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Kurjamid on teada
Eelmises lehes palusime
vallarahva abi, et vastutusele võtta need inimesed, kes
lõhuvad lillepotte, sillakäsipuid, prügikaste, istepinke
– ühesõnaga kõike, mille
vähesuse pärast vallas on
elanikud sageli nurisenud.
Raudtee silla piirete
lõhkumise pärast algatatud
väärteomenetlus vaevalt
oma lõpu nii pea leiab, sest
sellega on seotud paljud
noored. Peakangelane on
aga süü omaks võtnud ja ko-

hustunud kahju hüvitama.
Suvi on ees, õhtud soojad ja pikalt valged. Palume lapsevanemaid oma
noorukitest laste tegemistel
ikka silma peal hoida. Ärge
uskuge nende juttu alati!
Kontrollige järgi, kus on
see koht konkreetselt, kus
laps ütleb end igal õhtul
olevat. Kellega ja mida
tegemas? Muidu võib teid
oodata ebameeldiv üllatus
kriminaalasja näol.
(Vallavalitsus)

Vaskrääma tee läheb kinni
Umbes kuuks ajaks pannakse liiklus Surju-Seljametsa
tee 9,9. kilomeetril asuval
Laimetsa sillal seisma, et
sild ehitada laiemaks ja
paigaldada piirded.
Töö tellis Lääne Regionaalne Maanteeamet. Riigihanke tulemustest sõltub
tööde täpne aeg, kuid soov

on teha nii, et kooli alguseks
oleks võimalik sealt juba
autosid ühelt poolt üle lasta.
Ümber saab sõita veehaarde
kaudu.
Kuuldavasti tehakse sel
suvel korda ka sild PaikuseTammuru teel, kuid tööde
ajaks seda liiklejatele ei
suleta.

Hõbelusikad ootavad
omanikke
Kahest eelmisest valla beebipäevast ootavad vallamajas omanikku väikeste
Marta, Susanna, Kullervo,
Silveri, Sanderi, Racheli,
Aleksander Lari ja Johanna
hõbelusikad.

Lusikad saab kätte kantseleist tuba 9, kollektiivpuhkuse ajal juulikuus tuba
8. Igaks juhuks palume
helistada ette 442 0770 või
442 0772.

Hanketeade
Paikuse Vallavalitsus otsib ehitajat
Pärnu–Tori maantee Paikuse alevikus
asuva rekonstrueeritava lõigu, km 3,2–3,65,
välisvalgustuse ümberehitamiseks
Töö sisaldab 56 valgustiga 32 terasposti paigaldamist,
maakaabelliini rajamist ning 16 mastiga olemasoleva
valgustusvõrgu mahavõtmist OÜ Infraprojekt tööprojekti
„Tänavavalgustus ja side, Pärnu maakond Paikuse vald
Paikuse alevik Pärnu–Tori maantee” (töö nr 0903-04)
alusel.
Töö tuleb teha samaaegselt riigimaantee rekonstrueerimisega, mille lõpptähtaeg on 23.09.2010.
Nõuded pakkujale:
- omab MTR registreeringut elektrivõrkude ehitamise
alal.
- ei esine RHS § 38 lõikes 1 kirjeldatud hankemenetlusest kõrvaldamise põhjusi – esitada Maksu- ja Tolliameti
tõend.
- omab tänavavalgustusvõrkude ehitamise ja hooldamise kogemust – esitada viimase 3 aasta jooksul tehtud
tööde nimekiri.
Hinnapakkumus esitada kinnises ümbrikus Paikuse
Vallavalitsusele Pärnade pst 11 Paikuse alevik 86602
Pärnumaa tuba 9 hiljemalt 30. juunil 2010.a kell 11.
Hanke tehniline kirjeldus (tööprojekt) ja täiendav info
abivallavanem Ain Jakobsonilt, tel 442 0775 või 5246250
ja ain.jakobson@paikuse.ee.

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Hea töö eest ka vääriline tasu
LIILIA VARIK
Teabespetsialist
Tormilt võta tiivad,
merelt mõte ja
tammepuult tahtejõud ...

Selline mehine mõte
on tunnuskirjal, mille vallavanem Kuno
Erkmann ulatas koos
preemiaümbrikuga Paikuse valla parimatele
koolinoortele.
3. juuni keskpäevaks said
kutse vallavanema vastuvõtule viitega klassi lõpetanud või olümpiaadidelt ja
spordivõistlustelt esikohti
toonud 3.-9. klassi õpilased. Erkmann tänas noori,
nimetades neid valla arengufondiks. Ta tänas ka kõiki
õpetajaid, kes on suutnud
avardada laste maailma ning
hoidnud neid õigel teel.
79 kutsutust olid 45
tunnistusel kõik viied ja
käitumine eeskujulik. Kuigi
tublidest tublimaid on vahel
raske eristada, ei saa sel aastal esile tõstmata jätta näiteks 9.a klassi õpilast Mai
Liis Pukka (fotol), kes on
kõik üheksa aastat saanud
kiituskirja ning esindanud
edukalt oma kooli maakondlikel ja vabariiklikel
aineolümpiaadidel. Õppeaasta jooksul tõi Mai-Liis
erinevatelt aineolümpiaadidelt koju neli I ja kolm II-III

