Nr. 10 (190)

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

20. oktoober 2010

“....Kui midagi kõigest hingest ihaldad, saad selle.
See võib nõuda kannatust, ränka tööd, rasket võitlust
ja palju aega, aga sa saad selle.
Säärane usk on iga kordamineku eeldus...” (Margo Jones)

MTÜ rajas mänguväljaku

Hea vallakodanik!
Soovime valla 19. sünnipäeva puhul meie vallale ja
Paikuse Vallavolikogu
kõigile meile uusi kordaminekuid!
Paikuse Vallavalitsus
Vald andis aastategude eest tänukirju
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus asutati 2008.
aastal. Eesmärgiks seati
oma tegevusega arendada ning edendada kohalikku külaelu ning parandada maapiirkonna
elukeskkonna atraktiivsust ja kvaliteeti. Sellest
aastast kuulutakse ka
Rohelise Jõemaa Koostöökogusse.
MTÜ ja valla vahel sõlmiti
leping, mille kohaselt andis
vald nõusoleku Silla külas
Rattapargi kinnistule laste
ja noorte mänguväljaku
tegemiseks.
Mittetulundusühingut
juhivad Marika Valter ja
Raul Kurrik. Tänaseks on
aiaga piiratud mänguväljakule püsti pandud hulk
atraktsioone: piraadilaev,
nn Pipimaja, vedrukiiged,
karussell ja ronimiskera.
Loomulikult ei puudu ka
liivakast. Olemas on liu-

väli ja isegi oma tilluke
jalgpalliväljak. Vanemale
generatsioonile mõeldes
on väljakule pandud ka
pargipingid, müra summutamiseks rajati elupuuhekk
ning mängulistele mõeldes
istutati mänguplatsile ka
maitsvate viljadega viljapuid ja põõsaid.
Loomulikult rajati ka
käimlad ning autoparkla.
Mängualal on valgustid
ning turvalisuse tagamiseks videokaameraga valvesüsteem. Plaanis on teha
veemõõdukaev, kust saada kastmisvett, paigaldada
jalgratta hoidikud ning muid
põnevaid väikevorme.
Kahe aasta peale on planeeritud koos 10 % suuruse
MTÜ omafinantseeringuga
kulutada Rattapargi mänguväljaku rajamiseks ja arendamiseks pea kaks miljonit
krooni. Rahastab PRIA.
Vallavalitsus esitas MTÜ
Edela Eesti Arenduskeskuse
Pärnumaa kodanikuühiskonna 2010. aasta parima
tegija kandidaadiks.

Aasta õppijaks pärjati meie
mees Agor Tettermann
Paikuse vallamajas toimus
14. oktoobril Täiskasvanud
Õppija Nädala foorum „Õppimine seob põlvkondi“.
Lisaks päevakohastele ettekannetele toimus ka Pärnumaa aasta tegijate Agor

Tetermanni, Maret Põlluste
ja Pärnu Päikesejänku Lasteaia tunnustamine, vaadati
filmi vallast, nauditi kontserti.
Aasta õppijaks pärjati
Agor Tettermann.

Paikuse Lions Klubi – valla kergliiklusteedele istepinkide valmistamine ja paigaldamine
Lääne Regionaalne Maanteeamet – Paide maantee
teise osa, sh ringtee rekonstrueerimise, tellimise, teostamise
ja finantseerimise eest
Silla Külaselts - Reiu endise raudteesilla Reiu-Raeküla
terviseradade piirkonda ühendavaks sillaks rekonstrueerimise korraldamise eest
Paikuse Naisteühing Marta – Seljametsa külamaja
ehitus- ja remonditööde eestvedamise eest
Elro Investeeringute OÜ - valla kultuurielu mitmekesistamise ja festivali Reiu Rock eduka läbiviimise eest
Reiu Puhkekeskuses
Aleksei Rožkov –julge ja kiire tegutsemise eest uppujate päästmisel

SKA politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kool – seoses tänavavalgustuse rajamisega Kooli tee kergliiklustee
äärde turvalisuse suurendamise eest
MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus - Silla külas Rattapargi kinnistule laste ja noorte mänguväljaku rajamise ja
edasiarendamise eest
Maive Riismandel – Paikuse Huvikooli juurde loomekeskuse asutamise eest
Monika Vaher – Paikuse Huvikooli juurde loomekeskuse asutamise eest
Jaak Valter – tulemusliku koostöö eest kergliiklusteede
rajamisel
OÜ Tammuru Puit – 2010. aastal enim töökohti loonud
ettevõtja vallas

Heakorrakonkursi „Kaunis kodu 2010“ võitjad
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist

