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Kutse tänupäevale
7.detsembril kell 14 on vallamajja oodatud kõik puuetega inimesed ja neile valla
poolt määratud hooldajad.
Nende inimeste meelespidamine kord aastas
on saanud kenaks tavaks ja
iga korraga on järjest enam
neid, kes sel päeval vallamajja tee leiavad.

Sel aastal esitab kutsututele oma menulaule ja loob
meeleolu Toomas Anni.
Kuna tänupäeva korraldamiseks on vaja teada
inimeste arvu, siis palume
oma soovist osaleda teatada
hiljemalt 3. detsembriks telefonil 4420783 Allile.

Paikuse Põhikoolil 20. juubel
Ootame oma endisi õpilasi,
õpetajaid ja töötajaid 18.detsembril kell 18 kooli aastapäevapeole. Osalustasu 50
krooni tasuda 11.detsembriks
MTÜ Toetusselts „Mina
Aitasin“ arveldusarvele Swedbank AS
221043476551, SEB Pank
AS 10220066957019 Märksõna “Juubel“. Selgitusse

palun märkida enda kooliaegne nimi.
Vilistlaste korvpallilahingud algavad 18. detsembril kell 12 võimlas.
Võistkondadel eelnevalt registreeruda 11.detsembriks
meiliaadressil: rait.kabin@
ppk.edu.ee.
Toimkonna nimel
Sirje Tuulemäe

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Beebipäev rekordarv beebidega
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Täpselt kaks aastat
tagasi kolis beebipäev
traditsioonilisest peopaigast päevakeskuses
vallamaja suurde saali.
Tookord nagu rohkem
ilu ja avaruse pärast,
sest siis oli kutsutuid
vaid 17 ja kohaletulnuid kõigest 11. Nüüd
tundub, nagu oleks ette
aimatud, et üks suur
rekord on tulekul.
Harva on emade- või isadepäeva järgsele beebipäevale saadetud üle 20 kutse
– ikka kipub pigem mõni
alla jääma. Möödunud nel-

japäeval toimunud beebide
päevale, arvult ei teagi enam
mitmendale, läks teele 45
kutset. Just niipalju on meie
vallas viimase poole aasta
jooksul lapsi
sündinud.
Piduliku
pärastlõuna
avas abivallavanem Helve
Reisenbuk.
Ta märkis, et
juba ette oli
oodata üht
tõeliselt mehist päeva,
sest 17 õrnema soo esindaja kõrvale
oli oodata 28
poisslast.

Vallavanem Kuno Erkmann tundis oma tervituskõnes suurt rõõmu, et
vald nii jõudsalt kasvab.

Valla jõulukuusel süütame
tuled esimesel advendil
28. novembril süüdatakse
küünlad vallamaja ette haljasalale selleks ajaks püsti
pandud kuusel, et tähistada
advendiaja algust.
Tänavu saame jõulupuu
Anne Landingu käest. Puu
on erakordselt kena, kasvanud Põlendmaal uhkes

üksinduses kraavi kaldal.
Kuuse toovad kohale ja
panevad üles Hüdromeli
mehed. Valla tänud Annele
ja osaühingule Hüdromel!
Sel aastal ehivad meie
valla kuuske punased ja
valged tuled.

Mõtteralli oli valla teemadel
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Meeldiva üllatusena
küsis põhikooli huvijuht kord kuus toimuva vanema kooliastme
viktoriini „Mõtteralli“
jaoks valla elu-olu puudutavaid küsimusi.
Täpsustusena oli öeldud, et
eesmärk pole niivõrd neile
kergeid vastuseid anda,
kuivõrd oma valla kohta
rohkem teada saada. Mõte
oli hea ja leidis ametnikes
kohe vastukaja, sest küsimusi laekus igast valdkonnast. Et oleks lootust õiget
vastust ka saada, oli mitmel
puhul kasutatud populaarset
süsteemi, kus antud olid ka
vastusevariandid.
Anu Mežule-Tammearu
sõnul on juba tava, et nn
vallanädalal seostatakse
Mõterallit vallaga. Seega
oli teema lastele juba tuttav. Küll aga pakkus lõbu
valla töötajate poolne lahe
suhtumine küsimuste koostamisesse.

Osad küsimused olid
ikka päris krõbedad, mis
teadmiste poole pealt oli
vägagi teretulnud. Üllatuslikult jäid lapsed hätta
aga isegi valla külade arvu
nimetamisega, ometi on see
teema mitmeid kordi läbi
räägitud. Samuti teati vähe
vallas asuvate loodusobjektidest. Samas osati hästi
nimetada naaberomavalitsusi. Palju elevust tekitas
vallasekretäri poolt esitatud
küsimus tema ametikoha
kohta. Suures osas ikka
teati tema tööülesandeid ja
õnneks ei pidanud keegi
õigeks ühte väljapakutud
varianti, et vallasekretär on
inimene, kes peab vihmavarju vallavanema pea kohal
hoidma.
Viktoriinis osales 11
võistkonda neljandast üheksanda klassini - üks klassikomplekt maadles samal
ajal kontrolltööga. Võitis
9.b võistkond, aga vaid ühe
punktise vahega jagasid
teist ja kolmandat kohta 6.a
ja 8.a.

