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

17. märts 2010

Volikogu liikmed loobusid
oma hüvitisest
Eelmise koosseisu volikogu kehtestas järgmisele, st
täna ametis oleva volikogu
liikmetele istungitel ning
komisjoni koosolekutel osalemise ja muude volikogu
tööga seotuid aja eest hüviti-

se suurusega 50 kr tunnis.
Jaanuaris esitasid aga
volikogu liikmed kollegiaalselt avalduse, milles
teatasid tagasiulatuvalt, et
loobuvad oma hüvitisest.
(Liilia Varik)

Viimane aeg puudeveoks
Nüüd on juba tõesti viimane
aeg küttepuude varumiseks.
Kui algavad tõelised sulad
ja tuleb teedelagunemise
aeg, ei anna vald enam

suurtele veokitele luba 8 T
märgi alt läbisõitmiseks. Ja
see keeld kehtib seni, kuni
teed ja tänavad taas kuivad.
(Reet Jalakas)

MTR - 15. aprill on tähtaeg
15. aprilliks peavad kõik
kaubandustegevusega tegelevad ettevõtjad MTR
registreeringu kinnitama.
Seda saab teha MTR
kodulehel (http://mtr.mkm.
ee) ise, kuid võib esitada
ka valla kantseleile vastava

avalduse.
Kui tegevust enam ei
toimu või on muudatusi,
tuleb toimida samuti – viia
registreeringumuudatused
sisse ise või esitada vallakantseleisse taotlus selle
tegemiseks. (Liilia Varik)

Vallamajas saavad lapsed
näha lugu kahest nõiast
25. märtsil kell 10.30
mängib Rein Laose laste
näitetrupp Saabastega
kass Paikuse vallamajas
näidendit Raamatukogunõid Rosaalie.
Kuna siis on koolivaheaeg,
tuleks lapsevanematel seda
õigel ajal lastele meelde
tuletada.
Etenduse sihtgrupp on
lasteaia viimased rühmad
ja algklassid, kuid tegelikult
leidub seal probleeme kogu
perele. Näitemängu aluseks
on Siiri Laidla Raamatu-

kogunõid Rosaalie. Lugu
on kahest nõiast - üks on
koolis käinud ja raamatukogus tööl, teine elab oma
poegadega metsas (Mõhk
ja Tölpa). Väike tüdruk, kes
kardab hambaarsti, jookseb
metsa. Nukist on saanud
linnas kordnik ja pannakse
paari raamatukogutöötajaga
ja Rosaaliest saab paariline
tüdruku vanaisaga. Niisiis
koomiline lugu ka täiskasvanuile!
Etendus on kõigile tasuta.
(Liilia Varik)

Puhkust senisest rohkem
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Uue Töölepinguseaduse
rakendumisega hakatakse sellest aastast pidama töötajate puhkuse
arvestust kalendri-, mitte tööaasta järgi.
Kui seni oli puhkuse andmisel põhiline näitaja töötatud
aeg ja reeglina anti puhkust
just töötatud aja eest, siis
nüüd tuleb silmas pidada,
et 2010.aastaks ettenähtud
puhkus tuleb samal aastal
täies ulatuses ka ära puhata.
Eelnevast lähtudes võime
käesolevat nimetada üleminekuaastaks ja 2009.aasta

lõpuks puhkamata päevad
tuleb sel aastal ära puhata
(neid ei kompenseerita rahas
ega kanta ka edasi järgmisesse aastasse).
Nii tuleb ka vallavalitsuse töötajatel puhata
käesoleva aasta puhkusele
lisaks eelmise poole aasta
väljavõtmata puhkus. Et
töölt pole enamusel võimalik korraga nii pikalt ära
olla, on lubatud puhkust
võtta kuni neljas jaos.
Seega oleks tark tegu
tähtsad asjaajamised eelnevalt kokku leppida. Kantselei ja raamatupidamine
töötavad kogu aeg – ka kollektiivpuhkuse ajal juulis.

Huvikooli juurde loodud loometegevuse
keskus tegutseb ja areneb üheaegselt
MONIKA VAHER
Huvikooli direktor

Tellitud on sülearvuti,
videoprojektor, dataprojektor, interaktiivne tahvel,

krooni.
Meediaklassis kavatseme hakata kevadel näitama

se ettevalmistusi kevadiste
töötubade läbiviimiseks.
Loomisel on MTÜ Pai-

kodukinosüsteem, dokumendikaamera, LCD teler,
lisaks dokumendiköitja,
loengutahvel paberiplokile
ja muud nipet-näpet. Kokku
läheb meediaklassi sisustus
maksma üle 152 tuhande

kooligruppidele õppefilme
elust-olust kiviajal. Ka nende filmide valmistamine
käib.
Projektirahadega valmivad infomaterjalid, korraldatakse teabepäev ja tehak-

kuse Loometegevuse Keskus, kes tegevust koordineerima hakkab.
Kokku läheb projekt
maksma 618 806 krooni. 85
% vahenditest tuleb EASilt
ning 15 % vallalt.

Paikuse Huvikool jätkab projekti „Loometegevuse keskuse arendamine käsitööga tegelemiseks“ elluviimist.
Täiesti uue sisustuse ja
väljanägemise on saanud keraamikaklass.
Projektirahadest muretseti lisaks mööblile
uus keraamikaahi ja
modelleerimisalused.
Huvilisi vaibakudujaid ootame tööle kangastelgede
ruumi, mis asub põhikooli
käsitööklassi vastas. Lisaks
telgedele on seal ajakohane
mööbel vahendite hoidmiseks.
Ka meediaklassis on
mööbel paigas. Lisaks kappidele ja lauale on klassis
30 kirjutamisplaadiga lauda,
mis võimaldab klassi loenguruumina kasutada.

