn rohelise kilekoti
teenuselt üle kahesüsteemsele pakendikoti kogumisele, st, et edaspidi kogume
klaaspakendeid ning muid
segapakendid eraldi kottidega.
Alates järgmisest koti
äraveo päevast jätab meie

autojuht Teile kaks erinevat
värvi kilekotti (rohelise
ja kollase). Roheline on
mõeldud klaaspakenditele
ning kollane muule segapakendile (vt tabelit).
Pakendikottide äraveopäev antud uuenduse
rakendumisega ei muutu. Pakendikoti teenus on
klientidele TASUTA (ole-

nemata üleantud kottide
arvust). Ragn-Sellsi poolt
teenindatavates korraldatud
jäätmeveopiirkondades jätkame endiselt ka vanapaberi
(eraldi pakiks kokku seotud
ning koti kõrvale asetatud)
kogumist koos pakendikoti
teenuse osutamisega.

TOOTJA

Pakendikoti täitmise juhend
VASTUTAB!

Kõik pakendid peavad olema tühjad, puhtad ja vajaduse korral loputatud.

SEGAPAKENDID
Pakendikotti sobivad
Plastpakendid

Pakendikotti ei sobi

t plastist joogipudelid ja kanistrid

t plastist mänguasjad

t puhtad jogurtitopsid ja võikarbid

t kummist tooted

t puhtad õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid
t puhtad kosmeetika- ja hooldustoodete
pakendid (nt šampoonipudelid)

t ohtlike ainete pakendid
t kasutatud mähkmed

t puhtad plastkarbid (nt salatikarbid)
t puhtad ja tühjad kilekotid ning muud
plastkotid (nt suured suhkrukotid)
t muud puhtad plastpakendid
Metallpakendid

t alumiiniumist ja plekist joogipurgid
t toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning

Tetrapakendid

t ohtlike ainete pakendid (nt liimi-, värvi-, ja
lahustipakendid)

–korgid
t puhtad konservipakendid (nt konservikarbid)
t muud puhtad metallpakendid

t aerosoolipakendid (nt õhuvärskendaja,
juukselaki ja vahukoore pakendid)

t tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-,
jogurti- ja mahlapakendid)

t määrdunud ja pooleldi täidetud
tetrapakendid

t muud puhtad tetrapakendid

KLAASPAKENDID
Pakendikotti sobivad
Klaaspakendid

Pakendikotti ei sobi

t värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ning
purgid
t muud värvilisest ja värvitust klaasist

t akna- ja lehtklaas
t valgustuspirnid
t peegelklaas

pakendid (nt siirupi- ja õlipudelid)
t muud puhtad klaaspakendid

t ohtlike ainete pakendid (nt lahustipudelid)

Plast-, metall- ja tetrapakendid paigutage kollasesse pakendikotti ja klaasijäätmed rohelisse pakendikotti.
Pakendikottidesse ei sobi koristus- ja haljastusjäätmed, paber ja papp.

Politseikoolil tuleb juubel
5. juunil tähistab Politseikool oma 20. juubelit. Kella
16-ks on kooli juurde oodatud kõik endised ja praegused õpilased, õppejõud ja
töötajad. Pidu toimub vabas
õhus kooli staadionil. Tantsuks mängib ansambel.
Osalustasu ülekanne 200
kr teha Merle Kutseri a/a nr
10010227881011 hiljemalt
5. maiks (selgitusse osaleja

nimi, ka endine).
Osalustasu sisaldab rinnamärki ja õhtusööki. Kiirematele majutusvõimalus
kooli ühiselamutes - 75 kr.
Eelregistreerimine maimu.soosalu@kool.pol.ee
või tel 53462716; 4476716.
Telkimine tasuta!
Täpsem ajakava planeerimisel, jälgige reklaami
kodulehel!

Kangakudumise võimalus
Kangakudumist tutvustav tund toimub 10.mail
kell 17.30-18.30 Paikuse
Põhikooli peamajas,
klassis 111.
Lühidalt toimuvast: kangastelgede ehitus, vajalikud töövahendid ning
materjalid, eeltööd enne

kudumist, sidused, vaipade
kudumisest. Näitame, kuidas kududa kaltsuvaipa või
villasest materjalist vaipa.
Osalejad saavad registreerida end kudujaks. Õpetajaks
Kadri Jõgi. Registreerida
tel 5200488 või 445 2120
tööpäevadel. Tund on osalejatele tasuta.