Viimasel beebipäeval oli kohal 36 pisipoissi ja -tüdrukut

Urmas Saard

Ka avaldas ta lootust, et
meie põlvkonna täitumata
unistused suudavad ellu viia
just nemad.

Peale Margit Kitse laululaste pisikest kontserti anti
36 oma esimesele ametlikult
vastuvõtule tulnud noorimale vallakodanikule kätte
valla logoga hõbelusikad.
Söödi torti, näidati ennast
ja vaadati teisi.
Tänaseks on sel aastal
valda sündinud üldse 56
last, neist esimesel poolaastal 19. Tegemist on tõelise
rekordiga, sest läbi aegade
on Paikuse vallas kõige
suurem sündide arv aastas
olnud 48. Ja aasta lõpuni on
aega veel üle kuu.

Meie vanim haridusasutus Seljametsa
kool tähistas oma 90. aastapäeva
KAIE REIAL
Direktor

25. septembril kogunes
kooli juubeli tähistamisele umbes 130 inimest.
Kokkutulnute seas oli
nii eakaid kui ka nooremaid vilistlasi.
Puhkpilliorkestri saatel heiskasid kooli lipu vilistlane
Elvy Ennis, kooli taastaja
Harri Timberg ja tubli õppur
ning noorsportlane Martin
Timberg.
Tervituskontserdiga
esinesid lasteaia mudilased ning kooli endised ja
praegused õpilased. Külalisesinejaks oli kohalik
naisansambel HELIN.
Meenete ja lilledega
tänasime koolijuhte ja õpe-

tajaid. Auväärsematest õpetajatest olid kohal Elli Hansson (töötas 1944–1970),
Maimu Eriste (1955 –1956),
Helle Ilves (1965–1969),

Eda Kosenkranius (1960
–1969) ja Armilde Koppelmaa (1953–1956).
Läbilõike kooli ajaloost
ja tegevustest esitas slaidi-

seansina kooli vilistlane,
hoolekogu liige ja vallavolikogu liige Andry Agard.
Tänu pälvisid ka koostööpartnerid ja külalised.
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Toasooja hind sõltub suuresti
kütuse hinnast
AIN TÕNTS
SW Energia OÜ
Juhatuse liige

Nagu on tavaks kujunenud, anname ka selle
kütteperioodi alguses
tarbijaile väikese ülevaate oma tegevusest,
soojuse hindadest ja
tulevikuplaanidest soojusenergiaga varustamisel.
Palju küsimusi on tekitanud
soojusenergia muutuv hind.
Kuigi müüdava sooja hind
on vahepeal nii tõusnud kui
langenud, kehtib vallavalitsuse poolt 2008.a.kinnitatud
piirhind 965 kr/MWh alates
1.jaanuarist 2009. Piirhind
sai arvutatud prognoositud
põlevkiviõli hindu arvestades. Tegelik põlevkiviõli
hind, mille alusel arvutame
igal kalendrikuul müüdava
soojusenergia hinna, on
jäänud allapoole prognoositut, tänu millele ei ole ka

soojuse hind tõusnud veel
piirhinnani.
Kütusena kasutame katlamajas nii põlevkiviõli kui
ka gaasi - kumb on hetkel
odavam. Tänaseks on olukord kütusteturul muutunud
ja kütused on kallinenud.
Selles pole midagi erakordset, sest ka eelnevatel aastatel on sügiseti kütuste
hinnad tõusnud tarbimise
ja nõudluse kasvu tõttu.
Just sellepärast, et kütuste
hinnad muutuvad kiiresti,
on sisuliselt võimatu teha
mingeidki prognoose müüdava toasooja hinna kohta
tulevikus.
Septembris müüsime
soojusenergiat hinnaga
890,30 kr MWh ja oktoobrikuu soojusenergia hinnaks kujunes 931 kr MWh.
Novembris sisseostetavate
kütuste hindade alusel prognoosime, et sooja hind ei
tõuse, vaid jääb oktoobri
tasemele.
Kindlasti jätkuvad ale-

vikus soojustrasside rekonstrueerimistööd, mille
käigus vahetatakse välja
amortiseerunud torustikud uute eelisoleeritutega.
Keskkonnainvesteeringute
Keskusest saime tänu edukale projektile 3,55 miljonit
krooni. Teise 3,55 miljonit
krooni paneb omaosalusena
projekti SW Energia OÜ.
Kogu töö on jaotatud kahele
aastale, millest tänavune,
Politseikooli territooriumil
paiknevate torustike osa
on sisuliselt lõpetatud. Kevadel teostatakse viimased
pinnase taastamistööd ning
alustatakse teise etapiga
Kastani väikekoha territooriumil ja Seljametsas. Järgmise aasta lõpuks tahame
välja vahetada kõik valla
soojustrassid, mis vähendab
soojuskadusid. See omakorda aitab hoida soojuse hinda
mõistlikul tasemel.
PS! Artiklis toodud
summadele lisandub käibemaks.

