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

21. detsember 2010

Ka pühade ajal saab
murega pöörduda valda
Raskete ilmaolude jätkudes
võib meie elanikel tekkida
vajadus pöörduda ootamatult tekkinud probleemide
lahendamiseks vallaametnike poole ka pühade ajal.
Seetõttu on kokku lepitud, et murega teede olukorra ja lumetõrje üle tuleks
helistada keskkonnaspetsialistile Reet Jalakasele
telefonil 514 4559.

Muude ilmaoludest tekkinud erakorraliste muredega seoses võib abivajadusest
teatada otse vallavanemale
Kuno Erkmannile telefonil
524 6260.
Kiirabi ja tuletõrje kutsumiseks tuleb siiski helistada hädaabinumbrile 112
ja politseiga saab hädaline
ühenduse telefonil 110.

Vald tänas oma kõige
staažikamaid pedagooge
Seoses Paikuse Põhikooli
20. juubeliga andis vallavalitsus viiele õpetajale
tänukirjad kauaaegse ja
tulemusliku töö eest. Need
on õpetajad Mihkeles, Tuulemäe, Krinal, Malmre ja
Larin.
Klassiõpetajad Ulvi
Mihkeles ja Sirje Tuulemäe
ning muusikaõpetaja Maire
Krinal töötavad põhikoolis

selle loomisest alates. Siis
kandis kool Paikuse Algkooli nime ja seal õppis 76
last I – III klassini.
Vaid aasta hiljem tulid
lapsepuhkusele jäänud õp
Ulvi ja kõrgkooli õppima
asunud õp Eva asemele
Malle Malmre ja Hulda
Larin. Tulid ja jäidki.
Vald tänas oma kõige
staažikamaid juubelipeol.

Peale pidu käib lastele
pakkide jagamine edasi
Lapsed, kes mingil põhjusel
ei saanud käia valla lasteaedade jõulupidudel ega tulla
ka koduste laste jõulupeole
vallamajja, saavad oma pakid kätte sellele vaatamata,
et päris jõuluvana selleks
korraks juba läinud on.
Kommikott ja ilusad
soovid ootavad:

- koduseid lapsi tööpäevadel 10-13 vallamajas toas
nr 3 või 4 kuni 17. jaanuarini
2011;
- lasteaialapsi lasteaias
oma rühmas;
- kuni 12 aastaseid valla
koolide õpilasi oma klassijuhata juures.

Represseeritud saavad
maamaksu vabastuse
Represseeritud ja nendega
võrdsustatud isikud saavad
2011.aaasta maamaksust
vabastuse, kui nad hiljemalt
10. jaanuariks on valda
toimetanud vastavasisulise
avalduse.
Vabastuse taotleja peab
olema registri andmetel

valla elanik. Täpsemalt saab
infot tel 4420779.
Juba aastaid kehtivad
maksumäärad jäävad kehtima ka järgmiseks aastaks
– olenevalt tsoonist 1,5 kuni
2,5 % maa maksustamise
hinnast aastas. Haritava
põllumaa puhul 0,1 %.

Tänud kartuliperenaisele!
Nende sõnadega palus üks
tänulik tänada Viive Rosenbergi ja tema peret.
Valla sotsiaaltöötajad
toimetasid Kunnari ja Arne
ning sinise väikebussi abiga ka tänavu paljudesse
kodudesse koti või paar
seda eestlase põhitoidust,
kartulit.

Juba aastaid on osaühingul Viiveka kena komme
saata suurperedele või üksikutele kõrges eas inimestele
jõulupühadeks omakasvatatud kartulit.
Vallavalitsus tänab ka
omalt poolt perekond Rosenbergi kena liigutuse
eest.

Toimekas rutus ja küünalde säras
vana aasta meilt läheb nii ära.
Algab uus - täis mõtteid ja lootust
rohkete rõõmude, õnne ootus!

Säravat jõulutule valgust,
rõõmuküllast uue aasta algust!
Paikuse Vallavolikogu
Paikuse Vallavalitsus

Ilusat jõuluaega Seljametsa kooliperelt!
TIIU TIMBERG
Õpetaja

Jõulukuu oli Seljametsa
koolis põnev ja kiireid
toimetusi täis.
Jõulueelsete askelduste
vahel jõudsime trallitada
lõbusates kostüümides jõulukarnevalil. Esmaspäeviti
kogunes kogu maja saali ja
koolipere koos lasteaiaga
veetis mõnusad advendihommikud. Samuti tegime
oma kooli esimese ajalehe.
Hääletuse tulemusena
sai lehe nimeks “Seljametsa
Koolileht”. Lehe toimetasid
1. ja 2. klassi õpilased lapsevanem Annika Põltsami
juhendamisel. Esimeste
lehe läbivaks teemaks oli
poiste- ja kadripäeva tähistamine. Lugeda saab ka
kooliuudiseid – mis, kus ja

Jõulukarnevalil olid vahvates kostüümides nii lapsed kui õpetajad
Ilusat jõuluaega kõigile
millal midagi toimub, leidub Järgmist numbrit on oodata
Seljametsa kooliperelt!
infot lapsevanematele, sün- kevadel.
nipäevaõnnitlusi ning kõike
Jõuluaskeldused koolimuud aktuaalset. Iga laps majas lõpetas tore jõulupidu
sai lehe omale koju kaasa. 22. detsembril.