Pesakaste tehti juurde
Põhikooli poiste talvistes
tööõpetustundides valminud lindude pesakastid said
omale koha Paikuse aleviku
ja kalmistu puudel.
Kokku panid valla heakorratöölised sel aastal üles

10 uut pesakasti. Mullu oli
neid 15.
Loodame, et kena koostöö koolipoistega jätkub ja
linnupered võtavad majakesed kiiresti omaks.
(Vallavalitsus)

Tasuta saab ära anda
ohtlikke jäätmeid 27. mail
Neljapäeval, 27. mail toimub Paikuse vallas KIK-i
kaasrahastamisel järjekordne ohtlike jäätmete kogumisring. Pange oma vanad
värvipotsikud, komplekssed

kodumasinad ja muud ohtlikud jäätmed kenasti valmis
ja jälgige järgmisest Paikuse Postimehest, st maikuu
vallalehest kogumisringi
ajagraafikut.

Lõkkel hoia silma peal
Igal kevadel on sama
jutt - lõkke tegemisel
tuleb olla hoolikas ja
kulu ei ole üldse lubatud põletada. Ja igal
kevadel juhtuvad ikka
ja jälle samalaadsed
õnnetused.
Tuletame siis veel kord
meelde, et
- kulu ei ole lubatud põletada
- lõket tohib teha tuulevaikse ilmaga oma krundi piires
või tähistatud lõkkeplatsil
- lõke peab asuma ohutus
kauguses nii ehitistest kui

metsast, hoonetest vähemalt
15 ja metsast 30 meetrit
- lõkke ümbrus tuleb kuluheinast ja muust põlevast
materjalist puhastada
- lõkke tegijal peavad käeulatuses olema esmased
kustutusvahendid (ämber
veega ja märjad oksad)
- lõket ei tohi järelevalveta
jätta
- lõkke põlemisjäägid tuleb
kustutada veega
- lõkkes ei tohi põletada
olmeprahti
- lõkke tegemisest ei ole
vaja teavitada häirekeskust
või päästeteenistust.

Mopeediga tuleb sõita
seadusekuulekalt
NURMELY MITRAHOVITŠ
Pärnu politseijaoskonna

noosoopolitsei uht

Ei tohi unustada, et mopeed on sõiduk ja mopeedijuht on juht, seega
sõites mopeediga peab
ta täitma kõiki liikluseeskirja nõudeid.
Kallid lapsevanemad, enne,
kui lubate oma võsukese
mopeediga sõitma, tuletage koos meelde järgmised
asjad: mopeedijuht peab
olema vähemalt 14-aastane;
14–15aastasel mopeedijuhil
peab olema sõiduteel sõites kaasas juhiluba ja peas

kaitsekiiver; sõita tuleb
jalgrattateel, selle puudumisel sõidutee äärmisel
parempoolsel rajal ning
sõidukiirus ei tohi ületada
45 km/h.
Mopeediga ei tohi sõita
kõnniteel, juhtrauast käega
kinni hoidmata ja sõidutada
sõitjat, kes ei istu kindlal
istmel.
Kui mopeedijuht on rikkunud liikluseeskirja, siis
võib teda karistada selle
eest kuni 600kroonise rahatrahviga. Ning mopeediga
joobes sõitmise või liiklusohtliku olukorra tekitamise eest kuni 6000kroonise
rahatrahviga.
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
HELDI GROSSMANN
OLEV-JUHAN MITT
KRISTJAN RANNAMÄGI
MARIA KUNINGAS
ARVO TILK
ALEKSANDRA PÄRNOJA
KAAREL LINNAMÄE
AADA SINIALLIK
MIHKEL KALBUS
ÜLO TALI
LAINE LUHAKÄÄR
KONSTANTIN PAALANDI
IMANTA LEMBER
ANTS SÕMER
SALME REBANE
PEETER RANDMÄE
VAINA ALAS
VIVI-KARIN VESTMANN
AIME KUKK
HELJU LUHAÄÄR
EDGAR PEERNA
VALDEK SOOSALU
EVALD ROOS
UNO SIKKA
AGLAIDA ROOS
ANNA PETERSON
SALOMIA HÕBENIK
HELJU JAAKSON
LINDA KAELUSSOO
IDA SANG
VLADIMIR ELVELT
ALIIDE-LIILIA KIVIS
MAIE SALUMETS
LEA UDUSAAR
LAINE PAALANDI