Võõra tee peale kutsumata
lund lükkama ei minda
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist

Üsna mitu aastat on
meil kord, et eratee valdaja, kes soovib, et vald
selle talvel lumest lahti
hoiaks, peab tegema
vastava avalduse. Avaldaja peab ametlikult ka
elama meie vallas.
Laekunud soovide alusel
koostatakse lumelükkamise
kaart, mis ongi aluseks valla
ja lükkaja vahelise lepingu
sõlmimiseks. Seega ei ole
mõeldav, et keset perioo-

di pannakse kellelegi lihtsalt tööd juurde. Sel aastal
ootab vald avaldusi veel
1. detsembrini. Edaspidi
lõpetatakse nende vastuvõtmine 15. novembril, et kõik
eeltööd õigeaegselt tehtud
saaksid.
Eelseisvaks talveks sõlmib vald lumekoristuslepingud FIE Ilmi Sermani
ja Margus Saarega ning
Kodukartul OÜ-ga. Probleemide ja ettepanekutega
tuleks pöörduda ikka valla
(tel 5144559; 4420279),
mitte traktoristide poole.
Tavaliselt ongi arusaamatu-

se põhjus selles, et inimene
pole lumelükkamiseks kirjalikult soovi avaldanudki ja
selle tee hooldamine polegi
lumelükkaja kohustus.
Samas tuletame meelde,
et tänavaga piirnevale alale
liialt tee lähedale pargitud
sõiduauto või laotud puud/
ehitusmaterjal on piisavaks
põhjuseks, et traktorist sealt
pahanduse tekitamise hirmus suure kaarega mööda
sõidab.
Hoidkem teeääred lagedad, et oleks, kuhu lund
lükata!

Euro võib tulla ka rahulikult
KATRIN TALIHÄRM
Eesti Pangaliidu
tegevdirektor

Pangaklientidele on eurole üleminek tehtud
lihtsaks. Kes hoiavad
raha kontol, ei varu
suuri summasid sularaha koju ning maksavad
igapäevaselt pangakaardiga, ei pea tegema euro
tulekuks erilisi ettevalmistusi.
Kui teil on kodus suurem
kogus Eesti sente, siis soovitame need novembri lõpuks
kampaania „Too mündid
panka!“ käigus panka tuua,
siis on müntide töötlus ja
oma kontole kandmine või
vahetus paberraha vastu
tasuta. Kui hoiate kodus
suuremat summat sularaha,
saate ühekorraga ka selle
kontole panna.
Kontol olevad kroonid

vahetab pank 1. jaanuaril juba ise teenustasuta ja
ametliku kursiga eurodeks.
Need, kes eelistavad
sularaha, saavad 1. detsembrist pankades kroone teenustasuta ja ametliku kursiga
eurodeks vahetada.
Kroonimüntide ja -kupüüride vahetuse võimalus
säilib ka hiljem: kommertspangad teevad seda 2011.
aasta suveni kõigis sularaha
teenust pakkuvates kontorites ja pärast seda piiratud kontorivõrguga, Eesti
Pangas saab aga kroone
vahetada tähtajatult.
Kliendid ei pea minema
panka, et muuta oma laenu-, pangakaardi- või teisi
lepinguid.
Olenevalt sularahaautomaadi (ATMi) tüübist
saab automaadist uue aasta
esimestel nädalatel 5-, 10- ja
20-euroseid kupüüre, vaid
osad väljastavad ka 50-

euroseid. Lisaks ATMidele
tuleb euro sularaha käibele
pangakontorite ja jaekaubanduse kaudu ning 1.-15.
jaanuarini saab kroone eurodeks vahetada maksimaalselt 1000 euro väärtuses
päevas ka 179 Eesti Posti
postkontoris.
Pangaliit ja pangad annavad lähikuudel ohtralt
detailsemat infot eurole ülemineku praktiliste aspektide
kohta, selge on aga see, et
üleminek on kõige lihtsam
pangakaarti kasutavatel
klientidel, sest nende raha
on alati õiges vääringus.
Piisab ühest pangakontori külastusest, et panna
kontole kodus olevad mündid ja sularaha – soovitav on
seda teha enne detsembrit.
Üheski järjekorras pole vaja
seista – krooni saab euroks
vahetada tähtajatult.
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Vallavolikogus otsustati:
15. novembril 2010
* taotleda munitsipaalomandisse Paikuse alevikus asuv Pärna pargi katastriüksus,
millel paikneb avalikult kasutatav park ning valla omandis olev tee ja asfaltplats.
* kehtestada 2011. aasta maamaksumäärad ning maksuvabastuse andmine ja kord
(2010. aasta tasemel).
* võtta teadmiseks informatsioon 2011. aastaks kavandatavatest suurimatest
investeeringuobjektidest (spordi- ja tervisekeskus ehitus, Seljametsa Lasteaed-Algkooli
rekonstrueerimine, Kiviaja küla rajamine ja Vabaõhulava uuendamine).