Kodanikuühiskonna 2010. aasta tegijad
KRISTA HABAKUKK
Pärnumaa EAS konsultant

Pärnumaal on heaks
traditsiooniks aasta lõpus tunnustada ja tuua
esile tublid kodanikeühendused ja isikud, kes
aitavad kaasa meie elu
paremaks muutmisele.
Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit,
Europe Direct Pärnumaa
Infopunkt ja MTÜ Pärnumaa Kodukandi poolt
valiti välja tublid tegijad
juba seitsmendat korda.
Tunnustused jagati välja
kaheksas kategoorias.
Parimaks kodanikualgatust toetavaks omavalitsuseks nimetati Paikuse vald
ja parimaks kodanikualgatust toetavaks äriühinguks
OÜ Paikre Prügila. Pärnumaa Kodanikuühiskonna
Aasta tegu 2010 tiitli päl-

vis Reiu vana raudteesilla
renoveerimine ühenduste,
omavalitsuste ja ettevõtjate
koostööna, mille üks eestvedaja oli meie Silla Küla
Selts. Lisaks eelpool nimetatule kutsuti tunnusmee-

nete üleandmise pidulikule
tänuüritusele 14. detsembril
Pärnu Maavalitsusse ka
MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus, kelle vald esitas
Parima kodanikeühenduse
kandidaadiks. Tänu MTÜ

juhtide Marika Valteri ja
Raul Kurriku ettevõtmisele
on Silla külas Rattapargi
kinnistul kena laste ja noorte
mänguväljak.

Parima kodanikualgatust toetava äriühingu tiitli pälvinud OÜ Paikre Prügila
nimel võttis autasu vastu osaühingu loomisest alates firmat juhtiv Teet Kurs.
Prügila avati 2006.
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Kultuurirahastu jagas raha
Selle aasta neljandal ja
ühtlasi ka viimasel rahajagamisel arutas Paikuse Kultuurirahastu kolme
tähtajaks laekunud projekti
rahastamist. Ekspertgrupi
ettepanekul otsustas vallavalitsus rahuldada need kõik
ja maksta Kultuurirahastu
eelarvest välja järgnevad
toetused:
- 6000 kr Elvy Ennisele
mälestusteraamatu „Küla-

teelt korjatud” väljaandmiseks;
- 11 817 kr MTÜ Paikuse Perekohvikule noortele
peredele loodud suhtlusportaali www.paikuseperekeskus.ee haldamiseks
ning noori peresid toetavate
tegevuste organiseerimiseks
(perekool);
- 25 000 kr ELRO Investeeringute OÜle PaikuseReiu Talvemaa korralda-

miseks ning tasuta teenuse
osutamiseks Paikuse valla
lasteasutuste organiseeritud
gruppidele.
2010. aastaks oli kultuurirahastu eelarves kohaliku kultuuri- ja spordielu
elavdamiseks projektide
toetuseks varasemate aastate 300 tuhande krooni
asemel 100 tuhat krooni.
(Vallavalitsus)

Haridusasutuste kohamaksud
jättis volikogu muutmata
Vallavalitsus kinnitas 1.
jaanuarist 2011 kehtima
hakkavad uued koolide ja
lasteaedade arvestuslikud
kohamaksud.
Võttes arvestuse aluseks
2010. aasta tegelikud ja
prognoositavad kulutused,
jäeti need käesoleva aasta
tasemele järgmiselt:
- õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus

ühe õpilase kohta Paikuse
Põhikoolis 780 eurot aastas
ehk 65 eurot kuus ja Paikuse
Huvikoolis 576 eurot aastas
ehk 64 eurot kuus.
- lasteaia ja lasteaedalgkooli kulud majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe õpilase
kohta Paikuse Lasteaias

Mesimumm 2619 eurot
aastas ehk 218 eurot kuus
ja Seljametsa Lasteaed-Algkoolis 2855 eurot aastas ehk
238 eurot kuus.
Kui teiste haridusasutuste puhul jagatakse kuumaksu arvutamiseks aasta maksumus 12-ga, siis huvikooli
puhul 9-ga. (Vallavalitsus)

Linna ja lähiümbruse teemaplaneering on tutvustamiseks valmis
KADRI KARJUS
Vallaarhitekt

Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) teatab
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva
teemaplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise
aruande avalikust väljapanekust ning avaliku
arutelu toimumisest.
Teemaplaneeringu eesmärk on seada tingimused
omavalitsuste piire ületavate võrgustike ja asustuse
koordineeritud arenguks,
täpsustades ja täiendades

kehtivaid üldplaneeringuid.
Käsitletav planeeringuala
hõlmab Pärnu ja Sindi linna, Audru, Sauga, Paikuse
ja Tahkuranna valla haldusterritooriumeid. Pärnu
valglinnastumise teemaplaneeringu KSH aruande ja
teemaplaneeringu eelnõuga
on võimalik tutvuda perioodil 28.12.2010-18.01.2011
POLi veebilehel www.pol.
parnumaa.ee ning meie vallas kas vallamajas või veebilehel www.paikuse.ee.
KSH aruande kohta saab
kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid 18. jaanuarini 2011
aadressil Ramboll Eesti