Veebruarisse mahtusid sõbrapäev,
vastlad ja kodumaa sünnipäev
KÄTLIN PAHK
MONICA KASK

12. veebruaril tähistasid ühiselt sõbrapäeva
Rukkilille ja Nurmenuku rühm. Koos mängiti
ringmänge ja lauldi tantsiti. Hiljem maiustati kodust kaasapandud suupistetega, mida
emmede hoole tõttu oli
rikkalikult.
Vastlapäeva puhul toimus
tore kogupereüritus Sinilille
rühmal. Trall algas õues, kus
võistkonnad laps + vanem
teistega lustlikes teatevõistlustes jõudu katsusid. Palju
nalja pakkus vaatajatele
räätsadega jooks paksus ja
kohevas lumes.
Hiljem lasti vastlaliugu
laululava juures mäel ja
meeldiva õhtu lõpetas väike
grillipidu rühma õuealal.
Vastlapäeva tähistasid ühiselt ka meie maja vanimad lapsed - Meelespead
ja Päevalilled. Liugu lasti

Politseikooli mäel ja tehti
ka vahvaid võistlusi. Kõik
osavõtjad sai ka väikesed
meened.
Eriliselt tore ja meeldejääv oli aga Eesti Vabariigi
aastapäeva aktus, mis seekord toimus kahele vanuseastmele eraldi. Nooremad

rühmad laulsid muusikaõpetaja Kadi Sepa õpetatud
lihtsaid ja armsaid koduteemalisi laulukesi, vanema
astme kontsert-aktus oli aga
iga rühma väike etteaste
kaaslastele. Kaks vanimat
paralleelrühma olid kauneis rahvariideis. Et pärast

Kaks vanimat paralleelrühma olid kauneis rahvariideis.

rahvushümni ettemängimist
ei aplodeerita, teadis meie
majas ka iga põlvepikkune
mudilane.
Õpetajate eriline tänu
abi eest kuulub liikumisõpetaja Anne Kaarele.

2

Nr. 3 (183)

1. mai talgud “Teeme ära”
KRISTA HABAKUKK
Talgupäeva Pärnumaa
koordinaator

Teeme ära 1. mail 2010
talgupäeva ettevalmistus on hoogsalt käima
lükatud.
Koos tegutsedes on tehtud
põllutöid, ehitatud maju,
leitud ühiselt arutades üles
need viisid, kuidas koos elamist kõige paremini korraldada. Sellist loomuomast ja
rõõmu toovat koos tegemise
viisi kannab endas talgute
traditsioon.
2008. aastal tegid rohkem kui 50 000 talgulist
viie tunniga ära töö, milleks oleks kulunud muidu
kolm aastat ja palju meie
ühist raha. 2009. aastal tuli
kokku ligi 12 000 ärksat
inimest üle Eesti, et leida
üles need teod ja viisid, mis
muudaksid meie kõigi elu

paremaks.
Leiame üles endi kõrvalt need asjad ja teod, mis
ootavad tegemist, ka need
mõtted, mis eelmisest aastast veel teostamist ootavad.
Läheme koos ja teeme ära
suurel talgupäeval 1. mail!
Talgud võivad olla näiteks pargi või kiigeplatsi
korda tegemine, rahvamaja remontimine, kohaliku
muinsusmälestise korrastamine või hoopis seltsi
asutamine ja edasise tegevusplaani kokkupanek.
Talgumõtte saad talguna
registreerida www.teemeara.ee. 20.märtsil kell 12
- 15 toimub Pärnus Keskraamatukogu suures saalis
infopäev.
Terve märtsikuu saab
www.teemeara.ee jälgida,
milliseid talguid erinevates
maakonna nurkades korraldatakse. 1. aprillil avaneb

sealsamas ka talgutele registreerimine.
Kes on valmis omalt
poolt talgulistele pidu korraldama, võtku ühendust talgupäeva kultuuritoimkonnaga veebilehel. Ka esinejad
saavad end kirja panna,
et pidude korraldajad nad
üles leiaksid. Veebilehele
jõuab ka kogu info kohalike
talgupidude kohta.
Toeta talguid!
Endale meelepäraste talgute
korraldajaid saab toetada nii
materiaalselt (töövahendid,
toit, joogipoolis jne) kui ka
rahaliselt. Ehk on Sul hoopis
saun, mille oleksid valmis
talguliste jaoks kuumaks
kütma? Et oma tuge pakkuda, võta ühendust www.teemeara.ee kaudu talgu juhiga
või korraldusmeeskonnaga.
Abi ja muud küsimused tel
555 33 990 või krista@
peak.ee.