kohta. Kolm I ja üks III koht
ning kiituskiri on ette näidata 8.b klassi õpilasel Tõnis
Lepikul. Sellised tulemused
kõnelevad pidevast ja põhjalikust tõsisest tööst.
Vallavanema vastuvõtule olid kutsutud: Mai-Liis
Pukk, Kristina Rabi, Kadri
Schneider, Karolin Übner,
Anita Hohlov, Sander Pärna, Styv Solovjov, Maarika
Tärk, Gerly Paju, Tõnis
Lepik, Elina Ild, Janely Tilk,
Mariaana Sipelgas, Claudia
Kaubi, Marten, Jaanimets,
Raul Ilbi, Madli Kivisto,
Hendrik Laas, Allan Popp,
Hannes Dvorjanski, Karmel
Kostabi, Mihkel Vallap,
Triin Schneider, Ülari Antsmäe, Lisanna Kõgel, Kelly
Solovjov, Kirke Tarjus, Kermo Saarse, Karl Juhan Saks,
Johanna Jürima, Hanna Grete Õispuu, Eliise Priiman,
Triin Lepik, Kermo Raik,
Egert Marten Möller, Joosep
Kalbus, Lisett Aidulo, Sandra Siinmaa, Karl Kodu, Kärt
Kaljuvee, Merilin Tukk,
Katariina Aljas, Eliisa Alliksaar, Lauren Pedak, Lisett
Pedak, Merit Ratnik, Triinu
Reigo, Andrea Tapp, Villem
Endel Tiits, Cathy Õunapuu,
Marta Lotta Kukk, Claudia Altmart, Brity Klaas,
Simmo Talpas-Taltsepp,
Kaisa Kask, Karl Varik,
Artur Konontšuk, Brigita
Kasemets, Kristjan Koha,
Johanna Liisa Orav, Lisette

Parts, Lisa Priivits, Kärolin
Siim, Jaan Marten Pukk,
Rasmus Pärn, Künter Suve,
Julia Laidvee, Kätlin Kits,
Hanna-Katri Uutsalu, Birgit
Kippus, Emely Mihkelsoo,
Anette Sepp, Hanna- Maret
Kaljuvee, Helina Salujärv,
Meelike Liiv, Martin Timberg, Eva- Lotta Mitt, Joosep Talts, Uku Ott.
Esimeses klassis hindeid
ei panda. Paikuse Põhikooli
2.a ja 2.b klassi kiitusega lõpetajad kutsus direktor Aare
Külaots oma vastuvõtule 4.
juunil. Seal andis ta neile

kätte ka Paikuse vallavanema tunnuskirja ja preemia.
Kokku oli neid tublisid
lapsi 21: Annabel Alliksaar, Mirjam Kits, Hannes
Lehiste, Elizabeth Meedla,
Kerttu Rist, Helena Victoria
Valdmees, Josiine Vekram,
Ann Marii Kivikas, Aveli
Männe, Maiko Ojakann,
Birgit Rebane, Agnethe
Tettermann, Grete Alttoa,
Cäthy Erm, Riho Ild, Grete
Vainokivi, Tom Kristian
Abel, Kätlin Kits, Heleryn
Kustasson, Joosep Paasik,
Hanni-Katri Uutsalu.

Paikuse I laste laulu- ja tantsupidu
ANU TAMMEARU-MEŽULE

Tantsujuht

2. juunil toimus spordikeskuses esimene
Paikuse laste laulu- ja
tantsupidu.

Igas valla õppeasutuses õpetatakse aasta jooksul hulga
laule ja tantse, mida kuulevad, näevad vaid lapsevanemad sisestel pidudel,
ent vallarahvale on enamasti
teadmata, mida koolis või
lasteaias tehakse. Seega

lükati aasta alguses käima
idee korraldada kevadel
suur ühine laste laulu- ja
tantsupidu.
Põhikooli, lasteaia ja
Seljametsa kooli muusikaja liikumisõpetajate kohtumisel valiti välja laulud,
pandi paika põhiidee, milleks sai Mu koduke.
Paikuse vallamaja juurest alguse saanud rongkäik venis mõnesaja meetri
pikkuseks, sest kokku oli
peolisi umbes 150.
Laulukoorid esinesid
spordikeskuse suurde saali paigaldatud poodiumil.
Kõik tublid lauljad tulid
oma etteastega vahvasti
toime. Ühendkooride etteaste oli aga tõesti suursugune! Koore juhendasid valla