AS, Laki 34, 12915 Tallinn,
e-postiga aadressile hendrik.puhkim@ramboll.ee ja
avalikul arutelul.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
avalikud arutelud toimuvad
18.01.2011 kell 11 Sauga
Vallavalitsuses, samal päeval kell 16 Tahkuranna Vallavalitsuses, 19.01.2011 kell
13 Sindi Linnavalitsuses ja
sama päeva õhtul kell 18
Pärnu Linnavalitsuses.
Paikuse vallas on planeeringu kontaktisikuks
vallaarhitekt Kadri Karjus,
e-post kadri.karjus@paikuse.ee, tel 442 0777.

Lumekoristus on talve
aktuaalseim teema
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist

Lumelepingud selleks
talveks on sõlmitud ja
lükkamisskeemid joonistatud. Lumelükkajatel esimene tuleproovgi
seljataga.
Lumetormiga olid sahad pea
ööpäevaringselt tööl. Kui
mehed olid ametis vahetustega, siis masinad töötasid
koguaeg ja mõni kippus vahepeal hooldustki nõudma.
Seetõttu läksid tavapärased
koristusringid vahepeal segamini ja mõni teejupp
võiski vahele jääda.
Tänan kõiki vallakodanikke, kes probleemidest
teada andsid. Tänu nende
kiirele reageerimisele said
ka eksikombel lükkama-

ta jäänud või uuesti täis
tuisanud teelõigud lumest
puhastatud. Loodan, et tänu
ühistele jõupingutustele said
kõik meie valla elanikud
oma vajalikud käigud ka
tuisu ajal tehtud.

Teede ääred tuleks
kriitiliselt üle vaadata
Oleme igal aastal inimeste
tähelepanu juhtinud sellele,
et teeääred tuleb võsast
puhtad hoida. Aiataguseid ei
ole lubatud suurte kividega
kaunistada. Palume erateede
omanikel kriitilise pilguga
oma teeääred üle vaadata.
Lund lükkav traktor on
mõõtmetelt sõiduautost kõrgem ja laiem, samuti sõidab ta lund lükates tee ääri
mööda. Nii võivadki sõiduautodele ohutud puuoksad
lõhkuda traktoril peegli

või kriipida värvi. Kui sellel talvel traktor tee äärde
paigutatud ja tähistamata
ilukivi, ehitusmaterjali või
kruusahunniku vastu saha
lõhub, tuleb tekitatud kahju
korvata kinnistu omanikul
endal.

Laste lumeonnid on ohtlikud
Lumelükkajatel on tekkinud
veel üks suur mure. Tee
äärde lükatud kõrgetesse
lumevallidesse on lapsed
onne ehitama hakanud. Kui
lapsed mängivad onnis,
ei märka neid traktorist
teed lahti lükates. Ärge
lubage lastel teede ja tänavate äärsetes lumevallides
mängida!
Ja lõpuks, ai-ai-ai! Ikka
veel ei kanna kõik jalakäijad
pimedal ajal helkureid!
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Vallavolikogus otsustati:
20. detsembril 2010
* kooskõlastada Pärnu maakonna planeeringut täpsustav teemaplaneeringu eelnõu
„Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine
km 92,0-170,0“.
* teha ettepanek Pärnu maavanemale anda munitsipaalomandisse järgmised Paikuse
alevikus asuvad katastriüksused, millel paiknevad avalikus kasutuses olevad haljasalad:
Linnuääre park, Lagleääre park ja Pääsuääre park.
* võtta vastu Paikuse valla 2010. aasta III lisaeelarve, suurendades nii tulusid kui
kulusid 882464 krooni võrra seoses EAS-lt laekunud sihtotstarbelise toetusega hajaasustuse elektriprogrammi tarvis (Soo-otsa talu elektriga varustamine).
* nõustuda valla osalemisega MTÜs Paikuse Loometegevuse Keskus.
* määrata Paikuse valla raamatupidamise aastaaruande seisuga 31. detsember 2010
audiitorkontrolli läbiviijaks Audiitorühing Külli Audit OÜ.
* kehtestada toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad
(määrasid ei muudetud, pandi vaid eurodesse, loe lk 2).
* kinnitada Paikuse Põhikooli ja Paikuse Lasteaia Mesimumm põhimäärused.
* teha muudatused Paikuse Vallavolikogu 15. mai 2006 määruses nr 18 „Seljametsa
Lasteaed-Algkooli põhimäärus“, asendades sõna „juhataja“ sõnaga „direktor“.
* kooskõlastada Seljametsa Lasteaed-Algkooli sisehindamisaruanne.
* võtta teadmiseks informatsioon Seljametsas maavara kaevandamise võimalusest
(loe lk 3).

