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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
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Seljametsa kool saab 90
25. septembril tähistab
Seljametsa Algkool-Lasteaed oma 90. juubelit.
Kogunemine algab keskpäeval koolimaja juures, kell
12.30 toimub puhkpilliorkestri tervituskontsert ja kell

13 heisatakse kooli lipp.
Lisaks päevakohastele
kõnedele esinevad kontserdiga praegused õpilased ja
vilistlased. Ülevaate kooli ajaloost saab mahukast
stendist. Vana maja uksed
on valla kõigile.

40. liini busse võib
jääda vähemaks
Pärnu Maavalitsus pöördus valla poole, et saada
nõusolek 40. liini sõitvate
busside arvu vähendamiseks. Põhjendusena toodi
bussifirmade suurenenud
arved seoses linnas teederemontide tõttu tehtavate lisakulutustega. Välja pakuti
linnast 8.15 ja 18.15 busside
ajutine ärajätmine - need
olevat niigi pooltühjad.
Vald andis oma vastuses

teada, et saab seisukoha võtta alles peale maavalitsuse
poolt läbiviidavaid reisijate
loendusi.
Kui see plaan siiski ellu
viiakse, jääb loota vaid,
et nimetatud kahe bussi
käigust ärajäämine ei mõjuta Paikuse elanikke liiga
karmilt. Tingimata tuleks
jälgida, et enne ja pärast ärajäetavaid sõidaksid suured
lõõtsbussid.

Toidupakkide jagamine
läheb rahulikult
Euroopa Liidu toiduabi
jagamisest on viimasel ajal
olnud meedias palju negatiivset – kes küsivat pakkide
eest raha, kes jagavat neid
igale suvalisele sisseastujale, jättes tõelised hädalised
abist ilma.
Valla sotsiaaltöötaja Erika Popp selgitab, et Paikusel
kulgeb pakkide jagamine
rahulikult. Käinud on kõva
poolsada inimest. Kirja lä-

heb nimi ja pereliikmete arv,
mille järgi ka toidukraami
koguseid arvestatakse. Enamasti on jahu, makarone ja
helbeid saanud paljulapselised pered, kuid abita ei
jäeta ka teisi hädalisi, kes
pöördunud. Kõva pool on
pakkidest veel alles. Inimesed saavad päevakeskusesse
toiduabi järele minna E – N
hommikuti 8 – 10, neljapäeviti ka 14 – 16.

Veearve tuleb kopsakam
1. augustist tõstis Paikuse
valla vee-ettevõtja AS Pärnu
Vesi hindasid.
Peale pikki analüüse ja
arutelusid nõustus vallavalitsus uute hindade kehtestamisega, sest veeseaduse
muudatus paneb kõigile
suuremad kohustused kompenseerida hinna kaudu
vee- ja kanalisatsiooni arendustöid. Hind peab tagama
ka vallale tootmiskulude
katmise ning kvaliteedi-

ja ohutusnõuete täitmise
kulud.
Uued hinnad: abonenttasu baasmäär kuus -12.20 kr;
puhastatud joogivesi - 13
kr/m3; puhastamata joogivesi - 7.50 kr/m3 ning reovee
ärajuhtimine ja puhastamine
- 23 kr/m3. Asutuste ja ettevõtete puhul rakendatakse
vastavalt reoveegrupile (IVIII, sõltuvalt fosforiühenditest) hinnakoefitsiente1,0
– 3,0.

Rohelise Jõemaa I mängud
21. augustil toimusid Toris
Rohelise Jõemaa esimesed suvemängud, mis tõid
kokku kolme maakonna
esindajad.
Programmis oli võrkpall, jahilaskmine, pendelteatejooks, juhtkonna
mitmevõistlus, kergejõustik,
sulgpall, petank ning teate-

võistlus. Mängude korraldajad olid Pärnumaa Spordiliit
ja Tori vald.
Juhtkonna mitmevõistluses tuli meie võistkond 1.
kohale (vallavanem Kuno
Erkmann, vallasekretär
Krister Vellet, volikogu liige
Heiki Ilves). Kokkuvõttes
jäi Paikuse neljandaks.

Õpilasmaleva panus valla parema
väljanägemise nimel aina kasvab
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Taas üks suvi hakkab
otsakorrale jõudma,
tavapärasest soojem
ja ehk just seetõttu ka
pikemana tunduv.
Vaatamata nädalaid kestnud troopikakuumusele ei
jäänud valla õpilaste tööja puhkelaagrites vahele
ühtegi päeva ega tegemata
ühtegi planeeritud tööd. Iga
aastaga suureneb tehtud
töö hulk ja tõuseb ka kvaliteet – eks tegemist on juba
kogenenud „töötajatega“,
kes aastatega lisandunud
rammule on omandanud ka
uusi töövõtteid.
Valla keskkonnaspetsialisti Reet Jalakase sõnul on
möödunud töösuvi olnud
eriliselt viljakas. Korda
tehti Pääsukese puiestee ja
Seeneriigi haljasala. Eriti
suure töö tegid malevlased
ära Seeneriigis, kus murupinna tasandamiseks tuli
laiali ajada mitmekümneid