Vaatamata sellele, et
heakorrakomisjon tegi
sel aastal neli väljasõitu,
et selgitada välja parima heakorraga objektid, oli otsuse tegemine
siiski raske. Meie vallas
on väga palju kauneid
koduaedu, sest järjest
enam on inimesed hakanud väärtustama ilu ja
korda oma ümber.
Heakorrakomisjonile jäid
eramute seast sellel aastal
silma Ojakalda 11 ja Toominga 8 koduaiad. Mõlemas
aias on maksimaalselt ära
kasutatud looduslikud võimalused.
Ojakalda 11 (omanik
perekond Tuisk) on Sindi

oja kaldale ehitanud kena
puhkekoha lehtla ja sillaga.
Toominga 8 (omanik perekond Kukk) on männimetsa
alusele krundile rajanud
olemasolevat loodust arvestava liigirohke ja ülimalt
hästi planeeritud koduaia.
Super!
Kortermajadest tunnistati võitjaks Pärnade pst 14
korterelamu. Maja haldab
OÜ Strondvik. Sindi oja
kaldal olevad peenrad ja
istumiskohad on siiski majarahva enda poolt rajatud.
Majatagune on lausa üllatavalt vahvaks tehtud.
Üldine mulje talumajapidamiste ja ettevõtete osas
on mõne viimase aastaga
küll paranenud, kuid komisjon sel aastal kedagi esile ei
toonud.
Siit järgnevateks aastateks üleskutse valla ette-

Toominga tn 8
võtjatele: pöörake rohkem
tähelepanu hoonete ümbrustele. Vahel on võimalik
ka väikeste kulutustega kena
tulemust saavutada.
Võitjate vahel läheb jagamisele kolm tuhat krooni,
lisaks antakse tänutähena
valla meened. Konkursi
võitjate austamine toimub
valla sünnipäevapeol 22.

Aleksei Rožkovi julge
tegutsemine päästis elud
Paikuse valla noormees
Aleksei Rožkov võttis hiljuti siseministrilt Marko
Pomerantsilt ja päästeameti
peadirektorilt Kalev Timbergilt vastu tänusõnad koos
Elupäästja III klassi Medaliga
Kõrge autasu pälvis
Hansagümnaasiumi lõpuklassi noormees koos sõbra

Mehisega kiire ja julge tegutsemise eest 9. aprillil, kui
nad päästsid Pärnus Kuldse
kodu elurajooni läbi hapra
jää tiiki kukkunud kahe
pisikese koolipoisi elu.
Oma teenetemärgiga
„Vapruse eest“ autasustas
tublisid noormehi ka turvafirma G4S.
Pärnade pst 14

Ojakalda tn 11

oktoobril. Järgneva viie
aasta jooksul ei saa võitjad
konkursil osaleda.
Vallamaja fuajees saab
vähemalt kuu lõpuni vaadata värskelt tehtud fotosid
veesilmadest, mängumajadest, lillepeenardest, üksikobjektidest – ühesõnaga
koduvalla ilusatest aedadest
ja majadest.
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Via Baltica eskiislahendus on
tutvumiseks üles pandud
Ta l l i n n - P ä r n u - I k l a
trassi ehk Via Baltica
asukoha täpsustamise
eskiislahenduse teise
avaliku väljapaneku
käigus saab planeeringumaterjalidega tutvuda Pärnu Maavalitsuses, veebilehel: http://
mv.parnu.ee ja teemaplaneeringu portaalis
aadressil: http://www.
teed.ee/ViaBaltica/index.htm.
Eskiislahenduses on välja
toodud Via Baltica maantee
I klassi nõuetele vastavusse
viimiseks vajalikud lahen-

dused ja meetmed; planeeritud trassi koridori paiknemine, kaasa arvatud Libatse,
Are ja Nurme õgvendused
ning Pärnu ümbersõit; eritasandiliste liiklussõlmede,
põhimaantee rekonstrueerimisega kaasnevate kogujateede ning kergliiklusteede
rajamine. Olemasolev põhimaantee Pärnu maakonna
piirist kuni Valga-Uulu mnt
ristmikuni on kavandatud
laiendada 2+2 sõidurajaga
esimese klassi maanteeks.
Avalikel aruteludel
tutvustatakse planeeringu
eskiislahendust, selle elluviimisega kaasnevaid piiranguid ja nõudeid, samuti

õgvenduste ja ümbersõitude
valikute põhimõtteid.
Planeeringu eskiislahenduse kohta saab esitada
kirjalikke arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid Pärnu
Maavalitsusele: Akadeemia
tn 2, 80088 Pärnu, e-mail:
mv@mv.parnu.ee.
Täiendavat infot saab
maavalitsusest: Tiiu Pärn,
tel 4479761, e-mail: tiiu.
parn@mv.parnu.ee või ASist Teede Tehnokeskus (Väike-Männiku tn 26, Tallinn),
kontaktisik Valdeko Laats,
tel 6791354 või 5010198,
e-mail: valdeko.laats@tehnokeskus.ee.