Vallavalitsuses otsustati:
6. detsembril 2010
* kinnitada 1. jaanuarist 2011 kehtima hakkavad uued koolide ja lasteaedade arvestuslikud kohamaksud (loe lk 2).
* algatada Jõekalda tee 6 kinnistu detailplaneering kinnistu jagamiseks neljaks
krundiks ja transpordimaaks.
* anda välja ehitusluba üksikelamu laiendamiseks alevikus Oidu kinnistul.
* anda välja kasutusluba Silla külas Leesika tänava elektri liitumisühendusele.
* seada sundvaldus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks Seljametsa külas asuvale
Niidu ning Niidu I kinnistutele tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks, andes
seega õiguse elektrifirmale sinna rajatud liinide hoolduseks.
* anda nõusolek Seljametsas asuva 2,68 ha suuruse Laka katastriüksuse jagamiseks
kaheks: Laka (tootmismaa) ja Suksu (maatulundusmaa) kinnistuteks. Laka katastriüksusele jääb mobiilimast.
* määrata munitsipaalomandisse taotletava 2512 m2 suuruse Pärna pargi katastriüksuse (haljasala, asfaltplats, 25 m teelõik Paikuse toidupoe vastas) sihtotstarbeks
üldkasutatav maa.
* eraldada reservfondist vahendeid hallatavate asutuste personali töötasude ja personalikuludega kaasnevate maksude maksmiseks.
* kinnitada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ esitatud hajaasustuse elektriprogrammi raames Soo-otsa talule rajatud elektrivarustuse liitumistasu toetuse kasutamise aruanne.
* anda seoses Paikuse Põhikooli juubeliga valla tänukirjad kauaaegsetele pedagoogidele (loe lk 1).
13. detsembril 2010
* eraldada valla reservfondist 10000 kr Paikuse Põhikoolile 20. juubelile pühendatud almanahhi väljaandmiseks; 20300 kr tänavavalgustuse ülalpidamiskuludeks,
13400 kr sünni- ja õppetoetuste maksmiseks ning 21100 kr õpilasveobussi hooldus- ja
remonditöödeks.
* kehtestada vallavalituse ja allasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad eurodes
(2007. aastaga võrreldes muutus vaid staadioni üür jalgpalli mängimiseks, mis muutus
poole odavamaks – 44.73 eurot mäng).
* anda välja kasutusluba alevikus Oidu ja Tarmo kinnistutele rajatud veetrassile.
* väljastada ehitusluba Silla külas Oruvälja tänav 9 elektriliitumise ehitamiseks.
* anda nõusolek Seljametsas Soo-otsa kinnistul paikneva elamu sisemise elektrivarustuse ehitamiseks.
* kinnitada 1. novembril toimunud alevikus asuva Telefoni kinnistu suulise enampakkumise tulemused: omandamise õiguse võitis Live Nature Eesti OÜ ostuhinnaga
220000 krooni.
* maksta Paikuse Kultuurirahastu eelarvest välja toetused (loe lk 2).

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse määramiseks
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse
eelneva kuu kulud järgmiste
piirmäärade ulatuses:
- toimetulekutoetuse
arvestamisel kaugküttega,
soojaveevarustusega eluruum 2,24 eurot m2;
- korteriüür või hooldustasu 3,20 eurot m2;
- tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus
6,58 eurot üheliikmelise
pereliikme kohta ja iga järgneva pereliikme kohta 4,41
eurot kuus;
- elektritarbimine eluruumi valgustamiseks ning
statsionaarse elektripliidi

kasutamisel 16,62 eurot
üheliikmelise pereliikme
kohta ja iga järgmise pereliikme kohta 4,79 eurot
kuus;
- vedelgaasi statsionaarsele vedelgaasipliidile üheliikmelise pereliikme kohta
6,39 eurot ja iga järgneva
pereliikme kohta 4,79 eurot
kuus;
- soojusenergia kulu
eluruumide puhul, mille
kütmine toimub ahju või
individuaalse väikekatla
abil või elektriradiaatoritega kompenseeritakse
küttekuluna ajavahemikul
oktoobrist maini 2,24 eurot

ruutmeetri kohta kuus;
- maamaksu kulud kompenseeritakse maksuteate
alusel, mille arvestamise
aluseks 0,13 eurot m2;
- eluruumi kindlustuskulude määraks 0,13 eurot
ruutmeeter;
- olmejäätmete vedu
üheliikmelise pereliikme
kohta 5,75 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta 3,84
krooni.
Alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja
või kauba müüja esitatud
dokumentide alusel.
(Vallavalitsus)
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20 aastasel põhikoolil on oma lugu
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Staažikamad valla elanikud mäletavad küll
valla esimese kooli tekkelugu hästi, kuid kaugelt üle kolmandiku
valla tänastest elanikest
on meile elama asunud
just viimase 20 aasta
jooksul. Ja just niisama
kaua on olemas ka Paikuse Põhikool.
Paikuse Põhikool sündis
1990. aastal väikese 76
õpilasega algkoolina, kellel oma maja ei olnudki
veel. Avaaktus toimus endise Sindi sovhoosi keskuse,
praeguse vallamaja saalis ja
õppetöö läks lahti Politseikooli kolmandal korrusel.
Kahes I, kahes II ja ühes
III klassis jagasid tarkust
ja õpetusi seitse õpetajat,
kellest kolm – Sirje Tuulemäe, Ulvi Mihkeles ja Maire
Krinal – on koolile truuks
jäänud tänaseni. Esimene
direktor oli Urmas Sähka.
Paralleelselt koolitööga
käisid ka endise Erikutsekooli nr 2 ühiselamu algkooliks ümberehitamise
tööd tollase külanõukogu esimehe Aime Kääratsi
juhtimisel. Hiliskevadel
alustatud ehitus sai valmis
detsembris ja 18. kuupäeval
peeti maha ka avamispidu.