tonne mulda. Ka iga-aastased hooldustööd kalmistul,
vabaõhulaval, vallamaja
ümber, koolimaja ees-tagasees ei jäänud tegemata.
Samuti kiitis Jalakas rühmajuhte, kelle isiklik eeskuju
ongi ehk tulemusrikka töö
aluseks.
Seljametsa lapsed hoiavad korras oma maja ümb-

ruse, laovad talvepuid ja
teevad muid hädapäraseid
töid.
Kuid malevlased oskasid ka puhata. Iga rühma
otsustas, mida teeb peale
tööd valla antud 2000 krooniga - kes käis kanuutamas,
kes Tervise vaba-ajakeskuses või Stephanis pizzat
söömas. Õige majandamise

korral jätkus raha kuumal
tööpäeval jäätise, saiakeste või koguni kommidega
maiustamiseks.
Põhikoolis lastest koosnes kolm ja Seljametsa kooli
omadest üks rühm, lapsi
igaühes 20. Iga töötatud
tunni eest sai malevlane 27
krooni ja enne kojuminekut
söödi koos ka kõht täis.

Paikuse III rühm oma viimasel tööpäeval vallamaja trepil

Rahvusvahelise liikumise noored
töötasid koos meie malevlastega
KATI POPP
Paikuse ANK Panoke
noorsootöötaja

11. augustil oli liikumise
Youth Reality United
2010 raames Paikusel
külas grupp ameeriklasi, norrakaid ja eestlasi,
kelle ühiseks sooviks oli
teha midagi head kohalikele elanikele.
Kokku ligi 30-pealine seltskond ühendas jõud meie
õpilasmaleva noortega ning
koos korrastati Reiu vabaõhulava. Peale rasket tööd
andsid lõbusad seltskondlikud mängud ja toekas lõuna
jõudu juurde ning liiguti
edasi Paikuse Põhikooli
juurde. Päev kulmineerus
õhtuse mainshowga, kus
tuju hoidis üleval elav bändimuusika. Näha sai ka vahvat kolmest rahvusest noorte
ühistantsu ning toimusid
erinevad töötoad. Muusika

töötoana tehti ühine “jämm”
koos Paikuse noortega, mis
kujunes omaette elamuseks.
Õhtu lõppes Panokes ühises
vestlusringis (pilte www.
fotoalbum.ee/user/NoortekeskusPanoke).
Rahvusvaheline sõpruskond on sellises koosseisus
tegudel käinud juba kolm
aastat, kuid Youth Reality te-

gevus sai alguse juba 2000.
aastal. Tegevuse eesmärgiks
on positiivse noortekultuuri
edendamine, mis väärtustab
elu, perekonda, generatsioonide vahelisi suhteid, moraali, usku, hoolivust ning
muid eluterveid väärtusi.
Algsed juhid Priit ja Sven
kogusid kokku koguduse
noored ning alustasid vaid

3 noorega. Praegune juht
Kenneth on pärit Norrast
ning on siin elanud juba
kuus aastat. Ühingu praegustes Mai kultuurikeskuse
ruumides toimub noorteüritus igal reedel. Rohkem
infot Youth Reality tegevuse
kohta kodulehelt youth.
lifecenter.ee.
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Tuulepargi planeerimine
jätkub
KADRI KARJUS
Vallaarhitekt

Käesoleva aasta märtsis
toimus vallamajas teemaplaneeringu „Tuulepargi rajamine Paikuse
valda“ eskiisi tutvustus.
Tammuru külla väljapakutud
tuulikute asukohad tekitasid
palju vastukaja. Peale arutelu tuli valda külaelanike uus
pöördumine, et nad ei soovi
planeeringuga tuulikuid
oma külale nii lähedale. Planeeringu algatajad pakkusid
välja ka võimaluse minna
Lääne-Eestisse tuulikutega
tutvuma, aga seda võimalust
ei kasutatud. Vallavalitsus
andis planeeringu algatajale
teada, et kuna sotsiaalset
vastuolu külaelanikega ei
ole suudetud lahendada, tuleb planeeringuga edasiminekuks tuulikute asukohad
veel kord ümber vaadata.
Juunis valmis uus planeeringu eskiis, mis välistabki Tammurusse tuulikute
rajamise. Näeb aga ette siiski Paikuse valda tuuleparkide püstipaneku Vaskrääma
külla ja Kõrsa raba äärde.
Mõlemas asukohas on tuulikute arvu võrreldes esialgse
planeeringu variandiga suurendatud - Kõrsa raba ääres
kuni 10 ja Vaskrääma külas
kuni 7 tuulikut. Tuulikute
ümber peab jääma vähemalt
600 meetrine puhvertsoon
lähima elamuni.
Korraldasime ka uue
eskiisi tutvustamise Vaskrääma külas 18. juunil
2010. Külaelanikke kogunes koosolekule küll vähe,

Vaskrääma

Kõrsa raba asukoht
* KAST plaanil tähendab tuuliku orienteeruvat asukohta

aga nende soov oli, et teemat kajastataks valla lehes
ja et kõikidele planeeritud
tuulikutele oleks koostatud
müra- ja varjutusprognoosid
ning fotomontaazid, kuidas
tuulikud nende koduõuest
võiksid välja paista.
Kõrsa raba äärsed uued
tuulikute asukohad on kooskõlastatud sealsete maaomanikega. Kuna tuulikud
jäävad paiknema küllaltki
metsa sisse, ei jää need häirima ka kaugemaid maa- ja
majaomanikke.