Eramajja tuleb ka kutseline
korstnapühkija kutsuda
RAIDO METS
Lääne-Eesti päästekeskuse
menetlusbüroo juhataja

Eramajadesse tuleb
korstnapühkija kutsuda vähemalt kord viie
aasta jooksul
1. septembrist muutusid tuleohutuse nõuded Kütteseadet tuleb tahmast puhastada
vähemalt kord aastas, kuid
see peab välistama tahmapõlengu ohu.
Eramaja korstnat võib
ka ise puhastada, kuid kord
5 aasta jooksul peab korstna
laskma puhastada kutselisel
korstnapühkijal, kes vaatab

üle ka korstna tehnilise
seisukorra ja annab tehtud
tööde kohta akti. Akt tuleb
säilitada uue akti saamiseni.
Kortermajas ja paarismajas tuleb korstna puhastamiseks kutsuda kutseline
korstnapühkija.
Omanik peab tagama, et
oleks juurdepääs kogu küttesüsteemile, nii ahjule/pliidile, soojamüürile, korstnale
kui ühenduslõõrile.
Teenustööna tohib korstnat puhastada ainult kutseline korstnapühkija. Ise
korstnat puhastades tuleb
omanikul puhastamise ajad

žurnaali üles märkida.
Kutsuge korstnapühkija
või pottsepp, kui soojamüüris või korstnas on praod,
kolde uks on katki või koldes on kivid purunenud.
Spetsialist abi on vaja, kui
korstnapits on lagunenud
(kivid võivad olla kukkunud
korstnasse) või probleemid
kütmisel (nt ajab suitsu
sisse) viitavad sisemistele
vigadele küttesüsteemis.
Lääne-Eesti maakondades oli eelmise kütteperioodil hoonetes kokku 270
tulekahju, neist 120 said
alguse kütteseadmest.

Päästeamet kutsub konkursile
Päästeamet kutsub kodanikeühendusi osalema projektikonkursil,
millega antakse raha
õnnetuste ennetamiseks.
Projektide teemad on tulekahjude ennetamine, veeõnnetuste ärahoidmine ning
tuletõrjespordi populariseerimine. Samuti oodatakse
projekte tuletõrjeajaloo tut-

vustamiseks noortele ning
hädaabinumbri 112 meeldetuletamiseks vanuritele.
Projektikonkursiga toetab Päästeamet häid ideid
ja tegevusi kokku 300 000
krooniga. Ühe projekti toetuse ülempiir on 80 000
EEK/5112,93 EUR. Projekti
oma- ja/või kaasfinantseerimine peab moodustama
vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2010.
Projektid võivad kesta kuni
12 kuud. Projektikonkursi
täpsem juhend ja dokumendid www.rescue.ee.
Teabepäev toimub 29.
oktoobril kell 13 LääneEesti päästekeskuses Pärnus
Pikk 20a. Eelregistreerimine ja info Kristi Tekko, tel
444 7810, kristi.tekko@
rescue.ee.

Tiitli „Parim valla ettevõte 2010“
sai soojatootja
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Vald esitas Pärnumaa
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele 2010. aasta
maakonna ettevõtjate tunnustamisele SW
Energia OÜ.
2000. aastast vallas soojusenergia tootmise ja müügiga
tegelev SW Energia OÜ on
kümne aasta jooksul viinud
soojamajanduse vallas uuele kaasaegsele tasemele.
Esimese uuendusena hakati
tarbijale sooja vett andma
ööpäevaringselt, Paikuse
katlamaja viidi auru pealt

vee peale ning nelja toru
süsteem asendati kahe toru
süsteemiga. Renoveeriti katlad, paigaldati energiasäästlikud pumbad ning kaasaegne vee ettevalmistamise
süsteem. Koheselt alustati
majadesse ka soojasõlmede
ehitamisega, mis lubas majadel soojatarbimist reguleerida vastavalt vajadusele.
Tehtud tööde loetelu võiks
jätkata. Täna käib EL-st
rahastuse saanud projekti
abiga vanade soojustrasside väljavahetamine. Firma
on investeerinud trasside,
katlamajade korrastamisele
ja süsteemide kaasajastamisele miljoneid kroone.