Kool kui Tallinna linn
Kooli õpilaspere kasvas aga
aasta-aastalt, samuti vajadus põhikooli ja ühtlasi ka
suurema maja järele. 1995.
aastal jätkas algkool juba
203 õpilasega põhikoolina.
Kuigi maja oli veel uus ja
kõigile armsaks saanud, oli
see siiski jäänud lootusetult
kitsaks.
Kui tekkis võimalus
vahepeal reorganiseeritud
Pärnu EPT peahoone koolimajaks ümber ehitada, võeti
sellest mõttest kinni ja juba
1997. õppeaastat alustatigi

Paide maantee ääres suures,
kaasaegses majas. Õpilasi
oli siis juba ligi kolmsada.
Ja siis hakkas kool nagu
magnet veelgi jõudsamalt
lapsi ligi meelitama, tekitades peatselt taas ruumipuuduse. Edasi läks nii nagu
Tallinna linnaga: ehitatakse
ja ehitatakse, aga valmis ei
saa kunagi.
Jätkunud on õpilaste
arvu pidev kasv ja sellest
tingituna koolihoone pidev
laiendamine erinevate juurde- või ümberehituste näol.
2002. aastal valminud
söökla lahendas toitlustusprobleemi. Sööklaruumide
valmimisega kaasnesid ka
kolm klassiruumi ja raamatukogu. Juba aasta pärast
asuti vana garaaži kohanda-

jekt: alustati tööõpetusmaja
peahoonega ühendava algklassidemaja ehitamist. See
hoone sai eriti kaunis ja juba
2009. aasta 1. septembril
kolisid kõik kuus algklassi
komplekti oma majja, tundes end ülimoodsas veekardinatega valgusküllases
ning imekaunis majas hästi
nagu tõelised peremehed.
Tundub, et maakonna
suurim kool on lõpuks valmis, aga võta näpust – ajale
on alla jäänud spordisaal.
Ning juba toimubki uue
spordi- ja tervisekeskuse
ehituse ettevalmistus. Kas ja
kuidas aga leitakse ehitajate
poolt küsitud minimaalselt
50 miljonit krooni, on juba
iseasi. Aga selge on see,
et niikuinii saab kool ka

Lilled ja tänukirjad
teenekamatele
õppekavas male- ja arvutiõpetus ning inglise keele süvaõpe. Nii kooli juhtimises
kui õppetöös rakendatakse
laialdaselt infotehnoloogia
võimalusi.
Töötab 28 spordi-, liikumis-, loovus- ja aineringi.
Tegutsevad 4H ja kodutütred. Koolil on välja kujunenud oma traditsioonilised

Olge lahtise tulega
ettevaatlikud!
Päästeteenistus tuletab
meelde, et põlevat küünalt
ei tohi järelevalveta jätta,
lahtisel tulel hoidku silma
peal täiskasvanu.
Tuleohuga tuleb arvestada juba küünlale asupaika
valides. Tegemist on siiski
lahtise tulega, mis on suur
ohu allikas. Küünal tuleb
paigutada mittepõlevale
alusele ja paika, kus leegi
lähedal pole tuld võtvaid
esemeid, näiteks kardinat
või kuuseoksi. Puit või paber küünla aluseks ei sobi.
Põleva küünla juures
olgu täiskasvanu, sest küü-

nal võib sulades või tuuletõmbega ümber kukkuda.
Üpriski sagedased on ka
juhtumid, kus süttib küünla
kaunistus. Edasi võib tuld
võtta laud, kardinad ja muu
sisustus. Lauakaunistuste
või kaunistusrosettidega
küünlaid ei peaks üldse
süütama, sest kaunistus on
põlevast materjalist ja võtab
kergesti tuld.
Tulekahju korral helista
kohe numbrile 112 ning
asu siis ise võimalusel tuld
kustutama. Abi kutsumisega
viivitades võib tulekahju
suuremaks paisuda.

Lemmiklooma saab ise
registrisse kanda
Lemmikloomaomanikel
on võimalik peale kiibistamist ise oma loom tasuta
registreerida üle-eestilisse kohalike omavalitsuste
Lemmikloomaregistrisse
LLR. Selleks tuleb minna
Riigiportaali www.eesti.ee
“Kodaniku” osasse ning valida teenuste alt “Kohalike
omavalitsuste lemmikloomaregister”. Siseneda saab
kas ID-kaardi või oma internetipanga paroolidega.