Planeeringuga on praegu
jõutud nii kaugele, et on
alustatud kooskõlastuste
võtmistega asjasse puutuvate asutuste käest. Peale seda
saab planeeringu esitada
volikogule vastuvõtmiseks,
kuulutada välja avalikustamine, mille käigus saavad
kõik planeeringuga tutvuda
ja ettepanekuid teha. Ka
praegu saab kogu planeeringuga seotud dokumentidega
näha valla kodulehel www.
paikuse.ee menüü Planeeringud alt.

Tiigi puhastamiseks kuluks
mitusada
tuhat
krooni
LIILIA VARIK
ca 3000 m suuruse tiigi olukorra kohta. Vald on oma
2

Teabespetsialist

3 aastat tagasi taotles
vald Keskkonnainvesteeringute Keskusest
vahendeid Kastani väikekoha (end EPT elamurajoon) visiitkaardiks oleva tiigi puhastamiseks tiiki ummistavatest veetaimedest ja ka
loomulikult prahist.
Selline töö on kallis, sest

kaldad on kõrged ja tööd
saab teha vaid eritehnikaga.
Eelnevalt tuleb tiik veest
tühjaks lasta, alles siis saab
tõsta välja põhjast muda ja
veetaimede juured. Vaja on
ka paisu remontida. Kahjuks tookord KIK raha ei
eraldanud. Valla eelarve
on muutunud iga aastaga
pingelisemaks ja sealtki
selleks otstarbeks raha võtta
pole. Elanikud teevad järjest
enam märkusi tiigivee halva

jõududega püüdnud nii hästi
kui võimalik hoida korras
tiigi kaldad ja jõudumööda
ka üritanud seda prahist
puhastada, kuid sellest ei
piisa.
Eeltoodust lähtudes
võttis keskkonnaspetsialist uued pakkumised tiigi
puhastamiseks ning taotles
selleks ka KIK-st uuesti
raha KIK-ist.
Hoiame pöialt!
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Vallavalitsuses otsustati:
9. augustil 2010
* tellida OÜ-lt Veega Grupp kaks autobussiootepaviljoni + prügikast ja infotahvel
koos transpordi ja paigaldusega 52680 krooni eest.
* anda välja projekteerimistingimused elamu juurdeehituse projekteerimiseks Paikuse
alevikus Oidu kinnistule (pindala 2,68 ha, maatulundusmaa).
* anda välja ehitusluba Kalda tee 26 kinnistule elamu ehitamiseks (Koskla tänava
poolne truup likvideerida).
* anda nõusolek Västriku tn 19 krundile kõrvalhoone tegemiseks.
* eraldada reservfondist 34 860 krooni Kooli tee ja Västriku tänava vahelisele alale
rajatava jalgrattapargi traktori ja ekskavaatori tööde eest tasumiseks ning samasse
võrkpalliplatsi ülespanemise kulude katteks.
* lubada maha saagida Seljametsas Pustuski tee 5 ja 7 kinnistute vahelt elektriliinile
kaldu vajunud kask ja mänd ning Paikuse alevikus Paide mnt 11 kinnistu sissepääsu
eest vundamenti ohustava mänd.
* tasuda vana Reiu raudteesilla renoveerimise omafinantseeringu osamakse vastavalt
Reiu -Raeküla spordikeskuse arendamise koostöökokkuleppele kogumaksumusega
33500 krooni MTÜ-le Silla Külaselts.
* muuta vallavalitsuse 2005.aasta korraldust nr 165, muutes Paide mnt 13a kinnistu
pindala, milleks on 6110 m2.
17. augustil 2010
* väljastada ehitusload:
- kiviaja muinasonnide ja infotahvlite, valgustuse, teede ja radade ehitamiseks Paikuse
alevikus Kiviaja 24873 m² suurusele kinnistule;
- elamu ehitamiseks Paikuse alevikus Jõekalda tee 3 kinnistule - kuuri laiendamiseks
Silla külas Käärasoo tee 6 kinnistule;
- veetrassi ehitamiseks Silla külas Jakobi teele Salu kinnistu veevarustuseks.
* anda kirjalikud nõusolekud piirdeaia ehitamiseks Silla külas Jõekalda tee 2b kinnistule ja puurkaevu ehitamiseks Põlendmaa külas Ooresoo kinnistule.
* anda kasutusluba Paikuse alevikus Jõekalda tee elamule.
* anda välja projekteerimistingimused elamu juurdeehituse projekteerimiseks Silla
külas Käärasoo tee 4, 1080 m².
* võtta maha kuivanud kuusk Tiigi tänavalt.
* muuta vallavalitsuse 11. mai 2009 korraldust nr 102, lugedes õigeks Vaskrääma
külas asuva Mäe maaüksuse pindalaks 5,44 ha.
* anda nõusolek Vaskrääma külas Veehaarde katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks AS-le Pärnu Vesi.
* tellida Paikuse valla arengukava ja tegevuskava ning seire süsteemi koostamine
OÜ Geomedia`lt maksumusega 117 840 kr.