Vallavalitsuses otsustati:
25. oktoobril 2010
* anda kasutusluba Murumuna 13 eramule Silla külas.
* määrata Põllu 7 kinnistu elamute aadressid vastavalt Põllu 7/1 ja Põllu 7/2.
* lubada osaühingul Sianlero Paide maantee ja Nimmi tänava ristmiku lähedal reklaamida kasutatud riiete müüki.
* lisada eelarve tuludesse 124358 sihtotstarbeliste toetuste jooksvateks kuludeks
ning kuludesse sama summa, millest Paikuse lasteaia alla 10500 kr (Töötukassalt seoses
töötu töölevõtmisega) ning Paikuse põhikoolile 113858 kri (KIK-ilt ja Eesti Koolispordi
Liidult projektide elluviimiseks).
* eraldada valla reservfondist 8124 krooni põhikoolile edukaks tunnistatud projektide „Loodusvaatlused Paikuse õpperajal“ ja „Keskkonnateadlikkuse kuu Paikuse
Põhikoolis“ omafinantseeringu eest tasumiseks.
* tellida 2010. aasta jõuludeks valla poolt kommipakid kuni 12. aastastele (k.a)
rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elavatele ja valla töötajate lastele.
8. novembril 2010
* lubada algatada kaks detailplaneeringut eesmärgiga jagada kinnistud kruntideks
järgmiselt:
- Käärasoo tee 34, (0,6 ha) jagada kolmeks 2000 m suuruseks krundiks;
- Raudtee tn 21 (1,0 ha) jagada neljaks krundiks: 1200, 1400, 2000 ja 5700 m2
(juurdepääs Raudtee tänavalt).
* teha muudatused 11. oktoobri 2010 korralduses nr 205, millega kehtestati spordija tervisekeskuse riigihanke tingimused (www.paikuse.ee);
* nõustuda Huvikooli juhtkonna poolt tellitud ja projekti eelarves ettenähtud tööga,
millega telliti nelja õppefilmi tootmine kogumaksumusega 34 960 krooni sihtasutuselt
Saarde Hariduselu.
* määrata Põlendmaa külas asuva Mätliku tee hooldamiseks 1, 15 ha suurune teenindusmaa.
* määrata Silla külas Toodu katastriüksuse lähiaadressiks Käärasoo tee 34 ning
Seljametsas külas asuva kinnistu lähiaadressiks Soobiku.
* nõustuda Elion Ettevõtted AS kasuks vallale kuuluvale Rummu tee kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmisega elektroonilise side võrkude rajamiseks ja hooldamiseks
50 aastaks (ala suurus 456 m2).
* tunnistada Silla külas Murumuna tn 4, 5, 6, 11, 19 ja 21 ning Puraviku tn 37 kinnistutele välja kuulutatud suuline enampakkumine nurjunuks, kuna ei tehtud ühtegi
pakkumist.
* tunnistada Silla külas Jõekalda tee 107 asuva kinnistu enampakkumise võitjaks
Priit Koger ostuhinnaga 60 000 krooni.
* pikendada Tiigi 2 asuvas sotsiaalmajas korterite 6, 9 ja 12 üürilepinguid seniste
üürnikega veel aasta võrra.

Via Baltica asukoht selgumas
KADRI KARJUS
Vallaarhitekt

Juunist alates on Via
Baltica ümbersõidu
trassi asukoha täpsustamiseks maavalitsus
korraldanud mitu eskiisi tutvustavat väljapanekut ja arutelu.
On olnud kohtumisi, kus
emotsioonid on laes ja ka
kokkusaamisi, kus rahulikult aru peetud võimaliku
parima variandi leidmiseks.
Kui algul oli planeeringus variante rohkem, siis
nüüd hakkab ring koomale
tõmbuma. Reaalselt tuleb
suure ümbersõidu ehitus
kõne alla, kui neljarealiseks
ehitatud Via Baltica läbi
Pärnu linna hakkab autodest
ummistuma. Prognoosi järgi
ei juhtu see enne 2040. aastat. Ka siis on otstarbekam
ehitada ümbersõit algul
3.klassi teena, st et kõrvalteedelt saab vabamalt peale
ja maha sõita ning ristmikud

asetsevad samal tasandil.
Nagu meediakanalid
on kajastanud, tekitas eriti
palju pahameelt ümbersõidutee see variant, mis
pidi läbima Seljametsa küla
keskelt. Vastuseisu avaldati
nii üksikisikute kirjades kui
ühispöördumistes. Väited
olid enam-vähem samad:
Seljametsa tuldi elama arvestusega, et siin on võimalik nautida vaikust ja looduslähedast elukeskkonda
ning maanteede müra jääb
kaugele.
Eelnevast tingituna kutsuti piirkonna maaomanikud
kokku, et arutada võimalikke lahenduskäike.
Peale koosolekut jäi kaalukausile meie täna kehtivas
üldplaneeringu kehtestatud
Via Baltica koridor. Kuid
sellegi variandi juures ei saa
üle probleemidest.
Tee-ehituse mõttes on
see küll kõige otsem ja lühem variant, mis kahandaks
sõiduaega, kuid seal kipub
ette jääma Sibulasoo. Just
see muudaks tee rajamise

oluliselt kallimaks. Sibulasoo keskel on turvast kuni
5 meetrine kiht, mille väljakaevandamisel tekiks suur
järv. Samuti jääks teetrassile
ette Silla külas pesitsev I
kategooria kaitsealune lind
must-toonekurg.
Viimasel koosolekul
vallamajas oli arutluse all
võimalus, kus teetrassi alevikupoolset varianti F oli
kohandatud ja nihutatud
võimalikult raba serva Seljametsa küla poole. Koosolekul olid kohal nii Seljametsa küla elanikud kui
nihutatud trassi lähedusse
jäävate elamute omanikud.
Planeerija poolt oli tehtud
ka analüüs kahe variandi
võrdlemiseks. Selle kohaselt on eelistatum variant
alevikupoolne.
Detsembrikuu volikogus
tuleb teha otsus, kas ja millisel kujul vald tee asukoha
kooskõlastab.
Loodame, et üheskoos
tehtav valik osutub õigeks
nii täna kui ka aastakümnete
pärast.
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Õpetaja Malle loodusõpperada
NELE TAMM
Projektijuht