Võõrad kassid ja koerad –
esimesed kevadekuulutajad
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist

Esimesed märgid kevade saabumisest on juba
olemas - iga päevaga on
märgata järjest rohkem
omapäi ringihulkuvaid
koeri ja kasse.
Jooksuajal on koerad elavamad ja ka agressiivsemad ning koeraomanikud
peaksid oma lemmikut
suurema hoolega valvama.
Tuleks kontrollida üle, kas
aed ikka peab kinni sinna
terveks päevaks lahti lastud
koera. Koeraga jalutama
minnes peab lemmikloom
olema kindlat jalutusrihma
otsas. Nii toimides hoiame
õnnetused ära. Las sellel
kevadel saavad meie valla lapsed ja täiskasvanud

julgelt väljas liikuda nii, et
nad ei peaks kartma koertest
puretud saada.
Koerad peavad olema
kinnisel territooriumil ja
avalikus kohas tohib neid
pidada ainult rihma otsas.
Samuti ei tohiks koerad
pideva haukumise või ulgumisega häirida naabrite
rahu.
Paikuse vald teeb koostööd Pärnu kodutute loomade varjupaigaga. Kui naabri
koer käib pidevalt omapäi
ja naaber ise ei ole (peale
tema tähelepanu juhtimist
sellele probleemile) midagi
ette võtnud, tuleb sellest
teavitada vallavalitsust ja
kooskõlastatult on võimalik
välja kutsuda koerapüüdja.
Omanik saab oma lemmiku varjupaigast raha eest
tagasi.

Tiheasustusega aladel ei
tohi kassid päevade ja ööde
kaupa väljas hulkuda, naabrite öörahu rikkuda, uksi
määrida ega lillepeenraid
segi pöörata.
Kortermajade juures
„kodutute“ kasside söötmise läbi tekkinud kassikarjad saab samuti varjupaika
viia. Nende kasside kinnipüüdmisega, hoidmisega,
ravimisega ja hukkamisega seotud kulud tuleb
nüüd kanda korteriühistul.
Korteriühistud peavad ise
pidama korda oma majas ja
territooriumil.
Tuletame meelde, et
kevad on õige aeg koerte
ja kasside vaktsineerimiseks marutaudi ja puukide
vastu.

PRIA võtab loomakasvatustoetuste taotlusi
22.märtsini ootab PRIA
loomapidajatelt loomakasvatustoetusi taotlema.
Piimasektori eritoetuse
taotlusi saab esitada ka hilinenult, 23. märtsist 16.
aprillini. Siis aga väheneb
toetussumma 1% võrra iga

hilinetud tööpäeva kohta
Kõige hõlpsam on loomakasvatustoetuste taotlust
esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA (http://
www.pria.ee/epria) kaudu.
Taotlust saab esitada ka
PRIA maakondlikes teenindusbüroodes (taotluse
esitamise aeg ette bronee-

rida) või saates digitaalselt
allkirjastatuna aadressil
info@pria.ee.
Kõik loomatoetuste taotlemiseks vajalik info ja taotlusvormid on kättesaadavad
meie kodulehel www.pria.
ee Loomatoetuste rubriigis,
abi võib küsida infotelefonil
737 7679. (PRIA)

Erametsaomanikele jagub
erinevaid toetusi
KADRI KUKK
MTÜ Vändra metsaühing
2010. aastal toetatakse erametsaomanike järgmisi
tegevusi: erametsaomanike
metsa inventeerimise ja
metsamajandamiskavade
koostamise toetus (taotluse
esitamise tähtajad 15. märts,

13. august, 10. detsember);
metsa uuendamise toetus
(14. juuni, 19. november);
pärandkultuuri säilitamise
toetus (tähtaeg oli 15. märts)
ja vääriselupaiga säilitamise
toetus (lepinguid sõlmitakse
kogu aasta vältel).
Täpsem info toetuste

suuruste ja tingimuste kohta, metsakonsulentidelt või
Pärnu maakonnas tegutsevatest metsaühistutest SA
Erametsakeskuse kodulehelt www.eramets.ee. Telefon 52 61 226, vandrametsa
yhing@gmail.com, www.
vandrametsayhing.ee
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Vallavolikogus otsustati:
15. veebruaril
* määrata Tammuru külas asuva olemasoleva riigitee nr T-19289 Luige tee liikluspinna nimeks Luige tee;
* muuta vallavalitsuse struktuuri 1.aprillist, kaotades kantselei alt ära autojuhi
ametikoha ja moodustades tehnikaosakonda juurde kommunaalspetsialisti ametikoha.
Kokku jääb seega vallavalitsusse ametikohti 22, sh 17 ametnikku ja 5 abiteenistujat,
lisaks vallavanem.

Vallavalitsuses otsustati:
22. veebruaril
* tellida Seljametsa tee lõigule Sinioja tänava mahasõitudevahelise ala ulatuses detailplaneeringuga ettenähtud kergliiklustee ehitusprojekti koostamine Terra US OÜ-lt
kogumaksumusega 22 000 krooni ning Paikuse spordi- ja tervisekeskuse ehitusprojekti
ekspertiisi tegemine Telora-E AS-ilt hinnaga 32 400 krooni;
* võtta vastu ja panna avalikustamisele Paikuse alevikus Kiviaja kinnistu detailplaneering, mis määrab maa sihtotstarbeks 95 % maatulundusmaa ja 5 % ühiskondlike
ehitiste maa (loe lk 3);
* tunnistada kehtetuks seoses andmete aegumisega korraldus, millega vallavalitsus
kehtestas ametiautode kasutamise kütuselimiidid. Edaspidi kehtestatakse limiidid
vallavanema käskkirjaga;
* anda kasutusluba Silla külas Jõekalda tee 2c kinnistul asuvale üksikelamule
* sõlmida vallamaja, sh raamatukogu kontoritehnika varakindlustusleping parima
hinnapakkumuse teinud Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-ga;
* sõlmida vallamaja hoone ja hallatavate asutuste hoone ja inventari varakindlustusleping parima hinnapakkumuse teinud Ergo Kindlustuse AS-ga.
8. märtsil 2010
* määrata munitsipaalomandisse taotletavatele parkidele ja haljasaladele järgmised
nimed: Pärna, Pihlaka, Västriku, Kurvitsa, Sinioja, Nurga, Kodara ja Raudtee park ja
Jõekalda tee 44a ning määrata katastriüksuste sihtotstarbeks üldkasutatav maa;
* anda välja ehitusluba Tammuru külas Koplinurga kinnistul vana talumaja rekonstrueerimiseks.