muusikaõpetajad Maire
Krinal, Kristi Rulli ja Kadi
Sepp.
Mõnusad laulumängud
Seljametsa Lasteaed-Algkooli esituses (juhendaja
Kaire Holm) panid rahvagi
kaasa laulma. Suurt elevust
tekitas veel Paikuse lasteaia
nelja rühma esituses Anne
Kaare seatud Meie tants
ja Kaerajaan. Tantsuplatsil
käisid veel põhikooli 1.
klasside tantsurühmad ja
2. klassi võimlejad Anu
Tammearu-Mežule juhendamisel.
Peo õhtujuhid olid Ille
Riivits ja Helen Mitrofanova. Loodame, et traditsioon
jätkub - juba on tehtud ettepanek kaasamaks ka naaberomavalitsusi.
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Valla 2009. a majandusaasta
aruanne on valmis
KUNO ERKMANN
Vallavanem
Eelmisel aastal jõudsid üldise majanduslangusega
seotud probleemid ka nii
meie valda kui paljude kodudessegi. Nendest võitusaamine seisab alles ees.
2009. aastal suurenes töötus
kordades, vähenes veerandi
võrra töökohtade arv vallas, 14 % vähenes tulude
laekumine.
Vaatamata raskele ajale
oli aasta 2009 Paikuse vallas
tegus ja vald suutis põhifunktsioonid täita rahuldavalt. Seda aastat ilmestab
jõuline infrastruktuuride
areng. Valla 2009. aasta
planeeritud eelarve maht

oli 75 362 229 krooni, sh 16
miljonit krooni EL raha.
Tänu Euroopa fondide
kaasrahastamisele ja koostöös ettevõtetega ehitasime
juurde mustkattega teid ca
2,1 km. Uue väljanägemise
sai aleviku keskus, sest
rahva rõõmuks uuendati
Lääne Teedekeskuse tellimusel Paide maantee teelõiku RMK juurest Tehnika
tänava ülekäiguni. Koos
sinna juurde valla tellitud
kõnnitee ja tänavavalgusega
muutus seni aleviku liikluse
kitsaskoht nüüd liiklejatele

palju ohutumaks. Samuti rajati ka elamualadele 1,2 km
mustkattega teid. Jalakäijate
teede võrk täienes mustkatete osas 1,4 km võrra.
Suurimaks investeeringuks oli kahtlemata põhikooli algklasside maja
ehitus, mis on kindlasti
valla tuleviku arengu üheks
nurgakiviks.
Samas jääb aasta tegususe kohta hinnangu andjaks
ikkagi vallakodanik, väljendades tehtu suhtes rahulolu
või rahulolematust. Tunda
oleme saanud mõlemat.

Eelarve 2009 plaaniline
Tulud
76761813
Kulud
76761813
Invest.-d

tegelik
69997689
73170099
29007538

täitmise %
91,2
95,3
41,4

Jõustusid uued õigusaktid
KRISTER VELLET
Vallasekretär
Avaliku korra eeskiri
20. mail jõustus valla uus
avaliku korra eeskiri, kuna
seni kehtiv oli kohati vastuolus uute õigusaktidega.
Uus eeskiri reguleerib täpsemalt ka avalike ürituste
korraldamise tingimusi.
Eeskirja eesmärk on tagada vallas avalik kord ning
inimeste rahulik kooselu ja
turvalisus. Sellest tulenevalt
tuletan meelde öörahu aja:
1. septembrist 31. maini kell
23-07 ning 1. juunist 31.
augustini 24-06.
Öörahu piirangust võib
kõrvale kalduda vaid avarii-

liste tööde tegemise ajal, 23.
juunil ja 31. detsembri ööl
või vallavalitsuse loal.
Eeskiri sätestab, et avalikke üritusi tohib korraldada vaid vallavalitsuse
loal ning tingimustel vallavalitsuse 2. juunil 2010
jõustunud määruse „Avalike
ürituste korraldamise kord“
alusel.
Avalike ürituste korraldamise kord
Avalikeks üritusteks loetakse kontserdid, etendused,
tantsuõhtud, spordivõistlused, näitused, filmivõtted,
laadad, reklaamiüritused,
rongkäigud, ilutulestikud ja
muud sellised üritused, mis
toimuvad valla haldusterri-

tooriumil vabas õhus.
Selleks, et avalik üritus
korraldada, tuleb esitada
vallavalitsusele taotlus, mis
on kättesaadav valla veebilehel www.paikuse.ee ja
vallamaja kantseleis.
Kaks või enam päeva
kestva ürituse puhul, mille
külastajate arv on 1000 või
enam, tuleb esitada taotlus
mitte varem kui 12 kuud ja
hiljemalt kaks kuud enne
ürituse toimumist. Muude
ürituste puhul tuleb taotlus
esitada hiljemalt 14 päeva
enne ürituse toimumist.
Artiklis nimetatud õigusaktidega saab tutvuda
valla veebilehel ja vallamaja
kantseleis.