Terve sügise on põhikooli algklasside õpetaja Malle Malmre olnud
põhitöö kõrvalt ametis
loodusõpperaja jaoks
õppematerjalide koostamisega.
Nüüdseks on paigaldatud
ka rajatähised. Tõelisteks
loodusvaatlusteks vajalike
töövahendite tellimine seisab veel ees. Õppematerja-

lid koos õpetaja Malle
poolt pildistatud fotode
ja suure hulga erinevate
töölehtedega on trükis
ja kiletamisel. Õpperada
annab algklassidele suurepärase lisavõimaluse
loodusõppeks ja muudab selle ka laste jaoks
huvitavamaks. Kõik
see saab teoks projekti
„Loodusvaatlused Paikuse loodusõpperajal“
raames. Projekti toetab
SA KeskkonnainvesteeFotol esimesed rajauurijad Kastani elurajoonis tiigi juures
ringute Keskus.

Loometegevuse keskus õpetab
huvilistele, kuidas ise teha jõulukinke
Paikuse Loometegevuse
Keskus kutsub teid jõuluteemalistele koolitustele.
9. detsembril kell 18
valmistame Argo Juske juhendamisel jõulukaunistusi/
kompositsioone. Põhivor-

mid, advendipärg. Grupi
suurusele piirangut ei ole,
kestvus ca 2- 2,5 tundi, hind
150 kr.
16. detsembril kell 18
kuulame, vaatame ja proovime ise erinevaid põnevaid

ideid jõulukinkide pakkimiseks. Grupi suurusele
piirangut ei ole, kestvus ca
2- 2,5 tundi, hind 150 kr.
Kõikidele koolitustele
on vajalik eelregistreerimine info@loomekeskus.

eu või tööpäevadel tel 44
52 120.
Paikuse Loometegevuse
Keskus asub Paikuse Põhikooli tööõpetusmajas. Sisse
saab kooli hoovipoolsest
uksest. (Monika Vaher)

Perekeskus kutsub jõulutubadesse
kokkama ja meisterdama
KRISTEL KADAKAS
Perekeskuse projektijuht

Jõuluajale mõeldes
kutsume noori peresid
praktilistesse õpitubadesse, kus jagatakse
ideid ja õpetusi oma
lähedastele omapäraste
jõulukingituste valmistamiseks ja hõrkude
jõulumaiuste küpsetamiseks.
Oodatud on kõik, kel huvi
isetegemise vastu või ka
lihtsalt soov kodust välja

saada. Lapsed võib julgelt
kaasa võtta - need, kes pole
veel piisavalt hakkajad kaasa meisterdama, saavad seni
mängutoas aega veeta.
Pole mõtet koormata
jõuluvana kingikotti kommertslike mõtetustega. Näidakem, et hoolime oma
lähedastest ja võtame aega
neile midagi ise valmistada. Jõulutubades jagatakse
nippe ja näpunäiteid. Kokkamistele ootame osalejaid
Paikuse Päevakeskuse kaminasaali, kõik teised õpitoad toimuvad aga Paikuse

Perekeskuses Pärnade pst
8-10. Jõulutoas osalemise
eest tuleb lunastada ka väike
osalustasu, et katta õppematerjali kulu.

Täpsemalt õpitubadest
ja osalemistingimustest loe
www.paikuseperekeskus.ee,
tel: 56952343 või perekohvik@gmail.com.

Jõulutubade teemad:
30.11 kell 11 Vilditud seebid vanaisadele ja kõristid
kõige pisematele
7.12 kell 18 Organza lilledest presskannusoojendajad
kohvisõpradele
11.12 kell 14 Ühiskokkamine “Piparkoogitaigna
valmistamine. Piparkoogimaja ehitamine”
14.12 kell 11 Lahedad sibulanõud ämmamammadele
16.12 kell 18 Ühiskokkamine “Jõuluküpsetised kodusai ja vürtsine jõulukeeks”

Kodu ja kool – koostööpartnerid ühiste
eesmärkide nimel
SIRJE SOLOM
Õppealajuhataja

Lapse esmane arengukeskkond on kodu.
Kooli ülesandeks on
kodu toetada. Seetõttu
väärtustame õppimist ja
iga lapse individuaalset
arengut ning sellele on
suunatud kõikide õpetajate tähelepanu. Ükski
laps ei ole meie koolis
anonüümne, märkame nii head kui halba,
toetame nii andekaid
kui ka õpiraskustesse
sattunuid.
Kevadel pöördusime lapsevanemate poole küsimusega
„Missuguseid väärtusi/väärtushoiakuid peaks kujundama kool, missuguseid lapsevanemad ja mida saame
teha üheskoos?”. Vastused
saime 157 lapsevanemalt.