22. mail Seljametsa kooli õuel

XVII SELJAMETSA
KÜLALAAT

Laias valikus laadakaupa kogu perele
Kell 10 Pidulik avatseremoonia
Esineb pasunakoor ”Õnn tuli õuele”
Kell 11 Kontsert. Suured ja väikesed
tantsu-laulukollektiivid
Kell 12 Konkurss Seljametsa Rammumees 2010
Kell 13 Esineb rahva lemmik Toomas Anni
Kell 14 Suur laadaoksjon

Parimatele ärkamisaja kostüümikandjatele
auhinnad!
Kogu päev võimalik osaleda erinevatel osavusmängudel

Tule müüma, ostma, lõbutsema!
Info tel 53456032

Seljametsa XVII Külalaadal
22. mail kell 12
tugevate konkurss

Seljametsa Rammumees 2010
Meeste võistlusalad:

TEADAANDED

Õnnitleme!
MARKKUS MARTIKAINEN
ema Riina Juhari
isa Mikko Martikainen

15.03.2010

SANDRA LEMVALD
ema Kaili Sild
isa Guido Lemvald

04.04.2010

TARGO ALLIKA
ema Sille Rees
isa Virgo Allika

15.04.2010

5. mail Vaskräämas
helilooja Mihkel Lüdigi
130. sünniaastapäeva tähistamine
Ajakava
Kell 18.30 rongkäik M. Lüdigi sünnikohta
Vaskräämas, mälestushetk, ühislaulmine ja
tamme istutamine
Kell 19.30 M. Lüdigile pühendatud kontsert
Paikuse Spordikeskuse saalis.
Esinevad Eesti Kaitseväe Puhkpilliorkester,
M. Lüdigi nim. Meeskoor, Vändra Hobikoor,
Tori, Sindi ja Paikuse segakoorid, naisrahvatantsurühm Pastlapaar jt.
NB! Bussid Vaskrääma väljuvad Paikuselt
Pärnade pst kollase toidupoe eest kell 18.

Paikuse Hamburger Kasutatud riiete pood
Paide mnt 19 A

Avatud
E-R 8-18.30
L-P 13–18.30

21. aprill 2010

Paide mnt 19 A
Avatud
T-R 10–17
L 10-14

Ürituste ajakava
02.05 kell 11 valla eakateklubi peohommik.
Esineb lauluansambel Maarjahein Pärnust.
05.05 M. Lüdigi 130. sünniaastapäeva tähistamine
06.05 kell 16 valla beebipäev vallamaja saalis
07.05 kell 12 Seljametsa Muuseumi sünnipäevapidu
08.05 sarja Paikuse osavaim korvpallur V etapp
Paikuse Spordikeskuses
13.05 kell 16 laste laulukonkurss Maiööbik 2010
vallamaja saalis
18.05 kell 12 Rohevahetuse päev
Seljametsa Muuseumi õuel
22.05 Seljametsa XVII Külalaat
27.05 kell 17 Signe Allika laululaste kontsert
vallamaja saalis
30.05 kell 11 jalgrattapäev “Tunne oma koduvalda”
start vallamaja juurest
Alates 26. aprillist Paikuse Huvikooli kunstiringide
tööde näitus vallamaja saalis

Kohvrite kandmine, rehvi kantimine, meremehe
kõnd, jõutõmme, autovedu

Seoses puurkaevu elektrivarustuse töökindlamaks
ümberehitamisega on 26. aprillil 2010.a. kella 10 kuni
14 veevarustuse katkestus Tammuru elamutes.
***
Segarahvatantsurühm Kuu otsib oma toredasse seltskonda tantsuhuvilisi. Info Ingalt, 5296402.
***
Paikuse Põhikoolis avatakse inglise keele erirühm.
25. mail kell 12 toimuvad katsed 4. klassi õpilastele
õpingute jätkamiseks 5. klassis inglise keele erirühmas. Vabade kohtade olemasolul võtame õpilasi ka
väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda.
***
30. aprillil kell 16-18 toimuvad vastuvõtukatsed
uutele õpilastele Sindi Muusikakooli. Info 56476120
või http://sindimuusikakool.edicypages.com/.