1. juulist muutub sündide ja
surmade registreerimise kord
KRISTER VELLET
Vallasekretär

1. juulil jõustub perekonnaseisutoimingute
seadus, mille tagajärjel
toimuvad muudatused
sündide ja surmade registreerimisel.
Muudatuse eesmärk on
lihtsustada toimingu läbiviimist, samas muutub
registreerimine ajaliselt
mõnevõrra pikemaks, kuna
eeldab rohkemate andmete
sisestamist. Sünni puhul
peab ametnik tegema toimingu seitsme tööpäeva
ning surma puhul kolme
tööpäeva jooksul avalduse
saamisest arvates. Avaldus
tuleb esitada ühe kuu jooksul lapse sündimisest ja
seitsme päeva jooksul isiku
surmapäevast või surnud
isiku leidmisest.
Suurim erinevus inimese
jaoks on see, et sünni- ja
surmatunnistusi pole enam
olemas, nende asemel on

sünni- ja surmatõendid,
mida väljastatakse vaid sündi või surma registreerima
tulnud isiku soovil ning
tavalisel valgel paberil.
Koos nime panemisega
otsustatakse, kellele jääb
lapse hooldusõigus
Lapsevanemad, kes pole
abielus, peavad nüüdsest
enne sünni registreerimist
teadma, kellele jääb lapse
hooldusõigus, st õiguslik
vastutus lapse eest – kas
mõlemale vanemale, isale
või emale. Abielupaarile
määratakse automaatselt
ühine hooldusõigus. Hooldusõigust omav isik otsustab näiteks, kus laps elab ja
millises koolis ta käib. Ta
peab tagama, et lapse vajadused seoses hooldamise,
turvalisuse, hea kasvatuse
ning hariduse ja materiaalsete vajaduste tagamisega
oleksid rahuldatud, et sõltuvalt vanusest ja arengutasemest oleks laps vajaliku
järelevalve all.
Kui hooldusõigus jääb

üksnes ühele vanemale, ei
kao sellega teise vanema
ülalpidamiskohustus.
Dokumendid kaasa!
Abielus lapsevanem võib
tulla avaldust täitma ka üksi.
Sellisel juhult peab olema
kaasas üksnes teise vanema
lihtkirjalik nõusolek lapsele
antava eesnime kohta. Mitte
abielus olevate vanemate
puhul peavad kohale tulema
mõlemad vanemad. Juhul,
kui isa ei saa tulla, peab ta
esitama notariaalselt tõestatud isaduse omaksvõtu
nõusoleku, mida saab teha
üksnes notar. Kui on teada,
et isaduse omaksvõtu nõusoleku esitamine võib pärast
lapse sündi olla võimatu või
raskendatud, tohib avalduse
esitada ka naise raseduse
ajal (nt pikad komandeeringud).
Sünni või surma registreerimise osas tekkinud
küsimuste puhul võib alati
võtta ühendust info@paikuse.ee või telefonidel 442
0771 ja 442 0772.
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Vallavalitsuses otsustati:
31. mail 2010
* kinnitada avalike ürituste korraldamise kord (loe kõrvalt);
* anda välja projekteerimistingimused elamu projekteerimiseks Paikuse alevikus
Kalda tee 26 (1200 m²; elamumaa) ning elamu ja kõrvalhoone projekteerimiseks Silla
külas Põlluääre kinnistule (pindala ca 1,2 ha; maatulundusmaa);
* anda nõusolek Vaskrääma külas asuvate Madalmäe (24767 m2; maatulundusmaa)
ja Madaljõe (27,06 ha; maatulundusmaa) katastriüksuste ostueesõigusega erastamiseks
Madalmäe talu omanikule;
* anda luba puude mahavõtmiseks: ülekasvanud kuusehekk Keraamika põik 3,
hoonele liiga lähedal kasvav kuusk ja haige kask Käärasoo ring 1, mänd Vabaõhulava
elektriliini alt, elektriliinile ohtlik kask Pustuski põik 2, kaks pärna Seljametsa Lasteaed-Algkooli kinnistult (kolmel lubada kärpida oksi), kuivanud ladvaga kuusk Paide
mnt 19, kolm liiga tihedalt kasvavat mändi Käärasoo tee 46;
* taotleda vahendeid Šveitsi programmist Seljametsa Lasteaed-Algkooli energiasäästlikuks renoveerimiseks (olemasoleva maja remont ja uue osa juurdeehitamine lasteaia
laiendamise eesmärgil). Tellida projektitaotluse kokkupanemine Pärnumaa Ettevõtluskeskuselt maksumusega 10 800 kr ning hoone rekonstrueerimise eskiisprojekt 58
000 kr eest OÜ-lt Arcus Projekt. Raha kokku 68 800 kr eraldada valla reservfondist.
Positiivse otsuse korral on välisinvesteeringuid loota 22 miljonit krooni, vallal tuleks
panna omaosalusena 7 miljonit;
* eraldada reservfondist 68800 kr Seljametsa Lasteaed-Algkooli hoone rekonstrueerimise projektitaotluse ja eskiisprojekti kokkupanemiseks;
* eraldada valla reservfondist Paikuse Naisteühingule Marta 8646 kr seoses Seljametsa külakeskuse spordisaali väljaehitamise eduka lõpetamisega (tegevuskulud lepingu
lõpetamiseks ja projekti koordineerimiseks - vastavalt 3646 ja 5000 kr);
* muuta öörahu piirangu aega kella 02-ni 22. juunil Paikuse valla jaanipeol;
* anda valla tänukiri:
- Paikuse Põhikooli kehalise kasvatuse õpetajale Maret Lingile pikaaegse südamega
tehtud töö eest ja seoses 60. juubeliga;
- Paikuse Lasteaia Mesimumm töötajale Silvi Vahterile kauaaegse hea töö eest ja
seoses pensionile minekuga.
14. juunil 2010
* kinnitada Riigihangete korraldamise kord vallas (www.paikuse.ee);
* anda välja ehitusluba hajaasustuse veeprogrammi raames puurkaevu rajamiseks
Seljametsa Kruusimäe kinnistule ning Silla külas Jõekalda tee 54 ja 56 hoone laiendamiseks;
* anda välja kasutusluba puurkaevule Seljametsa külas Tondi kinnistul ning puidutööstuse hoonele Paikuse alevikus Purutuli kinnistul;
* anda nõusolek kuuri ja sauna ehitamiseks Paikuse alevikus Oidu kinnistule;
* määrata Seljametsas valla munitsipaalomandisse taotletava 3980 m2 suuruse Pustuski pargi maa sihtotstarbeks üldkasutatav maa;
* anda nõusolek puude mahasaagimiseks: viis kuivanud mändi Pihlaka 7 kinnistu
tagant riigi maal, neli mändi ja kuusk Toominga 4 kinnistult (jäävad ette lume lükkamisele ja on kõrvalhoonele liigale lähedal), murdunud harudega vaher Teeveere kinnistul
laululava juures;
* väljastada projekteerimistingimused elamu juurdeehituse projekteerimiseks Silla
külas Pohlaku 6 (1054 m2);
* korraldada riigihange soodsaima tänavavalgustuse rekonstrueerija leidmiseks
(loe lk 1).
* eraldada reservfondist 1786 kr projekti Reiu Külalissadama väljaarendamise
ettevalmistustööd“ käibemaksu määra muutusest (18 %-lt 20-le %) tingitud summa
katteks;
* maksta Kultuurirahastu eelarvest välja toetus 2000 kr MTÜ Meelelahutusklubile
Kuu Paikuse laste laulu- ja tantsupeo korralduskulude katteks ning MTÜ Silla Külaseltsile 5000 kr valla külade suvepäevade läbiviimiseks;
* lisada eelarve tuludesse ja kuludesse riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelised
summad kokku 39980 kr (Töötukassalt 20 580 kr palgatoetus Seljametsa LAK-ile töötu
tööle võtmiseks; MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevalt 19 400 kr rühmade toitlustamiseks
ja ürituste korraldamiseks).