Säilitagem heanaaberlikke
suhteid
Kindlasti ei ole vallavalitsus
koht, kus naabrid omavahelisi arusaamatusi peaksid lahendama – need tuleks ikka
kohapeal ära klaarida
Samas on teinekord olukordi, kus naabri põikpäisust või pahatahtlikkust on

raske taluda. Erakordselt
lumerohke talv on tekitanud
nii mõnegi naabri suhetesse
mõrasid. Tuletame meelde,
et oma krundilt ei tohi lükata
lund ei teedele ega tänavatele, ka mitte naabri maale või
tema aia taha.

Kui suhted naabriga sassis, mõelge hoolega järele,
kas ainuüksi naaber on tekkinud probleemis süüdi või
äkki on jäänud hoopis enda
silmis palk nägemata.
(Reet Jalakas)

Põhjalik ja aus energiaaudit
on kasulik abimees
Üheks aktuaalsemaks
teemaks maailmas on
energia - miks nii kallis
ja kuidas säästa? Selge
on, et energia kallinemist peatada ei saa, küll
saab aga vähendada
tarbimist - seega tuleb
pöörata suurt tähelepanu energiatõhususele.
Peamine kulu energia tarbimises on hoonete küttekulu,
mis eriti külmal talvel on
hüppeliselt kasvanud ja
inimesed ei suuda tasuda
oma kommunaalkulusid. On
juhtumeid, kus korteriühistud on jäänud kütteta, kuna
majas on palju võlgnikke.
Kahjuks on enamik hoonetest Eestis energeetiliselt
ebaefektiivsed ja puudujäägid energiatõhususe vallas
väga suured, mistõttu soojatarve on 200-400 kWh/m2
kohta. Analoogse kliimaga
arenenud tööstusriikides on
see näitaja 150-230 kWh/m2
kohta. Peamine põhjus on
halvasti soojustatud hooned. Enamike meie vanade
hoonete seinte ja katuste
soojusjuhtivused on ligi

neli korda kehvemad kui
näeb ette vastav standard.
Renoveerimist vajavad nii
soojustus kui insenerisüsteemid, kuid kindlasti ka
ventilatsioonisüsteemid
Korralik õhuvahetus ja sisekliima on äärmiselt olulised, ka inimeste tervisele
(eriti krooniliste haiguste
põdejate osas).
Äärmiselt kehvad lood
õhuvahetuse ja sisekliimaga
on just nõukogudeaegsetes
hoonetes, eriti peale massilist akende vahetust, sest
õhuvahetus on vähenenud
kordi, muutudes sageli lausa
olematuks. Põhjus on lihtne
- vanade majade ventilatsioon põhines akende hõredusel. Nüüd on toad küll
soojad, kuid vohama hakkab
hallitus. Energiaauditid on
näidanud, et mõne hoone
õhuvahetus magamistoas
on nii kehv, et süsihappegaasi tase on hommikuks
ligi kolm korda kõrgem kui
norm. Eiratud on põhimõtet, et energia säästmine ja
sisekliima peavad käima
käsikäes.
Enne renoveerimist tuleks kindlasti läbi viia ener-

giaaudit (energiasäästuprotsessi algus!) ja ehitustehniline ekspertiis/ülevaatus.
Näiteks annab kortermaja renoveerimiseks energiaaudit ülevaate, millised on
hoone ebaefektiivse energiatarbimise põhjused ning
mida teha energiatõhususe
suurendamiseks, selgitab
välja energiasäästuvõimalused. Audit on aruanne,
mis sisaldab ka tulemusi
koos soovitustega iga meetme elluviimiseks, mida ja
kuidas renoveerida. Energiaaudit on ka Kredexi abil
soodsamatel tingimustel
renoveerimislaenu saamise
aluseks.
Energiaauditi koostamine, sellest tulenevate meetmete elluviimise projekti
planeerimine, detailne töö
spetsifikatsiooni ja pakkumiste läbiviimisel, tööde
planeerimine ning järelvalve
teostuse üle, energiakasutuse püsikontroll jmt - Eestis
pakub taolist terviklahendust hoonete energiatõhususe vallas Energiamaja Konsultatsioonid OÜ. Lisainfo
– www.energiamaja.ee
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Pärnu jõe kaldale kavandatav kiviaja küla
võtab üha enam kindlamaid kontuure
KADRI KARJUS
Vallaarhitekt

Vallavalitsus võttis
veebruari lõpus vastu
ja saatis avalikustamisele Paikuse alevikus
Kiviaja kinnistu detailplaneeringu, mis lahendab Reiu jõe suudmeala
paremkaldale „Kiviaja
küla“ teemapargi võimalikkuse.
Alal asub muinsuskaitseline
objekt Sindi-Lodja I asulakoht ning planeeringuga on
lahendatud teede, platside,
valgustuse ja ehitise paiknemine.
I etapina on kavas ehitada munakivi ja hakkepuiduga rajad jõe kaldaid mööda,
paigaldada istepingid ja
prügikastid, radade valgustus ja stende valgustavad
prožektorid.