Huvikool alustab lahtiste ustega
MONIKA VAHER
Direktor

Õppetöö Paikuse Huvikoolis algab 4. septembril kell 12 lahtiste uste
päevaga.
Vaadata saab uuenenud kooliruume ja suvise kunstilaagri näitust, registreerida
end õpilaseks ning kohtuda
õpetajatega.
Algaval õppeaastal ootame huvikooli: 5-6 aastasi
lapsi kunstikooli eelkooli nooremasse astmesse

(kaks õppetundi nädalas
õhtupoolikul); 1. ja 2. klassi
õpilasi kunstikooli eelkooli
vanemasse astmesse (kaks
õppetundi nädalas, poiste
ja tüdrukute grupid eraldi);
3. ja 4. klassi õpilasi kunstikooli ettevalmistusklassi
(kuus õppetundi nädalas).
Ettevalmistusklassi edukad
lõpetajad saavad õppima
asuda sisseastumiskatseta.
Esimesse klassi ootame
lisaks ettevalmistusklassi
lõpetanutele ka uusi huvilisi
alates põhikooli viiendast
klassist.

Multimeediumi ja
HTML-keelt saab õppida alates 10. eluaastast, st
kooli 4. klassist, 4 õppetundi nädalas. Loovus- ja
draamaõpet on 1.-9. klass
õpilastele kavas kuni 3 õppetundi nädalas.
Kui on piisavalt palju huvilisi, siis avame ka
loodusringi. Hobikool täiskasvanutele alustab tööd
oktoobris. Õppimine huvikoolis on tasuline, 450 kr
poolaastas. Info ja registreerimine huvikool.haridus.eu
või telefonil 5200488.

Kümne aasta tagune otsus
osutus õigeks
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Kümme aastat tagasi reorganiseeriti valla
soojamajandus. Kuni
selle ajani tegeles endiste Pärnu EPT ja Sindi
sovhoosi katlamajade
baasil tsentraalkütte
opereerimisega vallaettevõte ja hilisem aktsiaselts nimega Kommen.
Tookord kaaluti nii laenu
võtmist ja uue kaasaegse
katla muretsemist kui sooja
tootmist Paikuse Saeveskis.
Mõlema variandi puhul oli
takistuseks trasside halb
olukord – vallal ei olnud ja
saeveskil puudus huvitatus
trassidesse miljonite paigu-

tamiseks. Laenu võtmine
oleks tähendanud vallale ka
muude investeeringute peatumist aastateks (Kommeni
halb majanduslik olukord
ei lubanud aga pangalaenu
taotledagi).
Nii otsitigi kolmandat
varianti ja selleks osutus
soojusenergia tootmise eraldamine AS Kommenist ja
vastava lepingu sõlmimine
mõne kogemustega erafirmaga.
Parimaks osutus Avoterm SW OÜ, tänase nimega
SW Energia OÜ pakkumine. Leping kirjutati valla
ja Avotermi vahel alla 10.
juulil 2000. Soojusenergia
baashinnaks oli siis 400
EEK/MWh.
Esimeseks uuenduseks

oli see, et tarbijale hakati
sooja vett andma ööpäevaringselt. Koheselt alustati
majadesse soojasõlmede
ehitamisega, mis lubab majadel soojatarbimist reguleerida vastavalt vajadusele.
10 aastaga on soojafirma investeerinud miljoneid kroone. 2010-2011 vahetatakse
kaasaegsete vastu välja kõik
valla kaugküttetrassid.
Lugedes ja kuulates
õudust tekitavaid lugusid,
kus terved suured korrusmajad on soojata või ei
lase lagunev torustik enam
kütta, kuigi elanikud on
oma kohustused soojafirma
ees täitnud, võime kergelt
hingata ja tõdeda, et kümme
aastat tagasi sai tehtud väga
õige otsus.
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Algamas on uus kooliaasta
AARE KÜLAOTS
Direktor

Märkamatult on möödunud viimaste aastate
kuumim suvi ja juba
liiguvadki mõtted uude
õppeaastasse.
Maja elas rahulikku suveelu
Koolimajas viisid suvel oma
laagreid läbi Eesti Lastekoor, Pärnumaa maletajad,
sulgpallurid – seekord rahulikult ja eriliste vahejuhtumiteta.
Maja ümber oli vaikne,
sest juurdeehitusi pole kerkimas. Majandustöödest
likvideerisime möödunud
talve külmakahjustusi ja

paigaldasime loodusainete
klassi uue õpetaja töökoha.
Suur abi oli malevlastest,
kes aitasid koolimaja õppetööks valmis sättida.