Pakendikoti äraviimise
päev on nüüd kolmapäev
RAGN-SELLS AS
Seoses 1. juunist kehtima hakkava uue jäätmehoolduseeskirjaga on valla
territooriumil konteinerite
tühjendamine ja jäätmevedu
nädalavahetustel keelatud.
Tulenevalt sellest kogub
Ragn-Sells AS alates juulikuust pakendikotte senise
laupäeva asemel KOLMAPÄEVITI.
Veograafik 2010.a.
07. juuli
04. august
1. ja 29. september
27. oktoober
24. november
22. detsember
Väike meeldetuletus
- Kollasesse pakendi-

kotti palume panna puhas
joogikartong ning puhtad
plastist ja metallist pakendid, rohelisse võib panna
ainult klaasist pudeleid ja
purke.
- Kui pakendikoti äraviimise päevaks ei ole kotid piisavalt täitunud ja te
neid ära anda ei soovita,
tuleb hiljemalt tühjenduspäevale eelneval tööpäeval
jäätmekäitlejale edastada
sellekohane teade kas telefoni või e-postiga. Kui
jäätmekäitlejat ei teavitata
ja kogumisauto sõidab ikkagi kohale, tuleb kliendil
tasuda tühisõidu eest arve
60 krooni.
- Täis ja pealt suletud
kilekotid jätke autojuhile

kergesti märgatavasse kohta
ja tagage neile juurdepääs.
Täis kilekottide asemele
jäetakse alati uued tühjad
kilekotid (vastavalt üleantud
kottidele). Kui äraveopäevaks on kottidest täitunud
vaid üks, siis võtab autojuht
kaasa ühe koti ning jätab
asemele vastavalt üleantud
koti värvile uue kilekoti.
- Pakendikoti teenus
on klientidele TASUTA
(olenemata üleantud kottide
arvust).
Lisainfo saamiseks ning
teadete edastamiseks palun
kasutage allolevaid kontakte.
Üle-eestiline infotelefon
15155, parnu@ragnsells.ee,
www.ragnsells.ee
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PaNoKes võtsid noored piljardisõbrad
omavahel mõõtu

Pikanäpumehed liiguvad
öösiti ringi

KATTI POPP
Noorsootöötaja

Aleviku suurmajade õuesid
mööda on öösiti jälle ringi
liikumas koll, vahest on neid
isegi mitu.
Kaduma on hakanud
taas nööridelt pesu. Nähtud
on kahtlast liikumist öisel
ajal korterite rõdudel.