Krundile on planeeritud ehitada ka kaks muinasküla maja ehitusaluse
pinnaga kokku kuni 140
m2 - „kammkeraamika kultuuride aegsete elamute
rekonstrueerimine“. Nimetatud ehitised on planeeritud
Pärnu jõe äärde (vt joonist)
ja on kavandatud aastaringseteks elamuteks. Katus
tuleb lattidest, kasetohust
ja mätastest ning põrand on
süvendatud maapinda.
Lisaks nendele ehitistele
on käesoleva planeeringuga
lahendatud ka kahe ujuva
paadilautri paigaldamine
Pärnu jõe äärde rekonstruktsiooniala juurde.
Kõike püütakse lahendada võimalikult looduslähedaselt. Tulevikus saab
kasutada parkimisplatsi
teisele poole Paide maanteed planeeritud Veekeskuse maa-alal, Kiviaja küla
kinnistu äärde tuleb vaid

kogunemisplats inimeste
tarvis. Kuna kinnistu asub
peaaegu täies ulatuses ehituskeeluvööndis, otsustab
hoonete rajamise lubamise
Keskkonnaministeerium
peale detailplaneeringu vas-

loal.
2,5 ha suuruse maatüki
saab vald RMK-lt ja selle
omandiõigusega seonduvad
viimased asjatoimetused on
käsil.
Planeeringu avalik väl-

Paikuse Vallavalitsus korraldab teemaplaneeringu
„Tuulepargi rajamine Paikuse valda“ eskiisi tutvustamise arutelu 23. märtsil
kell 17 vallamaja saalis.
16.30 väljub buss marsruudil Vaskrääma–Tammuru–Seljametsa–vallamaja
(tagasi u kell 19).

Planeeringu eesmärgiks on
leida Paikuse vallas Põlendmaa, Tammuru, Seljametsa
ja Vaskrääma külade maaalal tuulikuparkide rajamiseks sobivad asukohad,
kuhu on võimalik ehitada
kuni 18MW võimsusega ja
kuni kaheksast elektrituulikust koosnevad kompleksid.
Planeeringu materjalidega
saab tutvuda valla kodulehel
www.paikuse.ee või valla-

tuvõtmist. Lubatud on võsa
raiumine vaadete avamiseks
ning prahi koristamine jõgede kallastelt ja metsa alt,
kuid puude mahavõtmine
käib ainult Keskkonnaameti

japanek lõppeb 21. märtsil
ja avalik arutelu toimub 22.
märtsil kell 16.00 Paikuse
vallamajas. Planeeringuga
saab tutvuda ka valla veebilehel www.paikuse.ee.

majas tuba 13 vallaarhitekti

juures, tel 442 0777.

Headest tulemustest võib rõõmu tunda
SIRJE SOLOM
Õppealajuhataja

Olen kusagil kuulnud/
lugenud ilusat mõtet:
”Haridus teeb Eesti
suuremaks, kui ta on”
ning on tõesti heameel
õpilastest, kes tahavad
uurida ja õppida, kes
julgevad olla uudishimulikud ja loovad, kes
tahavad iseend proovile
panna ja on nõus oma
teadmisi võrdlema ka
maakonna teiste koolide õpilaste teadmistega
ning kes selle kaudu nii
iseend kui Eesti haridust väärtustavad.
Valla ajaleht on hea võimalus tutvustada neid õpilasi
ja õpetajaid, kes tänavustel aineolümpiaadidel on
saavutanud väga häid tulemusi. Siinkohal peab kohe
mainima, et maakondlikud
aineolümpiaadid ja –üritused ei ole veel lõppenud,
nii et sellele ülevaatele on
oodata järge.
Neid õpilasi, kes on kooli esindanud, on tunduvalt
rohkem, kuid tase on kõrge
ja kõik ei mahu esimese
kolme hulka. Küll aga tahan

Maakondlik üritus

Klass

Koht

SuDoku võistlus

Triin Lepik
Timandra Rand
Karmel Kostabi
Elina Ild
Mai-Liis Pukk

5b
6b
7a
8a
9a

I

Liina Kivisto
Anne Kalmus

Muusikaviktoriin

Kadri Schneider
Mai-Liis Pukk
Karolin Übner

9a
9a
9a

I

Maire Krinal

Emakeeleolümpiaad
7.- 9. kl

Mai-Liis Pukk
Marika Tärk

9a
9b

I
III

Bioloogiaolümpiaad

Kermo Saarse
Claudia Kaubi

6a
8b

I
I

Ajalooolümpiaad

Kermo Saarse
Karl Juhan Saks

6a
6a

I
III

Mait Lind

Matemaatikaolümpiaad

Elina Ild
Janely Tilk

8a
8a

I
III

Liina Kivisto

Muusikaolümpiaad

Johanna Jürima

6a

III

Maire Krinal

Füüsikaolümpiaad

Kristina Rabi

9a

III

Aare Külaots

Füüsikaviktoriin

Kristina Rabi
Anita Hohlov
Marten Jaanimets
Raul Ilbi
Allan Popp

9a
9a
8b
8b
7a

III

Aare Külaots

Mai-Liis Pukk
Elina Ild
Hendrik Laas

9a
8a
8b

III
III – IV
III - IV

Geograafiaolümpiaad

Tõnis Lepik

8b

III

Sirle Varkentin

1.-3. kl õpilaste
VARIA viktoriin

Kaisa Kask
Karl Varik
Julia Laidvee

3a
3a
3b

I

Anne Kalmus
Sirje Tuulemäe

Laulukonkurss
„Kaunim metsalaul”