Ruumipuudus
kimbutab
Vaatamata suvistele õpilaste liikumistele on õpilaste
koguarv sama, hetkel 403.
6. ja 8. klassis on õpilaste
arv jõudmas normini. Kõige keerulisem on seis aga
1. klassis – nimekirjas on
hetkel 50 last, kuid kooli
alguseni on veel aega. Kolmanda klassikomplekti avamine nõuab aga uut õpetajat
ja kimbutama hakkab jälle
ruumipuudus.
Töötajate hulgas suuri

muutusi pole. Uue väljakutse leidis pikaaegne raamatukogujuhataja Kersti
Mannamaa, kelle asemel
alustab Gerli Lehemets.
Vajalikud õpikud ja töövihikud antakse lastele kätte
esimesel koolipäeval.

Hoolekogu tunnustas tublimaid
Tänan veel kord kooli hoolekogu, kes leidis vahendeid
õpilaste tunnustamiseks.
Soome sõprusvalla koolijuhi Taisto Kakko alustatud
preemia said 8 õpilast: Liis
Lage, Rainer Mägi, Janeli
Kaalep, Margareth Lasn,
Karl Kodu, Kermo Saarse,
Linda Kruusmaa ja Elina
Ild. Nemad näitasid aasta

jooksul kõige suuremat
arengut. Paikuse Parima
tiitli sai 8. klassi õpilane Tõnis Lepik, kes osaleb vabariiklikul õpilaskonverentsil
„Lahe koolipäev“.
Kokkuvõtete tegemine
möödunud õppeaastast ja
uute sihtide seadmine toimub 30.augusti õppenõukogus.
Kooliaasta algab aktusega kooli sisehoovis 1.septembril kell 10. Järgnevad
klassijuhataja tunnid. Loodame avaaktusel näha õpilasi uues koolivestis. 1. klassi
õpilaste veste saab kätte 30.
augustil kella 12-st.
Meeldivat kooliaasta
algust!

Heakorrakomisjon teeb enne otsuse
langetamist mitu ülevaatust
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist

Kaunimate kodude konkursi tulemused teeb
vald tavapäraselt teatavaks valla sünnipäevaks
oktoobris. Siis saavad
võitjad kutse aastapäevapeole, kus antakse üle
autasud.
Et tulemus saaks võimalikult
aus, käib heakorrakomisjon
eelnevalt oma tiire tegemas
kevade ja suve jooksul mitu
korda. Ja otsides välja kõige

ilusamaid jääb silma ka midagi muud.
Seekord peatume lühidalt kahel levinud probleemil
Kraavipõhjad
Kõik teavad, et krundiga
külgnevad kraavid tuleb
kinnistu omanikul korras
hoida ja suures osas seda
ka tehakse.
Korrashoiu all mõtleb
seaduseandja eelkõige pervede niitmist ja külgede
ning põhja trimmerdamist.
Kraav tehakse ju selleks, et
krundilt ja piirnevatelt ala-

delt juhtida ära liigsed veed.
Järelikult tuleb ka jälgida,
et vesi seal voolata saaks.
Seepärast on palve – ärge
jätke kraavide põhjadesse
midagi sihilikult kasvama.
Ka kenad veetaimed, nt
hundinuiad tõstavad kraavipõhja ja seega takistavad
vee vaba liikumist. Praegusel kuival ajal on õige tegu
aiatagused kraavid sellise
pilguga üle vaadata, et sügisese suurvee ajal neis ka
vesi edasi voolaks.
Kõrvalhooned ja aiad
Kõik teavad, et maja ei saa

ehitama hakata, kui pole
selleks luba.
Kuid tundub, et paljud ei
tea, et ka kõrvalhoonete ehitamiseks peab olema samuti
luba. Ka väikeehiste nagu
puukuurid ja grillikojad,
aiamajad ja kasvuhooned,
ehitamise soovist tuleb eelnevalt vallale teada anda.
Väikeehitiste paiknemise lubamine krundile sõltub
mitmest asjaolust (hoonete arv krundil, soovitava
ehitise asukoht, suurus, sh
kõrgus jne).
Krunti piirava aia kõrgus
on kas projekteerimistingimuste või planeeringutega
määratud. Meie vallas on
enamikel juhtudel lubatud
aiad kõrgusega 1.20 meetrit.
Ajage paberid korda
Neil, kel kavatsus ehitama
hakata, kuid ka neil, kel oma
väikeehitised seadustamata,
oleks mõistlik vallast läbi
astuda ja asjad õigeks ajada.
Siis ei saa juhtuda, et kunagi
ollakse olukorras, kus üks
või teine tehing katki jääb,
sest tegelik olukord krundil
ei lähe kokku ehitusregistris
kirjas olevaga.