Sügisesel üldkoosolekul
tutvustasime vastanute seisukohti ja ootusi koolile.
Lastevanemate arvates
on kooli peaülesandeks
anda teadmisi ning õpetada
meeskonnatöö oskusi. Kool
peaks kujundama lugupidamist kaasinimeste ja iseenda
vastu ning arusaama, et
õppimine on õpilase põhitöö
ja kohustus.
Kodu kohus on selgitada, et teiste tehtud tööd ja
loodud väärtusi tuleb austada ja hoida. Kodust saab
laps esmased suhtlemisoskused, korra- ja puhtuseharjumused, tervisliku eluviisi.
Oluliseks pidasid lapsevanemad pere ühistegevusi,
üldinimlike väärtuste ja
käitumisnormide tutvustamist ja järgimist, vastutust
oma lapse kasvatamisel ja
minapildi kujundamisel.
Kooli ja kodu ühistööna
tuleks keskenduda sallivuse

ja viisakuse kujundamisele,
õpioskuste ja –harjumuste loomisele, erivõimete
arendamisele (sport, muusika, kunst, käsitöö jne).
Enamiku vastanute arvates
peaks kool ja kodu omavahel tihedalt suhtlema ning
koostöö tulemusena peaksid
lastest sirguma inimesed,
kes saavad elus hakkama
ning raskuste puhul ei anna
alla.
Kuidas väärtused igapäevase koolielu käigus
õpilasteni jõuavad? Eelkõige läbi ainetundide. Oluline
on klassijuhatajate tegevus
oma klassi positiivse sisekliima ja väärtuste kujundamisel. Läbimõeldud tunnivälised üritused toetavad
samuti väärtuskasvatuslikke
eesmärke. I veerandil tõid
koolitundidele vaheldust
ning kujundasid erinevaid
väärtushoiakuid õppepäevad RMK-s, teemanädal

„Muuseum kooli”, osalemine Comeniuse projektis, keskkonnateadlikkuse
kuu üritused, Paikuse kooli
oma raamatu kirjutamine,
veerandilõpu töötoad. Silmaringi aitasid laiendada
kohtumised muinasjutuvestja P. Pääri, zooloog A.
Turovski ja Riigikogu liikme V. Lindega. Spordipäev
ja leivanädal propageerisid
tervislikke eluviise. Tänu
lapsevanematele toimusid
projekti „Tagasi kooli” raames huvitavad tunnid 2a,
2b, 3a, 3b ja 5b klassis.
Lõpetuseks sobib ühe
lapsevanema mõte: „Meie,
täiskasvanud – vanemad,
kasvatajad, õpetajad – peaksime ise arendama endas
neidsamu väärtusi, mida
lastele õpetame: hingelist
tasakaalu, loovust, südameheadust, suhtlemisoskust,
eneseväärikust, oskust ja
tahet koostööd teha.”

Töökohtade arv suureneb,
kuigi kahjuks visalt
Vallavalitsusele teadaolevalt
tegutseb valla territooriumil
reaalselt 69 ettevõtjat, kes
annavad tööd 705 inimesele,
neist vaid 239 ehk 34 % on
meie valla kodanikud.
Metsa/puiduga tegelevates, metallitööde/transpordi/
autoremondi jne aladel tegutsevates ning eelarvelistes
asutustes on kõigis veidi üle
200 töökoha. Kaubanduses,
toitlustuses ja majutuses on
töökohti 47 ja oma igapäevast leiba põllumajanduses
teenib 25 inimest.
Kuni 5 töökohaga firmasid on 37, 6-10 töötajat
on 11 firmas, 11–20 töötajat
7 firmas, 21-30 töötajat
5 firmas ja üle 30 töötaja
7 firmas. Äriregistris on
oma tegutsemise FIE-na
registreerinud üle poolesaja
Paikuse valla elaniku.
Põllumajanduses tööta-

vatest inimestest on peaaegu kõik Paikuse inimesed,
kaubanduse/toitlustuse ning
eelarvelistes asutustes umbes pooled ja ülejäänud tegevusvaldkondades kõigest
viiendik.
Tööealist (18–63 a) elanikkonda on meil 2429
inimest ehk 62 %.
Veel kaks aastat tagasi
oli vallas ligi tuhat töökohta, selle aasta alguses aga
vähem, kui praegu.
Need arvud ei ole absoluutsed, sest enne kui jõuad
kõikide üleküsimisega ringi
peale, on kas mõni firma
juurde tulnud või tegutsemise lõpetanud või töötajate
arv neis muutunud.
Just viimase paari kuuga
on aga märgata tegevust
alustavate firmade kasvu.
Juurde on tulnud ka töökohti. (Liilia Varik)

Metsaomanikud saavad
taotleda toetust
15. novembrist kuni 5. detsembrini on metsaomanikel
võimalik esitada toetuse
taotlusi metsa majandusliku
väärtuse parandamiseks,
kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju
ennetamiseks.
23.-25.11.2010 toimub
taotluste vastuvõtmine Pärnus Kerese 4 II korruse saalis kell 8.30-16.30. Täpsem

info piirkondlikult tugiisikult Kadri-Aija Viigilt tel
5167650.
Taotluse võib saata ka
digitaalselt allkirjastatuna
metsameede@eramets.ee,
posti teel või viia Erametsakeskuse kontorisse Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn.
Küsimustega pöörduge
metsakonsulentide poole
(www.eramets.ee).