Marta Lotta Kukk
Joosep Kalbus

4a
5a

Helguse
eripreemia
III

Keemiaolümpiaad

Õpilane

julgustada kõiki osapooli ka
edaspidi heade teadmiste ja
tulemuste nimel vaeva nä-

Paikuse Vallavalitsuse ja
valla haldusterritooriumil
tegutseva vee-ettevõtte Pärnu Vesi AS esindajad on pikemat aega pidanud läbirääkimisi veega varustamise ja
reovee ärajuhtimise (ÜVK)
teenuste hindade kujundamise põhimõtete üle.
Küsimust on arutatud nii
eelarve- ja arengukomisjonis kui tehnikakomisjonis.
Ühes jõuti kokkuleppele
- teenuste hinnad peavad

tagama vee-ettevõtte tootmiskulude katmise, kvaliteedi- ja ohutusnõuete ning
keskkonnakaitse tingimuste
täitmise ja põhjendatud tulukuse. ÜVK arendamiseks
ettenähtud hinnakomponent
lisatakse vee-ettevõttele
kehtestatud hindadele ning
vee-ettevõte kannab selle
osa üle vallavalitsusele.
Uued hinnad töötatakse
välja hiljemalt märtsikuu
lõpuks.

Planeering täpsustab
Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee uue asukoha

On nii tuulikute pooldajaid kui vastaseid
KADRI KARJUS
Vallaarhitekt

Uued vee hinnad on
väljatöötamisel

gema ja tehtud tööst rõõmu
tundma.
Aitäh teile tublid õpila-

Juhendaja

Monika Limberg
Maarja Tärk

Marika Jagomägi

Maire Krinal

sed, lapsevanemad ja õpetajad!

KADRI KARJUS
Vallaarhitekt
Kuna ka Paikuse on teemaplaneeringuga hõlmatud
vald, tutvustasid AS Teede
Tehnokeskuse spetsialistid
3. märtsil vallamajas Pärnu
maakonnaplaneeringut täpsustavat teemaplaneeringut
„E67 Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee asukoha täpsustamine km 92,0-170,0“ ehk
Via Baltica Pärnu suur ümbersõit..
Kokkusaamise eesmärgiks oli tutvustada alternatiive, käsitleda I klassi maantee rajamisega kaasnevaid
piiranguid ning koguda informatsiooni kohalike omavalitsuste vajaduste kohta
(kergliiklus, ristmikud, bussiliiklus, kogujateed jms).
Tähelepanu peab pöörama
Pärnu maakonna Paikre
Jäätmekäitluskeskusele,
kuna sinna suundub arvestatav liiklusvoog.
Ettepanek rajada kaks
silda üle Pärnu jõe: Via
Baltica ja kohaliku liikluse
sild. Pärnu jõe ületamisel
ja liiklussõlme rajamisel

peavad Sindis jääma liigeldavaks Linnu tee ja Kalda
tee. Liiklussõlmede ja Sinioja tänava piirkonnas peab
rakendama müra leviku
piiramise meetmeid.
Ettepanek kaaluda uue
variandi väljatöötamine: A
+ B, C. Paikuse valla arengusuund on kagusse ja uue
variandi korral ei muutu Via
Baltica kohaliku omavalitsuse arengule takistavaks.
Kergliiklejate jaoks on hea
lahendus see, kui Pärnu jõe
ületamine toimub autoliiklusest teisel tasandil. Tähtis
kergliikluse suund on ringteed mööda Pärnu linnast
üle Sindi raudteesilla tagasi
Pärnu linna (ca 4-5 h ring).
Seljametsa külas peab
pikendama kergliiklusteed
Paikuse alevikust väljapoole. Puhkekoht, tankla, parkla, bussipeatus kavandada
Sindi/Paikuse liiklussõlme
piirkonda.
Alternatiivide variantidega saab tutvuda AS Teede
Tehnokeskuse kodulehel
http://www.teed.ee/et/projektid.

Paikuse Perekeskuse avab
oma virtuaalsed uksed
KRISTEL KADAKAS
Perekeskuse projektijuht

Laupäeval, 20. märtsil kell 14 ootab MTÜ
Paikuse Perekeskuse
meeskond vallaelanikke vallamajja, et avada
pidulikult Paikuse Perekeskuse virtuaalsed
uksed.
Tule kohe terve perega,
sest peale ametlikku lindilõikamist saab hoo sisse
tore perepäev, kus lõbusaid
tegemisi jagub nii pere noorimale kui vanemale.
Kõige pisematele seatak-

se sisse väike mängunurk.
Natuke suurematega tuleb
mängima ja võitlusi pidama
üllatuskülaline. Isetegijatele
ja meisterdamishuvilistele
jagavad töötoas õpetust
põnevate lihavõttekingituste
ja -kaunistuste tegemiseks
Milli Meisterdaja koos sõpradega.
Kohapeal saab perekeskuses ringi uudistada ja
käepärast on ka abilised, kes
küsimustele vastavad.
Osalejatele palju üllatusi! Külasta Paikuse Perekeskust www.paikuseperekeskus.ee.