Alates märtsi lõpust toimusid Paikuse Avatud
Noortekeskuses reedeti
piljarditurniirid.
Üheksa turniiri jooksul selgunud võitjatest neli võiduhimulist noort võtsid
üksteisega mõõtu pinevas
Suures Finaalis 31. mail.
Kristjan Eggert kindlustas
oma võidu kohe esimeste
mängudega, teised kohad
jagati aga mitme viigiseisu
ja tasavägiste lisamängude
tulemusena.
Noormeestele tugevat
konkurentsi pakkus Reili
Kolla, kes edestas ka vanameister Kermo Vainola
ja uue tegija Rasmus Siinmaa.

Varjupaiga kulud katab
looma omanik või hooldaja

Võitjate rivistus: Reili Kolla, Kermo Vainola, Kristjan Eggert, Rasmus Siinmaa
Turniirid hakkavad taas ma ja turniiridel osalema. täiesti tasuta. Teiste võimatoimuma augustis, peale su- Öeldakse, et tasuta lõunaid lustega, mida noortekeskus
vepuhkust. PaNoKe kutsub pole olemas, küll aga saab pakub, saab tutvuda kodulekõiki noori huvilisi harjuta- PaNoKes piljardit mängida hel www.panoke.ee.

Põhikooli noormehed osalesid projektis
„Vaba aeg ilma alkoholi ja tubakata“
MIHKEL MÖLDER
ANNI TUULMÄGI
SKA politsei- ja piirivalvekolledži
Paikuse kooli kadetid

28. mail korraldasid
SKA Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse
kooli kadetid Mihkel
Mölder ja Anni Tuulmägi projekti „Vaba aeg
ilma alkoholi ja tubakata“ raames ürituse valla
noortele.
Põhikooli ette kogunes
seltskond noori inimesi, et
koos üks meeleolukas õhtupoolik veeta. Esmalt tuli
osalejatel end registreerida
ja täita küsimustikud oma
hobide, huvitegevuse ning
alkoholi ja tubaka tarbimise
harjumuste kohta. Seejärel
suunduti bussiga Pärnu kainestuskambrisse, kus politseileitnant Imre Veber viis
läbi teemakohase loengu
ning tutvustas kainestusma-

Kel oma asjad armsad,
ärge jätkeneid neid ööseks
välja – pesu nööridelt õigel
ajal ära ja rõdult väärtuslikumad esemed, mida annab
kergelt kaasa haarata, silma
alt ära! (Oksana Mihhailova)

ja elu-olu ja tegemisi.
Kõik osalejad said proovida, kuidas näeb välja alkoholijoobe tuvastamine.
Ühtegi rikkumist õnneks
ei avastatud. Seejärel sõideti tagasi oma koolimaja
juurde, kus ootas ees orien-

buteemaliste materjalidega,
mis igasse kontrollpunkti
üles oli pandud.
Orienteerumisraja viimaseks punktiks oli Reiu
Puhkekeskus, kus toimus
sportlik-meelelahutuslik
paintball. Instruktori ju-

gima. Tegevusi tulvil õhtu
lõpus said kõik premeeritud,
ka sai igaüks voldiku, kuhu
on kokku kogutud õpilaste
jaoks erinevad vabaaja veetmise võimalused Paikusel.
Projektis osalenud noored jäid üritusega rahule.

Koerte ja kasside teema
paistab meie lehes igavene
olema. Kuniks on seadusi
eiravaid loomapidajaid ja
selle üle nurisevaid vallakodanikke, ei saa me ka sellest
rääkimist lõpetada.
Kui kõik teavad, et koera
tohib hoida kinnises aias või
avalikus kohas keti/rihma
otsas, kuidas saab siis olla
nii palju hulkuvaid koeri?
Kassi vabaduses pidamine
on veelgi piiratum, sest
pole aeda, mis kassi kinni
peaks.
Vallal on leping Pärnu loomade varjupaigaga,
kuhu järjest enam teatatakse

hulkuvatest loomadest. Tuletame meelde, et kui looma
omanik/hooldaja on teada,
tuleb nii transpordi kui ülalpidamiskulud tasuda temal.
Söötes, jootes ja muul viisil
võõraste loomade eest hoolitsema hakates, võetakse
omale ka vastutus. Ja sageli
inimesele küll üllatusena ka
mingil põhjusel tekkivad
kulud.
Nii et kassikarja või
hulkuvat koera toitma hakates olete ju tegelikult
endale looma(d) võtnud ja
saate ühtlasi ka kõik loomapidamisega kaasneva.
(Vallavalitsus)