KUULUTUSED
Ostan sõnnikut, tel 5023393, Anu.
***
Metsamajandamiskavade koostamine. Andres Reial,
andres.reial@metsakorraldus.ee, 56656497.
***
Müüa punane heas korras tütarlaste jalgratas (24 tolline,
18 käiku). Sobib alates 1.30 m lapsele. Hind kokkuleppel.
Tel 58056299.
***
Müüme, paigaldame ja hooldame ioon-, tahke- ja
muid küttesüsteeme, teostame sanitaartehnilisi töid (sh
avariitööd). OÜ Kumely Teenused, kalev@kumely.ee,
56633797.

TÄNU
Seljametsa Elulusti rahvas tänab südamest dr Anne
Järvsaart ja koos medõde Žannat, kes juba 5 aastat
külastavad meid ja annavad elujõudu ja jaksamist
edaspidiseks. Jõudu nendelegi.
Aili Aasa

SPORT
Spordiklubi Leo noormaadlejad katsusid rammu 3.
aprillil Haapsalus Eesti MV
kreeka-rooma maadluses.
Paremaid tulemusi said Ma-

dis Heinmets - 42kg 5.koht,
Ülari Antsmäe - 73kg 5.
koht ja Rasmus Siinmaa
- 66kg 7. koht.Poiste treeneriks on Gristen Heinmets

Aerutamisklubi alustab hooaega
Paikuse Aerutamisklubi
kutsub asjahuvilisi avama
treening-hooaega jõel. Kohtumine toimub 4. mail kell
17.30 Türgi oja vasakpoolsel
kaldal suubumiskohas, kus

lepitakse kokku treeningute
toimumise ajad. Oodatud on
eelkõige noored, kuid tagasi
ei saadeta ka vanemaid huvilisi. Info tel 555 78 651,
Roland Šimanis.

2. mail Reiu Puhkekeskuses

Reiu Paadimatk 2010
Kogunemine kell 12, matka start kell 14, autasustamine kell 17. Osalema on oodatud kõik huvilised,
alla 18 aastaste osalemine toimub treeneri ja/või
lapsevanema vastutusel. Info Reiu Puhkekeskuse
kodulehel www.reiupuhkekeskus.ee või telefonidel
55578651/55630069.
Osavõtumaks 50 krooni.
MTÜ Paikuse Aerutamisklubi, Reiu puhkekeskus,
Paikuse Vallavalitsus ja
Eastpole OÜ

Vajame Reiu taimlasse

Naiste võistlusalad:

* kevadhooajaks (aprill-mai) töötajaid, kelle tööüles-

raskuse tõukamine, raskuse hoidmine ees, kohvri
kandmine, autovedu

anneteks on kevadel taimede väljakaevamine, sorteerimine ja pakendamine.

* taimekasvatushooajaks (aprill-oktoober) töötajaid,

Konkursile saab eelnevalt registreerida
tel 53456032, Ille või tel 55578651, Roland.
Ootame rohkelt osavõtjaid!
Auhinnad on juba ootamas!

kelle tööülesandeks on seemikute ja istikute kasvatamine
ja hooldamine.
Töö tulemuslikkusele vastavat palka.

Soovijatel võtta ühendust telefonil 5262977.
RMK Taimla- ja seemnemajanduse osakond

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 442 0770, e-post: liilia.varik@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
1400 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 9.00-17.00, lõuna 13.00-14.00.
www.paikuse.ee

Mälestame lahkunuid
Leonora Kiper
Hannes Kuusma
Maria Svirbut

01.09.1938 - 18.03.2010
15.03.1969 - 28.03.2010
10.04.1926 - 09.04.2010