Lustilik esineb eakatele
lustiliku kavaga
Aprilli eakate peohommikul
esineb ansambel Lustilik
naljakuu puhul lustiliku
kavaga.
Pidulistel palutakse kaasa võtta värvitud mune, sest

kavas on mängud munadega
ja välja selgitatakse ka kauneim muna.
Kohtumiseni vallamajas
4. aprillil kell 11!
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
ERNST PÄRNA
PÄRJA KÄSPER
RIIDO KÜÜTS
MAIMU ISAK
ENDEL ALLIK
IRENE MÄNDLA
ENE-REET VILJAK
MAIE LIIV
VERDINANT TAMM
HELVI MÄNNIARU
AADO VENDLA

ELLA LUHOMAA
ANTS MARTINSON
ALMA LUBI
SIRJE LEMBER
HELJU JOHANSON
VAIKE HAAVASALU
HELGI MÄGER
AINO SUUR
OSKAR TREUBLUT
SALME-PAULIINE VAENO
SALME RUUT

LAINE LANDING
MAIMU MITT
JETTE KASEMETS
OLAF JÜRISSON
SÜLVI HALJASMÄE
MILDIIT LEPP
LAINE SAUL
SAIMA TÕNISSON
LEIDA JAANSOO
MIHKEL MURUMAA

Naistelt naistele ja margast euroni
LAINE JÄRVEMÄE
Muuseumi juhataja

Seljametsa Muuseumis
on kuni 10.aprillini üleval näitus „naistelt naistele“, mis juba avamispäeval tekitas kahinat
ja elevust, paljudes ka
äratundmisrõõmu.
Umbes pooltuhat eset ja

fotot annavad ülevaate eestlaste riietumistavadest 20.
sajandil. Aastatel 1960-80
oli moekangaks krimpleen,
millest õmmeldud kleite ja
kostüüme on väljas hulgaliselt.
Eriti huvitav on jälgida
pesumoodi. Sajandi alguses
oli aluspesu teema, millest
rääkimine oli tabu, mistõttu
ei julgetud sõnu “aluspüksid” või “alustalje” avalikult
kasutada. Nõnda öeldigi
aluspesust rääkides lihtsalt
“need”. Ajapikku suhtumi-

ne muutus.
Nii pesu kui kosmeetika
väljapanekutes kajastub
nõukogude aja defitsiidi
olemus.
Esemed on põhiliselt pärit Riina Kappaku erakogust
ja Seljametsa muuseumi
kogudest, mida omapoolselt
täiendasid Aili Aasa, Mare
Arumäe, Reet Kütt, Leida
Mägi, Elli Hansson, Elga
Aava, Kadri Jõgi, Nele Tohv
ning Naarismaa muuseum
Tahkuranna vallast.
13. aprillil kell 13 ava-

takse Seljametsas Eesti Pangamuuseumi näitus “Eesti
raha margast euroni”. Kell
14 saavad huvilised kuulata
kodu-uurija Heino Talviste
ettekannet teemal “Kodurahad”. Huvilistel võimalus
tutvuda kollektsiooniga.
Seljametsa Muuseum
on avatud K ja R 8-14,
R 14-16.30. Kokkuleppel
võimalikud ka muud ajad.
Info 56475221.

liugu, veeti võidu köit ning
sportlikud pered said omavahel mõõtu võtta erinevates võistlustes.
Üritus läks korda. Toetuse eest täname vallavalitsust,
ekstra maitsvad vastlakuklid
kohale toonud kultuuritöö-

Maadlejad saavutasid
häid tulemusi
Martna IX lahtistel meistrivõistlustel saavutasid Paikuse spordiklubi Leo noored
maadlejad väga häid tulemusi: Martin Timberg 35 kg
I koht; Mattis Rahnel 35 kg
V koht; Mikk Merila üle 65
kg IV koht; Madis Heinmets
42 kg III koht ja Rasmus
Siinmaa 66 kg III koht.
Valga lahtistel meistrivõistlustel tuli kreekarooma maadluses Rasmus
Siinmaa kehakaalus kuni
63 kg I kohale. Tallinnas
K. Palusalu XXII saavutati
järgmised tulemused: Madis
Heinmets 42 kg II koht,
Rasmus Siinmaa 66 kg III
koht, Ülari Antsmäe 75 kg

VII koht, Mikk Merila +75
kg IX koht. Sportlaste treeneriks on Gristen Heinmets.
Maadlustreeningud Paikuse
Spordikeskuses toimuvad E,
K ja R 17.30-20.00.
(Raiko Hiis)
Paikuse rulluisuduatlon
Võistlussari „Pärnumaa
raudmees 2010“ koosneb
kaheksast etapist Pärnumaal.
Tegemist on spordivõistluste sarjaga, kus võimalik
võistelda peredel ja erinevas
vanuseklassis lastel. Selle
aasta uuendusena tahetakse
korraldada Paikuse vallas
veel üks võistlus - Paikuse
rulluisuduatlon.
Võistlused toimuvad pühapäeval 18. aprillil. Rada
kulgeb Raudtee ja Nimmi

tajat Ille Riivitsat, samuti
Kultuurkapitali ja Paikuse
Spordikeskust. Organiseerimisel panid oma õla alla
Marina Novikova, Maie
Liiv, Kadri Jõgi, Ludmilla
Eeskivi, Merle Esken, Lagle Ruusmaa, Piret Marjak,