Riigiportaalist Lemmiklooma kandmine LLR-i on
täiesti tasuta. Kõikidele avatud kiirotsing kiibinumbri
järgi asub lehel http://llr.
ee/.
Loodud süsteem aitab
kaasa, et omanikel oleks kadunud loomi üle-eestiliselt
kergem leida.
Rohkem infot registriga
liitumiseks saab telefonilt
6062730, info@spin.ee.
(Spin TEK AS)

Seljametsa karjääri kõrval
läheb kaevandamiseks?
Rõõmsad näod ja edukad hoiakud I ja II lennu ühisfotol kooli 20. juubelipeol
tõestavad, et eesti rahva vanasõna „Paikuse Põhikool – kindel algus Sinu elule“
peab paika. Pildi peale võeti ka oma armsad õpetajad Sirje Tuulemäe ja Marek
Signe Lensment
Varketin.
ma tööõpetusmajaks. Sinna
mahtusid peale tööõpetusruumide ära ka esimesed
klassid.
Kaks aastat sai valla
rahakott hingetõmbeaega
ja siis asuti koolistaadioni
tegema. Korralik tartaankattega staadion valmis 2006.
aasta suvel ja õnnistati kohe
ka sisse üleriigiliste „Jõudi“
suvemängudega.
2008. aastal võeti ette
aga hoopis suurem pro-

kaasaegsed sportimistingimused, kui selleks ka
planeeritust veidi enam aega
peaks kuluma.
Ja siis selgub, et vaja on
veel seda ja teist ja nii see
Paikuse Põhikooli lõputu
ehitamine käibki.

Kaader otsustab kõik
Tänane 405 õpilasega Paikuse Põhikool on Pärnu
maakonna suurim. Lisaks
riiklikule õppekavale on

Õpetaja Ulvi Mihkeles on üks kolmest õpetajast, kes alustas koos Paikuse Algkooliga
tööd 20 aastat tagasi.
Signe Lensment

üritused. Läbi aastate on
õpilased aktiivselt osalenud
maakonna aineolümpiaadidel ja edukamad on jõudnud
nime teha ka üleriigiliselt.
Jõudumööda oleme kooli suurematest tegemistest ja
laste märkimisväärsetest tulemustest püüdnud ülevaate
anda ka vallalehes, samuti
on aeg-ajalt üht-teist saanud
lugeda Pärnu Postimehest.
Midagi ei tule elus kätte
iseenesest. Paikuse Põhikooli hea maine ja tublide
saavutuste taga on paljude
inimeste tõsine töö. Need
inimesed on meie laste õpetajad, juhendajad, treenerid.
Vaid oma ala armastajad ja
igapäevatööd suure järjekindlusega tegijad suudavad
jõuda selliste tulemusteni,
nagu on jõutud meie koolis.
1999. aastast direktoriks
saanud ja tänagi kooli juhtiv
Aare Külaots on loonud
hästitoimiva meeskonna
eesotsas 34 pedagoogiga,
kellele suurepäraselt sekundeerivad kõik teised majas
nii vajalikud inimesed.
Et teil, austatud koolipere, jätkuks indu ja tahet,
et oleks stiimulit ja motivatsiooni ka edaspidi oma
rasket tööd nii hästi teha!

Nordecon Infra AS esitas
Keskkonnaametile taotluse
maavara kaevandamise loa
saamiseks Seljametsa järve
kõrval liivamaardlas asuvale Seljametsa liivakarjääri
mäeeraldisele. Tegemist
on uue, 3,35 hektari suuruse mäeeraldisega, mille
põhimaavaraks on täiteliiv
kaevandatava varuga 134
tuh m3. Maavara on plaanis
kasutada teede-, keskkonna- ja üldehituses. Kaevandamise taotletav keskmine
aastamäär on 20 tuhat m3 ja
loa kehtivusaeg on 10 a.

Kuna tegemist on kohaliku tähtsusega liivamaardlaga, laekuks seaduse järgi
kogu ressursimaks Paikuse
valla eelarvesse.
Kaevandamisega rikutud
maa hilisema korrastamise
tingimused ja kasutamine
kooskõlastatakse Paikuse
Vallavalitsuse ja Keskkonnaametiga.
Detsembrikuu volikogu
kuulas ära informatsiooni
kaevandamise loa taotluse
kohta ja annab selle kohta
oma arvamuse jaanuari istungil.