Otsime Tori rahvariideid
Et Tori kihelkonna rahvarõivad saaksid jäädvustatud
kaante vahele, vajame sinu
abi, kallis kihelkondlane.
Eesti Rahva Muuseum säilitab küll üsna suurt kogu Tori
kihelkonnast pärit esemeid,
ent on mitmeid asju, mis on
sealt täiesti puudu.
Kui sul on säilinud Tori
kihelkonna rahvarõivaid või
üksikuid detaile komplektist, siis palun võta meiega
ühendust. Eriti suurt puudust tunneme 20. saj alguse
fotodest, millel kujutatud
kohalikes rahvarõivais inimesi ja kõiki esemeid, mis

seotud meeste rõivastusega.
Väga olulised on ka lood,
mis on nende esemete saamisega seotud.
Loodan, et raamat ilmub
järgmisel aastal. Siis korraldame viis Kihelkonnatundi
viies Tori kihelkonda puudutavas vallas/linnas - Paikusel, Ares, Sindis, Saugas
ja Toris. Huvi korral saad
osaleda nendel üritustel ja
sul on võimalus raamat ka
endale muretseda. Jälgi reklaami kohalikus lehes!
Anne Rätsep tel
56151727 ja 4466937;
anne476@hot.ee.

Uue põlvkonna keskküttekatel on „RUDESTA“
teerumisrada. Rajal tuli
tähelepanelikult tutvuda
alkoholi, tubaka ja vesipii-

hendamisel läbiti kiire ohutustehnika kursus, tutvuti
relvadega ning asuti män-

Tärkas ka huvi paintball`i
vastu, mis on vahvaks vabaaja veetmise viisiks.

Lõvid paigaldasid alevikku veel pinke

22. mai kuumal kevadpäeval võis näha suurte kividega rassivaid kohalikke lõvisid
– kes tõstis ja tassis, kes puuris auke, kes kinnitas laua istumiseks. Tulemus on igal
juhul tähelepanuvääriv.

Paikuse Lions klubi paigaldas lisaks möödunud aastal
pandule alevikku kergliiklusteede äärde veel kaheksa
uut kivist pinki.
Pingid valmistasid kohalikust materjalist kohalikud
lõvid kahasse Sindi omadega. Kivid saadi Seljametsast
Mäeotsa talust, istmelauad
tegi valmis Põlendmaa lõvi
Andrus Sume.
Paarisajakilosed pingid
pakuvad võimalust jalgu
puhata Männiku ja Linnuriigi bussipeatuses, Raudtee
tänaval, Paide maanteel,
Raudtee ja Nimmi tänava
ning Seljametsa ristis ja
Seljametsa tee ääres enne
Sinioja tänavat.

KALEV KUMEL

Peamine uuendus – põlemisprotsess kulgeb
suunas ülevalt alla.
Meie valikus on tahkekütusel keskküttekatlad võimsusega 20 ja 40 kw vastavalt
80-180 ja 180-350 m2 suuruse pinna kütmiseks. Katla
kasutegur ulatub kuni 90%.
Korpus on 4 mm paksusest
teraslehest, hästi isoleeritud
3 cm paksuse mineraalvillaga ja kaetud alumiiniumfooliumiga, tagades kogu soojuse otstarbeka kasutamise.
Katla uksed on seest kaetud
kuumuskindla termoplastiga ja väljas on puidust
käepidemed, et vältida uste
deformatsiooni ja kasutaja juhuslikku põletusohtu.
Katla põhi on valmistatud
kuumuskindlast materjalist,
mistõttu see ei deformeeru
ning temperatuur katla all
ei ületa toatemperatuuri,

vältides õhu sissetungimise
katla allossa.
Tähelepanu! Isegi tühine õhuvool katla allossa
halvendab katla tööd, vähendades kütuse põlemisaega ning katla kasutegurit.
Küttepuude lubatud niiskus
on kuni 30%. Üks katlatäis
kütust põleb 20 kuni 32
tundi, olenevalt köetavast
pinnast ja seal hoitavast
temperatuurist. Põlemise
kestel on lubatud koldesse
lisada puid. Kuna katel ei
vaja akumulatsiooni paaki (ainus tahkeküttekatel),
võib katlamaja ehitada pinnale alates 3 m 2. Katlale
on antud 2 aastane garantii
ning õige kasutamise korral ulatub tema tööiga 15
aastani. Katla hinnad: 20kw
– 22000 kr ja 40kw 25 000
kr, tarneaeg 1,5-2 nädalat.
Informatsioon: www.kumely.ee, kalev@kumely.ee,
tel: 56633797.
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
VILMA TUKTEN
JÜRI SIRG
ELIISE OLLI
ARVET REINTHAL
STANISLOVAS VERBITSKAS
AITA TILK
MILVI KERS
OLEV RIIVITS
ARVO MURD
AILI-TIIU KENGSEPP
LINDA SINISAAR
ANATOLY MASLOV
OLGA SIPLANE
EDVING HALLIK
KALJU-JOHANN TORN
UNO TÕKKE
LAINE JÄRVEMÄE
JAAN RAADIK
TAMARA PROKOPTŠUK
JAKOB TIMMER
HUGO TITMA
HILLAR MIHKELS
IDA PÕLLUÄÄR
MATI LUIK
ENN KASEMETS
Tennisemänguks ei ole vaja Pärnusse sõita!
Pärnu mnt 12C