Jalgrattapargi kõrvale
tuleb võrkpalliväljak
Kooli tee ja Västriku tänava
vahelisele alale Politseikooli
maale rajatava jalgrattapargi
läheduses leidub ruumi ka
võrkpalliväljaku jaoks.
Nii palliplatsi püstipanek kui jalgrattapargi lõpuni
ehitamine jäävad järgmisse
aastasse. Lõplikuks valmimiseks on kavas rahaliste
vahendite saamiseks kirjutada projekt, mille valla
omafinantseering 10 – 15 %
tuleb valla 2011.aasta eelar-

vesse sisse panna. Ka saaks
järgmisel suvel kasutada
seal õpilasmaleva abi.
Kokku kujuneb kompleksi väärtuseks kuni 300
tuhat krooni (huviliste ja
nende vanemate ühiskondlikus korras tehtud töötunnid,
traktori ja ekskavaatori töö
eest tasumine, mustkatte
paigaldus, palliplatsi tarvikud jne).
(Vallavalitsus)

Kuidas koer külale,
nii küla koerale
Seekord sobib jutu pealkirjaks tuntud vanasõna
ümberpöördult.
Alles mõni nädal tagasi
pöördusid Silla küla elanikud oma vana koera-murega. Helistasime mitmele
eramaja koerapidajale ja
palusime mitte koera meelega niiviisi lahti hoida, et
loom pääseb krundilt välja
küla peale.
Kõik vabandasid ja lubasid koera edaspidi aias
kinni hoida. Kahjuks aga nii
ei tehtud ja nüüd on tulemus
käes – üks inimese parim
sõber hulkus järjekordselt
ringi ja hammustaski võõ-

rast last.
Järelikult tuleb ka inimestel endal rohkem seista
enda ja oma laste turvalisuse
eest. Kui looma peremehega
rääkimine ei aita, tuleb kutsuda loomade varjupaigast
koerapüüdjad (4495565;
5246705), olles eelnevalt
sellest valda teavitanud
(4420778; 4420779).
Seda soovitust ei tuleks
võtta kui naabritevahelise
vaenu õhutamist, sest vaen
on juba ammuilma olemas,
kui üks naaber oma koera
pidevalt sihilikult krundilt
välja laseb.
(Vallavalitsus)

Vana Reiu raudteesild
saab uueks

Vaade uuele elamurajoonile – korras on nii kraavipõhjad kui aedade kõrgused.

Ilusal suvel oli ka varjus pool
KAIT ARENBERG
Vanemkonstaabel

Augustikuu viib mõtted
ootusärevalt 1. septembrile, justkui algaks uus
töörohke ajajärk uute
eesmärkide, lubaduste,
ootustega. Selja taha
jääb tegude- ja puhkusterohke kevad ja suvi.
Korrakaitsjate vaatevinklist
ei ole mälestused möödunud perioodist olnud ainult
positiivsed, sest vandaalitsemised vallas kerkisid
teravamalt esile juba suve
hakul. Mitmelgi nii noorel
kui vanal vallakodanikul on
endale raske selgeks teha, et

„alkohol ja mopeedisõit“,
„alkohol ja alaealine“, „alkohol ja rumal inimene“,
ei sobi omavahel kuidagi
kokku.
Selle suve üheks populaarsemaks teemaks on
olnud noorte kogunemised,
peamiselt Raudtee tänava
ja Pärnade puiestee ristumiskoha läheduses asuval
raudtee sillal. Arusaadavalt
pole probleemiks kogunemised iseenesest, vaid sealne mitteseadusekuulekas ja
ebaviisakas käitumine.
Oleme seda piirkonda korduvalt kontrollinud,
noortega vestelnud ning
koostanud ka väärteoprotokolle. Viimane registreeri-

tud rikkumine raudtee sillal
toimus 13.juulil - alkoholi
tarbimine alaealise poolt.
Kallid lapsevanemad,
mitte ainult vallaametnikud
ja politseinikud ei ole need,
kes on kohustatud huvi
tundma, mida Teie lapsed
vabal ajal teevad. Nagu
patrullautot oodatakse valla
probleemsetesse paikadesse,
pole ka ühelgi lapsevanemal
keelatud külastada noorte
meelispaiku. Heaperemehelik suhtumine ja vastutus
koha eest, mida tähtsaks ja
vajalikuks peetakse, võiks
olla elementaarne.
Praegune Eesti on täis
perekondi, kus isad-emad
töötavad välismaal või üksi

last kasvatav vanem ei suuda oma lapsele piisavat järelevalvet tagada. Ka Paikuse
vallas on jäetud lapsi n-ö ise
kasvama. Sellised isekasvavad lapsed on sageli elu ja/
või tervist kahjustavas olukorras. Elu on õpetanud neid
iseseisvalt toime tulema,
kahjuks aga elama ka seadusi ja moraalinorme eiravalt.
Olgem vastutustundlikud
ja märgakem hädasolijat!
Õigeaegselt politseinikule
või lastekaitsespetsialistile
antud vihjest võib olla suur
abi. Tagasihoidlikkus on
küll voorus, kuid teatud
olukordades tuleb võtta
initsiatiiv - koostöös saab nii
mõndagi muuta paremaks.