Puuetega inimeste
käsitöid saab ka e-poest
MTÜ THINK Eesti on loonud puudega inimeste valmistatud käsitöötoodete
e-poe. E-poes, mis asub
aadressil http://www.shop.
think.ee/ on hetkel müügil
tikitud pildid, kindad, sokid,
kampsunid, linikud, siidirätikud, ehted, kaardid ja
mitmeid muid tooteid.
MTÜ Think Eesti tegutseb 2004. aastast. Sellest
ajast peale oleme teinud
puudega inimestele hulganisti erinevaid e-koolitusi ning pakkunud oma
koolitatutele ja liikmetele
jõudumööda sobivat tööd.
Paljud meie inimesed teevad suurepärast käsitööd,
kuid nad ei oska oma annet
lisasissetuleku võimalusena
käsitleda. Sestap otsustasimegi luua silla puudega
inimestest käsitöömeistrite

ja tarbijate vahel, käivitades
e-poe ning pakkudes seal
kvaliteetset toodangut.
Et toodete valikut mitmekesistada, otsime käsitööd armastavaid puudega
inimesi või nende lähedasi,
kes pakuksid oma tooteid
meie netipoe kaudu tulevastele ostjatele. Pood on
juba praegu eesti, vene,
inglise ja soomekeelne, sest
lähiajal tutvustame seda ka
naaberriikides. Sageli käime
laatadel kauplemas, osaleme
Võru jõululaadal ning kahel
päeval ka Mia Jõulumaal
Kose vallas.
Käsitöömeistrid, tuleme
vajadusel teie juurde ise
kaubale järele, andke endast
märku! Kaupa saab pakkuda
telefonitsi 51965729, Anneli Metson või e-kirja teel
shop@think.ee.

4

Nr. 12 (192)

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
FAVZYA FITKULINA
ASTA-MIRALDA VEESALU
ARVO PARIK
TAIMI KASEMETS
JAAN ALLIKSOO
LEIDA ÕISMAA
ANATOLI BARANOV
ARTUR ILM
KAALU TÕNTS
AINO RIIVITS
LEO PÄRNOJA
MARET SAARSE
EDGAR TAMMEL
RIHART-ALLOR POPP
LIIDIA KALDMA
MAIGA LIIBERT
JOHAN-KARL LATSERUS
BERNHARD REINEM
KEO KURROT
ANTS TALING
UNO INDERMITTE
HILME TIITS

Õnnitleme!
NEVE PAADIK
ema Maarja Krjutškova
isa Marten Paadik

21.10.2010

AMELIA VEBER
ema Signe Veber
isa Aleksander Nesterenkov

21.11.2010

STEFAN-DANIEL DMITRIEV
ema Irina Dmitrieva
isa Vitali Dmitriev

21.11.2010

SIIM TOMINGAS
ema Kristi Tomingas
isa Janno Tomingas

30.11.2010

SANDER TOMINGAS
ema Kristi Tomingas
isa Janno Tomingas

30.11.2010

MAIROLD HANSON
ema Reet Reilent
isa Janno Hanson

01.12.2010

JASPER VASSILJEV
ema Marika Prants
isa Toomas Vassiljev

14.12.2010

Kultuurikalendreid saab osta vallast

Kroonid eurodeks kodukontoris

Valla kultuuritöö koordinaatori Ille Riivitsa eestvõtmisel sai mitmeid aastaid jutuks olnud kultuurikalendri
väljaandmine nüüd teoks.
Kalendris on kasutatud
olemasolevaid pilte meie
vallas toimunud üritustest
ja kaunitest paikadest ning
loodusest. Loodame, et on
pandud alus toredale tradit-

Küsimus Paikuse Postkontori juhatajale Eda Naabrile:
Mida teha, kui kodus on
igaks hädajuhtumiks kogutud kroonid, mida pangaarvele ei tahakski panna?
Vastus: Sellise mure
korral aitab peale kõikide
pankade ka Paikuse Postkontor, kus alates uuest

sioonile. Et järgmisel aastal
piltide valik parem oleks,
siis ootame ka vallaelanike
tehtud kauneid pilte meie
valla loodusest ja ka üritustest.
Ühe kalendri trükihinnaks kujunes 25 krooni.
Neid saab osta valla kantseleist, päevakeskusest, raamatukogust ja muuseumist.

Aitame teha lumetõrjet
Aitame teil lahendada mured kuhjunud lume ja jääga
nii hoonete katustel kui
hoovis.
Majaomanikel ja -haldajatel soovitame õigeaegselt
lasta katustelt ära koristada
nii lumi kui jää, sest selle kogunemisel suureneb
nende sissekukkumise või
deformeerumise oht, kuna
katuste ehitamisel pole sellise koormusega arvestatud.

Lume raskuse all sissekukkunud katust ja ka
sellest tingitud kahjustusi
hoonele ja hoones asuvale
varale kodu- ja varakindlustuse raames reeglina ei
hüvitata.
Kui vajate lumetööde
juures abikäsi, võtke meiega ühendust tel 58033568,
Elcamino OÜ. Tuleme ja
teeme katused ja hoovid
puhtaks. (Siim Soondra)

Noorte maadlejate edu jätkub
6. novembril osalesid Spordiklubi Leo noored maadlejad Kallaveres Aleksander
Abergi Mälestusvõistlustel
kreeka-rooma maadluses.
Kohad esikolmikusse
võitlesid välja kaks Paikuse
poissi: Martin Timberg (40
kg) sai II ja Madis Heinmets (47kg) III koha. Teised
klubi sportlased pälvisid
kohad esikümnes: Aljand
Uusmees 4. koht (85kg),
Ülari Antsmäe 4. koht
(85kg), Sander Tagu 5 koht
(25kg), Randel Uibo 5. koht
(42kg), Rasmus Siinmaa 5.