Testi suitsuandurit ja
vajadusel vaheta patarei
Tulekahju korral rakendub
õigeaegselt tööle ainult täis
patareiga ja õigesse kohta
paigaldatud suitsuandur.
Vaheta suitsuanduri patarei, kui see hakkab tühjaks
saama. Suitsuandur annab
patarei tühjenemisest teada
vaikse hoiatusheliga, mis
kostub umbes iga minuti
järel.
Suitsuandurilt tuleb mõned korrad aastas tolmu
võtta. Seda võib teha näiteks tolmuimeja toruga või
tolmuharjaga.
Veendumaks, et suitsuandur on töökorras, testi
suitsuandurit testnuppu vajutades.
Kui majapidamises on
üks suitsuandur, tuleb see

paigaldada magamistubade
lähedale koridori.
Lisakaitseks soovitame
paigaldada suitsuandur kõikidesse magamistubadesse
ja seejärel eluruumidesse.
Kööki ja vannituppa
pole soovitav suitsuandurit
paigaldada, söögiaurud ja
veeaur põhjustavad rohkesti
valehäireid.
Avatud köögi puhul tuleb suitsuandur paigaldada
toapoolsesse ossa, kus see ei
reageeri söögiaurudele.
Suitsuandur tuleb kruvidega lakke kinnitada,
võimalikult toa keskele
ning vähemalt pool meetrit
eemale seintest, lampidest
ja ventilatsiooniavadest.
(Päästeteenistus)

Ootame teid naabrite
jõululaadale Sinti
Sindi jõululaat toimub 12.
detsembril kell 16-18 Sindi
Gümnaasiumi õuel. Vihma
või väga külma ilma korral
viiakse kauplemine koolimaja ruumidesse.
Ootame heade ja isetehtud asjadega kauplejaid või
huvitavate teenuste pakkujaid. Iga kaupleja saab
korraldustoimkonna poolt

müügilaua. Kauplemine
tasuta. Lisaks pakutakse
kultuuriprogrammi, töötab
välikohvik.
Müüjatel tuleks registreeruda hiljemalt 6.
detsembriks 534 77724;
4451890 või kadi.kalmus@
sindi.ee.
Tulge ostma, müüma ja
laadamelust osa saama!
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
ENDEL MAIDLE
MIHHAIL VAHNIN
JAAN PÕLLUÄÄR
ALFRED ABRAM
LIIDIA ELVELT
LIDIA SHEBARSHINA
ELVY ENNIS
LINDA PÄRN
ELMA ORAV
LAINE ASAVI
KAIMO KARJUS
JUHAN LEESMENT
VALVE OLDE
HERTA-ARMILDA JEREMENKO
ELVE-LAILI JAAKSON
MAIMU ARU
ENDEL TAMME
MIHKEL JUSKE
HELJU JAANSON
LEIDA SOONVALD
HELGI LOHU
LEHTI TATTAR
ALMA LIPPERT
VARVARA PIIR
HUKO NÖÖRI

22. november 2010

TEADAANDED

Õnnitleme!
ELLU LIPPAND
ema Eret Volmar
isa Veiko Lippand

19.10.2010

JAN-MARKUS KAEVAND
ema Merily Mäenurm
isa Alar Kaevand

02.11.2010

WILLEM KANGUR
ema Marili Kangur
isa Veiko Kangur

02.11.2010

GABRIELLA MARLENE TAMME 14.11.2010
ema Heleli Entson
isa Riho Tamme

25.novembril kell 19
vallamajas

naisansambli Lustilik
15. aasta juubelikontsert

Esinevad:
Ansambel Lustilik, solist Endel Pukk
Ansambel Maarjahein
Ansambel Helin
Paikuse Memmede rahvatantsurühm
Sindi Memmede tantsurühm

Kui teil on kadunud hall emane kass, saate ta kätte
kodutute loomade varjupaigast, tel 4495565.

KUULUTUSED
Raamatupidamine, sekretäri-, personalitöö- ja töökeskkonnaspetsialisti teenused, arhiivide korrastamine,
äriplaanid. Info: www.lobyroo.ee, info@lobyroo.ee, tel
5551 0492, 5551 0459
***
VIIR Raamatupidamine OÜ pakub oma teenuseid. Küsida
5148429, eppviir@hot.ee.
***
Võtan lapsi hoida. 53487588.
***
Müüa 2 gaasipliiti (valge ja pruun) ja 70 liitrine roostevaba õlleankur. Helistada 56676226.
***
Soovin osta või üürida garaaži Paikuse alevikus.
56371597.