Reiu jõe põhjast tõmbasid ehitajad välja II Maailmasõja ajal õhatud, mõnedel andmetel isegi kaks korda õhatud silla tala tüki. Järelikult
oli tegemist strateegiliselt väga olulise sillaga.
Reiu-Raeküla spordikeskuse arendamise raames
võtsid kolm naaberomavalitsust Pärnu, Tahkuranna ja
Paikuse ühisettevõtmisena
käsile vana Reiu raudteesilla
remondi.
MTÜ Silla Külaseltsiga
sõlmitud lepingu kohaselt
hakkas sillaremondi asju
ajama selts. Nende kirjutatud projekt kiideti heaks
ja Euroopa Liidu fondist
eraldati remondiks miljon
krooni.
Tahkuranna, Pärnu ja
Paikuse panustasid reno-

veerimise omafinantseeringu osamaksena vastavalt
spordikeskuse arendamise
koostöökokkuleppele igaüks 33500 krooni.
Silla metallkonstruktsioonid puhastatakse, vajadusel remonditakse ning
siis värvitakse. Silla taladele
pannakse uus puidust kate,
korralikud sillapiirded ning
pealesõidud.
Ehitaja peab töödega
valmis saama septembri
lõpuks. Kindlasti ei lubata
peale remonti sillal sõita
autodega. (Vallavalitsus)
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
HEINO VEBER
VIKTOR MÄRSS
HILJA GROSSMANN
ELMAR JAAKSON
AGNES PALU
LEILI LEESMENT
ASTA TALI
ELVI-EEVI JAANIMETS
HILDA PÄRN
ENDEL HAAS
ÜLO SUIK
HUNO TALI
HILDA IGNATJUK
MARTA REINTHAL
JUTA TITMA
MAIMU JÜRISSON
HELDUR RIKAS
ASTA GOLDSCHMIDT
VIRVE SOPP
ZOJA ZAHHAROVA
ENNO RADIK
MALL KLEMENTJEVA
ELLA FREITOK
HELJA PUUSAAR

Pilk Pärnu lähipiirkonna
tulevikusuundadele
Pärnu valglinnastumise
teemaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise
hindamise (KSH) programmi ja lähteülesandega saab
tutvuda 6. septembrini veebilehel http://www.paikuse.
ee/?id=127 või vallamajas.
Planeeringu ala moodustavad Pärnu ja Sindi linn,
Audru, Paikuse, Sauga ja
Tahkuranna vald.
Pärnu linn ja piirnevad
vallad on kujunenud omavahel konkureerivateks ja sõltuvateks üksusteks, mistõttu
maakasutus ja teenused on
piirkonnas optimeerimata.
Omavahelise tiheda seotuse

tõttu on vajalik leppida kokku Pärnu linna lähipiirkonna
arenguvajadustes, vaadeldes
piirkonda terviklikult ning
leida parimad lahendused
piirkonna kui terviku tasakaalustatud ja efektiivseks
arenguks.
KSH programmi kohta
saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid 6. septembrini 2010
aadressil Ramboll Eesti AS,
Laki 34, 12915 Tallinn, epostiga aadressile hendrik.
puhkim@ramboll.ee ja avalikul arutelul. Avalik arutelu
toimub 7. septembril kl 16
Pärnu Maavalitsuses.

Toiduhügieeni koolitust
saab teha internetis
Koolitusveeb OÜ pakub
koostöös EAS-ga esmakordselt Eestis võimalust
läbida toidukäitlejatele
kohustuslik toiduhügieeni
koolitus veebikeskkonnas,
kus see on tavakoolitusega
võrreldes kiirem, odavam ja
lisakuludeta (lähetuskulud,
keskmine töötasu, ruumi
rent, kohvipausid vms.),

iseseisvalt (koolitusele registreerimisest tunnistuse
printimiseni) ning sobival
ajal. Koolituskeskkond võimaldab tellijal jälgida koolitatavate eksami tulemusi
ning koolitada eesti ja vene
keeles. Koolituse maksumus
on vaid 125 kr+km.
Lisainfo ja koolitus:
www.koolitusveeb.ee

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

TEADAANDED

Õnnitleme!
RASMUS PAHK
ema Merje Pihelgas
isa Aivo Pahk

19.07.2010

JESPER PULST
ema Kritty Lääts
isa Lauri Pulst

27.07.2010

KRISTJAN KEERSALU
ema Svetlana Keersalu
isa Raivo Keersalu

02.08.2010

TÕIV JOHANNES TIITS
ema Ingrid Tiits
isa Tõiv Tiits

04.08.2010

ALEXANDER RAND
ema Riina Rand
isa Enn Rand

05.08.2010

GERRET SONNE
ema Kädy Saaliste
isa Janari Sonne

10.08.2010

MARIA METS
ema Kärt Kullas
isa Tarvo Mets

12.08.2010

Maiasmoka pagari pere,
õnnitleme
11. augustil täitunud

25. septembril 2010
Seljametsa kooli
90. juubeli
tähistamine
Kogunemine kell 12
Aktus kell 13