koht (66kg), Sander Pihus
8. koht (40kg), Raimond
Uibo 9. koht (30kg), Ka
11. detsembril Märjamaal
toimunud maadlusvõistlustel Märjamaa Kapp jõudsid
meie kaks noormaadlejat
esikolmikusse: Martin Timberg 38kg Ikoht, Rasmus
Siinmaa 69kg II koht.
Sportlaste treeneriks on
Gristen Heinmets. Maadlustreeningud Paikuse Spordikeskuses toimuvad E, K ja
R 17.30-20.00. Oodatud on
kõik huvilised.
(Raiko Hiis)

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

aastast saab tööpäevadel
kuni 15. jaanuarini vahetada
oma kroonid eurodeks 1000
euro ulatuses tasuta.
Kes soovib kogutud
kroonid kanda eurodena
SEB pangaarvele, saab seda
teha tasuta. Ülekanne teistesse pankadesse maksab
35 krooni.

Vanast vannist võiks saada raha
Musta- ja värvilise metalli kokkuostja OÜ Vakaru
Refonda tellitud uuringust
selgub, et kolmandikul Eesti
elanikest on majapidamises
mittevajalikke metallesemeid, kuid vaid pooled
neist leiavad tee vanametalli
kokkuostu.
Uuringust selgub, et
paljud inimesed hoiavad
vanametalli „mustadeks
päevadeks“. Siin aga tuleb
arvestada teatud riskidega,
näiteks ei garanteeri keegi,
et sel päeval, kui raha vaja
läheb, on turul head hinnad
või et rooste ei ole metalli
rikkunud. Samuti langeb vanametall tihti ka varaste saagiks. Vaid 63 % vanametalli

omanikest on lähiajal plaan
oma kasutult seisev metall
kokkuostupunkti viia.
Küsitlusest tuleb välja
ka, et paljud inimesed ei
ole informeeritud võimalustest, kuidas vanametallist
lahti saada. Ei teata, et vana
vanni, pesumasina või radiaatorite eest võiks saada
raha. Tihti viskavad inimesed need asjad lihtsalt ära..
Lisaks on alati võimalus
tellida transport või rentida
tasuta haagis vanametalli
kokkuostuga tegelevast ettevõttest.
Lisainfo tel 6102933,
refonda@bsr.ee, www.refonda.ee. (Viktor Sagal OÜ
Vakaru Refonda)

21. detsember 2010

TEADAANDED
Seoses pühadega töötab vallavalitsus 23. ja 31. detsembril kell 13-ni. Paikuse Raamatukogu on nendel
päevadel suletud.
Ülejäänud ajal töötame nagu tavaliselt.

KUULUTUSED
Puhastame katuseid lumest. OÜ Ostom, 5019780; ostomoy@gmail.com.
***
Müüa gaasipliit ja 70 liitrine roostevaba õlleankur.
Helistada 56676226.
***
Soovin osta või üürida garaaži Paikuse alevikus.
56371597.

Ürituste ajakava
06.01 kell 12 valla Memme-Taadi uusaastapidu
vallamajas
08.01 kell 12 mälumäng: Paikuse pildivoor vallamajas
17.01 näitus kollektsioonide kogudest Seljametsa
Muuseumis
19.01 kell 19 mälumäng vallamaja saalis
24.01 kell 12 muuseumisõprade kohvilaud Seljametsa
Muuseumis
29.01 kell 12 talvine perespordipäev Spordikeskuse
juures

Euro tulek ja pangateenused aastavahetusel
Kuna sularahaautomaatide täitmist eurodega
alustatakse 30. detsembri õhtust, siis ei ole aasta viimasel kahel päeval tagatud sularaha kättesaadavus kõikidest automaatidest. Aastavahetusel on soovitatav eelistada kaardimakseid,
mis toimivad tavapäraselt vana aasta viimaste
minutiteni.
Valdav enamus sularahaautomaate hakkab väljastama eurosid juba uue aasta esimestel tundidel. Juhul kui arvate, et vajate aastavahetusel
ostude sooritamiseks sularaha, siis varuge seda
sobivas koguses enne 30. detsembrit.

6. jaanuaril kell 12
vallamajas

MEMME-TAADI
UUSAASTAPIDU
Uute ja vähekasutatud kvaliteetriiete müük
(Kaup USA-st ja Itaaliast)
Asume Paide mnt 19a, sissepääs postkontori välisuksest

E-R 10-17, L 10-14
tel 5273964

massaaž
küünetehnik
(maniküür, geeli paigaldus,
hooldus, gelish püsilakk)

solaarium

Turvalist jõuluaega soovivad
oma klientidele OÜ Sianlero
ja Hilbu äri

Mälestame
lahkunuid
Raivo Kesklaas
Riho Laur
Ülo-Ernst Matveus

Paide mnt 19a
Tel 53773246
E-R 11-17
L eelregistreerimisega

02.09.1947 - 21.11.2010
21.02.1977 - 14.12.2010
28.10.1925 - 19.12.2010

Oleme avatud T–R kell 10–17
Asume koolimaja taga staadioni
kõrval Nimmi tänava ääres. Info 51998586