Tõiv Tiits, Kaarin Raidla ja
Reiu Puhkekeskuse inimesed – suur tänu teile!
Kohtumiseni 1.mail, kui
puhastame oma küla talvisest prahist!
(Hevelin Kärp)

SPORT SPORT SPORT

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

tänaval ja sealsetel kõnniteedel, võistluspäeval on
seal liiklus suletud.
Valdade talimängudel
esimeses tosinas
Veebruari viimasel nädalavahetusel Väike-Maarjas
peetud Eesti valdade XVIII
talimängudel oli Paikuse
maakonna valdadest parim,
kuid üldkokkuvõttes jäädi
12. kohale.
Koos eelvõistlustega
osales talimängudel ligi
1200 sportlast 58 vallast.
Meie esindused olid väljas
males (Tõnu Heinmets,
Marten Jaanimets, Ruslan Mironov, Silvi Pool,
Marleyn-Cristin Kallas)
ja lauatennises (Anti Luigemaa, Andres Kudisiim,

Õnnitleme!
TENAR EENSALU
ema Inger Stüf
isa Priit Eensalu

02.02.2010

TUULI RAND
ema Merilin Rand
isa Erik Rand

02.03.2010

TEADAANDED
Alates 17. märtsist saab Pärnu Keskuse 3. korrusel
näha Paikuse Huvikooli täiskasvanud maalijate töid,
enne seda oli üleval õpilastööde näitus.
5. aprillist on Pärnu Keskraamatukogus väljapanek
Paikuse Huvikoolis valminud keraamikast.
***
Paikuse Põhikool alustas 1.märtsist 2010/2011 õa
1. klassi minejate registreerimist. Info kooli kodulehel
www.ppk.edu.ee lapsevanema lingi all.

KUULUTUSED
Lume koristus katustelt ja hoovidest. Vajadusel ka muud
heakorratööd (nt puude langetamine), 59039990.
***
Annan kitarritunde algajale. Tel 56339208.
***
Lapsevanemad!
Kui teil on soov lapsele või endale soetada suure valikuga soodsalt kvaliteetseid riideid ja jalanõusid H&M
kaubamajast, siis saab seda teha veebilehelt www.fotki.
ee/PereHM või helista 59 034 547 Mariel.

Ürituste ajakava

Silla küla tähistas kolme päeva korraga
14. veebruari vastlatralliga
tähistas Silla küla rahvas
nii vastlaid, sõbrapäeva
kui Hiina uue kalendriaasta
algust. Rahvast oli palju ja
ka ilmataat õnnistas kena
ilmaga. Peale väikest soojendustantsu lasti pikka

17. märts 2010

Liina Allik) - vastavalt 2.
ja 7. koht.
Maakondlikel
talimängudel kolmas
6. märtsil said lõpplahenduse ka Pärnumaa talimängud.
Paikusel toimunud korvpalli
finaalmängudel saime koosseisuga Tauri Tiitso, Janar
Larin, Kaspar Kukk, Olaf
Siigur, Toomas Raadik,
Taavi Allsalu ja Heiki Ilves Saarde valla järel teise
koha.
Bowlingus tulid meie
naised esimeheks, mehed
neljandaks. Talimängude
üldkokkuvõttes tuli Paikuse
vald III kohale. Võistluste
täpsem kulg on näha www.
psl.ee.
(Roland Šimanis)

Mälestame lahkunuid
Igor Meos
16.02.1942 - 08.02.2010
Karl Pank
09.09.1941 - 17.02.2010
Leonida Järve
02.06.1923 - 04.03.2010
Arvo-Ferdinand Mihkelsoo 07.06.1933 - 04.03.2010
Vladimir Soo
15.03.1928 - 07.03.2010

04.04 kell 11 valla eakateklubi peohommik
vallamaja saalis
05.04 omavalmistatud pühadekaartide näitus
Seljametsa Muuseumis.
10.04 kell 12 Paikuse osavaima korvpalluri VI etapp
Paikusel Spordikeskuses
12.04 kell 12.30 muinasjutuhommik - 205 aastat Hans
Christjan Anderseni sünnist Paikuse
Raamatukogu ja Seljametsa LAK ühisüritus
Seljametsa Lasteaed-Algkoolis.
13.04 kell 13 näituse ”Eesti raha margast euroni”
avamine Seljametsa Muuseumis.
kell 14 koduloouurija Heino Talviste ettekanne
kodurahast Seljametsa Muuseumis.
14.04 kell 19 mälumängu turniir vallamaja saalis
18.04 klubi Raudmees korraldusel Rulluisupäev
Paikusel. Täpsem info ilmub kuulutusel.

Jüriöö teatejooks
22. aprillil start kell 19
Teatejooksu võistkondade kogunemine
ja registreerimine toimub Politsei- ja piirivalve
kolledži võimla juures alates kella 18.30-18.50.

Võistkondadel kaasa võtta võistlejate nimekiri
koos võistkonna nimega.
Võistkonnad 6-liikmelised. Jooksurada on 6-etapiline.
Arvestust peetakse 6 vanusegrupis: lapsed, noored,
täiskasvanud ja veteranid. Eraldi naiskondade ja meeskondade arvestus. Iga grupi 3 esimesele auhinnad.
Eriauhind antakse originaalsemale jooksuvõistkonna
vormile.
Võistkondade eelregistreerimine kuni 22. aprillini
44 20 784 (vallavalitsus) I. Riivits, 44 55 164 (põhikool)
A. Tammearu-Mezule.
Tule võistlema, kaasa elama ja hurraa hüüdma!