10. juubeli puhul!
Valla maiasmokad

On toetuste taotlemise aeg
Projektiekspert OÜ aitab
Teie idee sobivust testida
ning projektid valmis kirjutada.
PRIA toetus põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale, 30.
august.http://blog.projektid.
ee/toetus-pollumajandusliku-tegevusega-alustavalenoorele-ettevotjale/.
PRIA metsandussaadustele lisandväärtuse andmise
investeeringutoetus, 16.
september. http://blog.projektid.ee/metsandussaadustele-lisandvaartuse-andmise-investeeringutoetus/.
SA Innove meede 1.3.3
“Töölesaamist toetavad
hoolekandemeetmed”, 7.
september. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti abikõlblikest kuludest.
Omafinantseeringu min.
määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest. Kogukulud peavad olema vähemalt 100 000 kr ning toetust
antakse ühele projektile
kuni 3000000 kr. Täpsemalt
http://blog.projektid.ee/hoolekandemeetmed-2/.
Ühtekuuluvusfondi toetus veemajanduse infrast-

ruktuuri arendamiseks, 25.
oktoober. http://blog.projektid.ee/veemajanduse-infrastruktuur/ ja veekogude
seisundi parandamiseks, 25.
oktoober. http://blog.projektid.ee/vooluveekogud/.
EASi toetused ettevõtetele: stardi-, kasvu-, eksporditurundus-, välismessi-,
arendustöötaja kaasamise,
teadmiste ja oskuste arendamise, tootearenduse, ja
innovatsiooniosaku toetus.
http://blog.projektid.ee/firmade-toetused/.
PRIA konkursi meetme
3.1 - maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus,
13. september. http://blog.
projektid.ee/maapiirkonnasmajandustegevus/.
EASi regionaalsete investeeringutoetuste programm, 15. september. http://
blog.projektid.ee/regionaalsete-investeeringutoetusteprogramm/.
Päringud saab teha:
http://www.projektid.ee/
hinnapakkumine_projekt.
Tanel Käbin, kliendihaldur@projektid.ee, 626
3236, 56 212 919.

Mälestame
lahkunut
Elena Meos

23. august 2010

Valla koolide aktused toimuvad 1. septembril, Paikuse
Põhikooli siseõues kell 10 ja Seljametsa LasteaedAlgkoolis kell 10.
***
Paikuse Raamatukogu on suletud töötaja puhkuse
tõttu. Alates 2. septembrist ollakse taas avatud T-R
kell 11-18, tel 442 0784.
***
Aeroobika ja Anne-Marge sõbrad!
Peale suvist vaheaega alustame 6. septembril 19.30
Paikuse võimlas II korruse saalis. Oodatud on kõik
endised ja ka uued aerooblejad. 5341 4850.
***
Sügiseste õuduste (nt vaablaste ja herilaste pesad)
vastu leiab nõu ja kaitset www.rentokileesti.ee, tel
800 3003. Kahjurite tõrje hõlmab näriliste, putukate,
lindude ja teiste elukeskkonda häirivate kahjurite
tõrjet.

KUULUTUSED
Teen veoteenuseid kallurautoga (täismass alla 7,5 t, kandevõime 3,6 t). 5390 1313, Avo.
***
Professionaalne juuksur pakub kodus Paikusel oma
teenuseid. Hinnad väga soodsad. Helistada eelnevalt
5822 3968.
***
Lapsehoidja-koduabiline otsib tööd.
Helistada 5690 4740.
***
Paikuse alevikus Raudtee tn 15 krundiomanik pakub kütteks krundilt mahasaetud ja virnas kuivanud puitmaterjali.
Helistada tel. 514 9078, M. Klaus

Janno Partnerid OÜ
- usaldusväärne partner
Pikaajalise kogemusega ehitusmaterjalide
hulgimüügiga tegelev ettevõte müüb üldehitusmaterjale koos veoga üle Pärnumaa kliendile
koju ja objektile.
Hinnad soodsad. Küsi pakkumist.
Tel 522 4204; info@ehitusmaterjalid.eu
www.ehitusmaterjalid.eu

Tosin korda on peetud
Vaskrääma külapäeva
Juulikuu viimasel laupäeval
kogunes rahvas juba 12.
korda keskpäevaks Vaskrääma külaväljakule. Kõrvuti tänaste elanikega oli
külapäevalisi ka vabariigi
kaugematest nurkadest. Kui
enda kirjapanemise aeg
kätte tuli, selgus tõsiasi, et
tegemist võib olla külapäevade mitteametliku rekordiga, sest nimesid kogunes
üle saja.
Külavanema Arvo Lorentsi „tere tulemast“, noor-

perede heisatud külalipp,
päev täis sporti ja lustlikke
mänge...
Rahvastikuregistri andmetel on Vaskrääma oma
86 elanikuga valla suuruselt
neljas küla, vaid Põlendmaa
on väiksem. Mehi ja naisi
on Vaskräämas peaaegu
võrdselt: 44 ja 42. Kuni 18
aastaseid elab külas 21, sh
11 poissi ja üle 63 aastaseid
13, kellest üle poole on mehed. Küla vanim elanik saab
tuleval suvel 100.

ELEKTRITÖÖD
* olemasolevate elektrisüsteemide renoveerimine
* uute elektripaigaldiste ehitamine
* elektrisüsteemide hooldamine
* elektripaigaldiste käidu korraldamine
Ettevõttel on tööde teostamise õigus mis tahes tehniliste
näitajatega elektripaigaldistes (A-klassi pädevus)
Tel 5340 6180 info@faasinihe.ee www.faasinihe.ee

Südamlik kaastunne
Artjom Meosele ja tema tüdrukutele
16.01.1976 - 11.08.2010

ELENA MEOSE
kaotuse puhul.
Oksana