Ürituste ajakava
05.12 kell 11 eakateklubi jõulupidu vallamajas
07.12 kell 14 koduhooldajate tänuüritus vallamajas
17.12 kell 20 jõulupidu vallamajas
21.12 kell 12 valla koduste laste jõulupidu vallamajas
22.12 kell 19 mälumängu II voor vallamajas
06.01.2011 kell 12 memme-taadi uueaasta pidu vallas

Põldurile MM-lt kaks hõbedat
17. detsembril kell 20
vallamaja saalis

JÕULUPIDU

* Kaunid jõululaulud
* Vallatu tantsuprogramm
* Jõuluvana
* ansambel Mini Yeti
* Jõululoterii

Pilet 50 krooni müügil valla kantseleis
kuni 15.detsembrini.

21. detsembril kell 12
vallamaja saalis

KODUSTE LASTE
JÕULUPIDU
Jõuluvana kingikotiga
Külas Ummi tsirkus

Jõulutunnel
9. detsembril kell 16–19
Paikuse Lasteaias Mesimumm
Jõulutunnel on lasteaia, perede ning sõprade poolt läbiviidav üritus lasteaia lapsele, kes vanema või vanavanemaga
tuleb tunnelisse toimetama. Soovist osaleda tuleks teatada
hiljemalt 6. detsembriks oma lapse rühmas.
Jõulutunnelis on avatud järgmised
teema- ja tegevustoad:
• meisterdajate meistriklass:
meistriklass I – juhendajad Ulvi, Anneli, Monica, Merike ja Alla
meistriklass II – juhendajad Helle, Hele, Astrid ja Merje
meistriklass III – juhendajad Merilyn ja Kadri
• puutöö akadeemia - juhendaja Pavel
• piparkoogilabor - laborantideks on Ene, Liana, Ljuba,
Anne ja Dagmar
Poistele ja tüdrukutele erinevad
meisterdamisvõimalused!
Oma meistritöö saab iga meistrimees kaasa!
• muinasjutu kamber – jutustajad Janika ja Vivian
• lustikamber – pillidel lustijateks on Kadi ja Astra
• tantsuakadeemia – akadeemikud Anne ja Kadi
juhendavad erinevatest ajastutest pärinevate eesti laulu- ja
ringmängude saatel üheskoos lustimist
• ilukamber – ilutegijad Merle, Ketter (näomaalingud)
• patsipesa – punuja Janika Nessler
• tervisekapsel – tervistajad Helemai, Christel, Anne
• maitsemeelte koda – kojanaisteks on Eve, Leila, Grüüne,
Angela, Maimu, Katrin ja Tamara
Pakutakse lasteaia meeskondade ja rühmade poolt toodud
maitseelamusi, huvilistele jagatakse toredaid retsepte ja
juuakse erinevaid eesti taimede tõmmiseid.

29. novembril kell 11-14
Seljametsa Muuseumis töötuba
Valmistame Ene Metsiku juhendamisel jõulukinke.

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

Mälestame lahkunuid
Meeta Kirikal
Marta Reinthal
Epp Vaik
Andres Mets
Hugo Titma

06.02.1918 - 15.10.2010
18.08.1911 - 23.10.2010
11.08.1952 - 25.10.2010
17.10.1906 - 29.10.2010
26.06.1927 - 14.11.2010

12.-14.november toimusid
meie põhjanaabrite juues
Tamperes sangpommi maailmameistrivõistlused, kus
osales ka meie valla mees,
selle ala üks edukamaid
tegijaid Toivo Põldur.
Võistlustel osalevate sportlaste rivi oli pikk.
Arvestust peeti erinevates
vanuseklassides ja kaalukategooriates. Reeglid olid
meie sportlastele suhteliselt
karmid, sest harjumatult

tuli iga sooritus fikseerida korralikult ja see võttis
kokkuvõttes nii mõnedki
korrad maha.
Põldur võistles veteranide kuni 95kg võistlusklassis. Tema tulemuseks jäi
pika tsükli võistlusel rebimises 225korda ja tõukamises
100korda, mis lubas tal
tulla kahekordseks hõbemedaliomanikuks. (Roland
Šimanis)

Valla spordijuht tuli Eesti meistriks
Lehetegijate kõrvu jõudsid
sahinad, et septembrikuu
lõpus toimunud Eesti meistrivõistlustel mereaerutamises tuli meeste arvestuses
ühestel süstadel esimeseks
meie spordikeskuse juhataja

Roland Šimanis.
Meistrivõistlused toimusid Paatsalus neljandat aastat Paikuse Aerutamisklubi
eestvedamisel.
Õnnitleme, Roland,
meistritiitli puhul!

Kersti võtab vastu
Paikuse vallamajas I korrusel tuba nr 2
ja Pärnu Ravikojas Rüütli tn 28
* Alternatiivravi
* Punktmassaaž
* Energeetiline massaaž
* Muud Hiina meditsiinil põhinevad teraapiad
Vajalik eelregistreerimine tel 58053523, 44 74390

Paide mnt 19a (algklasside maja vastas)
KASUTATUD RIIETE POOD
E - R 10- 17
L
10- 14

7. detsembril vallamaja ees kell 13-15,
hoidlas Tammuru Tehnokülas kell 12-17.30

kartulite müük
Hind 4 kr/kg
Congo, Endla, Sardell, Väike verev - 7 kr/kg

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