17. juuni 2010

TEADAANDED

Õnnitleme!
LIISI MIIL
ema Sigrit Kasemets
isa Lembit Miil

01.05.2010

MARGOT ADLER
ema Mari Adler
isa Raul Adler

17.05.2010

MERILIN MITT
ema Külli Mitt
isa Tanel Mitt

18.05.2010

JAKOB EHRSTEIN
ema Heidi Pilv
isa Veiko Ehrstein

20.05.2010

SAARA KUKLASE
ema Ruth Liiv
isa Imre Kuklase

27.05.2010

ROBIN ROMAN
ema Kätlin Roman
isa Janar Roman

30.05.2010

MIHKEL KÕRGEKIVI
ema Maigrit Tikkerbär
isa Meelis Kõrgekivi

02.06.2010

Suvekuudel ei kehti õpilastele antud tasuta sõidu
kaardid.
***
Leitud naistejalgratas NOPSA. Küsida vallakantseleist, tel 5520770.
***
Paikuse hambaravikabinetis ei toimu vastuvõttu 16.
juuni-5. juuli 2010 ja 26.juuli-15.august 2010.
***
5. kuni 30. juulini on vallavalitsuse töötajad kollektiivpuhkusel. Tööpäevadel on avatud kantselei ja
raamatupidamine, valda juhib abivallavanem Ain
Jakobson.
***
Kauplus Paivari on kogu juulikuu suletud.
***
Seljametsa LAK lasteaiarühmades ja Paikuse Lasteaias Mesimumm on kollektiivpuhkus 1.- 30. juulini
2010.

KUULUTUSED
Soovin üürida 1- või 2-toalist korterit (parem ahiküttega).
Helistada 56793927.

Ürituste ajakava

STEN KASK
ema Kristiina Kask
isa Engo Kask

03.06.2010

JARKO VOLL
ema Regina Karlep
isa Ardo Voll

09.06.2010

LENNART SOOBIK
ema Kairit Soobik
isa Marek Soobik

10.06.2010

17. juulil kell 12 Paikuse üheksavõistlus kergejõustikus
Paikuse staadionil.
21. juulil Paikuse küladepäev Reiu Puhkekeskuses
31. juulil kell 12 Vaskrääma külapäev-kokkutulek
Vaskrääma külaväljakul.

SPORT SPORT SPORT

Sindi tenniseväljakud
on avatud
E-R 15-21
L-P 11-20
Tel 5385 8486
e-post sinditennis@gmail.com
http://sinditennis.onepagefree.com

Kehtna Põhikoolis 22. mail toimunud kreeka-rooma
maadlusvõistlustel XXII Kehtna Liud saavutas oma kehakaalus 63 kg Rasmus Siinmaa II koha. Tema treeneriks
on Gristen Heinmets.

Tänud Mäeotsa rahvale
PEETER KERBAK
Lastekodu nimel
Lastekaitsepäeva puhul andis Pärnu Lastekodu tänukirja Mäeotsa talu rahvale.
Otsides liivakasti jaoks
liiva, juhatati mind vallast
Seljametsa Ojaste pere juurde, kes hädasolijaid ikka
aitavat. Peremees Mihkel,
olles lahkelt koorma peale
tõstnud, pakkus veel võima-

Suvine KUNSTILAAGER
toimub 2.-13. augustini
Paikuse Huvikoolis
Kavas erinevad kunstitehnikad.
Väljasõit ööbimisega Kabli Looduskeskusesse.
Laager toimub igal tööpäeval kella 10–14.
Lõunasöök.
Hind 1000 krooni.

lustki lastekodulapsi nende
valdustesse huvireisile viia.
Looduslikult erakordselt
kaunis ja inimese poolt väga
maitsekalt ja huvitavalt
kujundatud kinnistul on
linnalapsele palju vaatamisväärset.
Täname veel kord lahket
pererahvast, kes meid aitasid, kuid tasust kuuldagi ei
tahtnud.

24. juulil kell 20
Reiu Puhkekeskuse hoovis etendus
Üllatuskülaline Vana Baskini Teatri esituses.
Piletid eelmüügist 140.-/120.-, kohapeal 150.-

Juhendajad Signe Lensment ja Monika Vaher
Registreerimine lingil: http://www.eformular.com/ppk/
kunst2010.html või Monika tel 520 0488

Tulge rannarõõme nautima koduvalda!
Tõelise suve saabudes pakub Reiu Puhkekeskus teile
võimalust päevitada Reiu jõe „Kuldsetel liivadel“.
Teid ootab ees liivarannaks
kujundatud plaaž
päevitustoolide, kabiinide ja
kõige muu suve ja puhkuse juurde kuuluvaga.

Sooduspakkumine
Paikuse postkontoris!
Maikuus on müügil salvestav
HD digiboks Artec SDT-270NRA
soodushinnaga 899.(tavahind 999.-). Seade omab digilevi märki.
Kiirusta, analoogtelevisiooni ajastu lõpuni on jäänud
loetud päevad!
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
lahkunut
Vello Pardel

01.06.1942 - 23.05.2010

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