Mõeldes tarbija rahakotile töötavad katlad kas
gaasiga või põlevkiviõli
küttel – kumb on parasjagu
odavam. Tänu paindlikkusele on suudetud sooja hind
hoida stabiilne, jäädes alati
madalamaks kehtestatud
piirhinnast.
Käesoleval aastal omandas firma alevikus oma tootmishoonete kõrval asuva
1,02 ha suuruse kinnistu,
kus paiknevad hooned rohkem kui 1000 m2 äri- ja tootmispindadega. Vastupidiselt
üldlevinud suundumisele
on SW Energia viimasel
ajal loonud juurde ka uusi
töökohti.
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Vallavolikogus otsustati:
18. oktoobril 2010
* kehtestada 1.01.2011 vanemate poolt osaliselt kaetavate õppevahendite kulude
määrad: Paikuse Lasteaias Mesimumm 19,17 eurot ning Seljametsa Lasteaed-Algkooli
lasteaia osas 9,59 eurot kuus lapse kohta.
* muuta volikogu õigusakte seoses euro kasutuselevõtuga alates 1. jaanuarist 2011.
Rahalised väärtused kohandati kroonidest eurodeks (summad jagati ametliku kursiga15,6466 ja tulemus ümardati ühe eurosendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast
koma. Loe www.paikuse.ee).
* võtta vastu II lisaeelarve, suurendades valla eelarvet 566,5 tuhande krooni võrra
(mittesihtotstarbelised toetused riigilt), millest läheb reservfondi 381,0 tuhat kr, Seljametsa LAK-ile ja põhikoolile õppevahendite soetuseks 76,7 tuhat kr ja riikliku toimetuleku maksmiseks ja administreerimise kuludeks 108,7 tuhat krooni. I lisaeelarvega
suurenes valla eelarve 836 400 krooni.
* teha muudatused eelarves, tõstes tulude poolel nende õiglasemaks kajastamiseks
91900 kr haridusasutuste majandustegevuse alt kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevuse alla (huvikooli koolitusteenus) ning kulude poolel vähendada valitsussektori
võla teenindamist 190 000 kr ja hariduse haldust 777 465 kr võrra ning suurendada
967465 kr võrra laenude tagasimaksmist.
* määrata üheksale tänavale kohanimed: Sõmera, Kopra, Teeveere, Toominga,
Pilviku, Puraviku, Pihlaka, Pohlaku ja Koskla põik.
* garanteerida valla eelarvest Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmile esitatud projekti “Kiviaja küla teemapargi väljaarendamine Paikusel” omaosaluse/kaasfinantseeringu summas 420 400 krooni, muutes seega kehtetuks volikogu
septembri otsus 412 000 kr garanteerimise kohta.

Vallavalitsuses otsustati:
27. septembril 2010
* lubada SW Energia OÜ-l paigaldada Paide mnt äärde aasta lõpuni 2 m2 suurune
reklaamtahvel infoga, et anda rendile ruumid.
* anda välja projekteerimistingimused: AS-le Eesti Energia Servaku-Vaskrääma tee
äärde olemasoleva õhuliini asemele 0,4 kV maakaabli rajamiseks, Männiku tn 3 elamu
laiendamiseks ja Paikuse Põhikooli juures asuva staadioni spordiinventari lao juurdeehituse tegemiseks (poistele ja tüdrukutele eraldi riietusruumid ja inventariruum).
* maksta välja Hajaasustuse veeprogrammi toetuste viimane 10 % taotlejatele: Kalle
Hunt – puurkaevu rajamine Servaku kinnistule; Marina Novikova – veetorustiku rajamine Salu kinnistule; Avo Hansberg – Ooresoo talu puurkaevu rajamine; Engo Kask
– Laimetsa ja Kastani talude puurkaevude veepuhastusseadmete rajamine.
* anda välja kasutusload: Seljametsa külas Männituka kinnistule ehitatud masinakuurile, Silla külas Salu kinnistu veetrassile, Silla külas Käärasoo ring 1a kinnistule
ehitatud elamule ja alevikus Koskla 14 kinnistul rekonstrueeritud reoveepumplale.
* anda nõusolek Paikuse alevikus Nurga 3 kinnistule 60 m2 suuruse kõrvalhoone
ehitamiseks ning Elion Ettevõtted AS-le sidekanalisatsiooni ehitamiseks vallale kuuluvale katastriüksusele Västriku tänava otsas.
* anda välja ehitusluba Kooli tee 5, 7, 11 ja 12 soojatrasside ehitamiseks. Töid teostab
SW Energia OÜ Euroopa Liidust saadud ja omapoolt lisatud vahenditega.
* määrata peale Silla küla ja aleviku piiride muutmist ning aleviku ümbernimetamist
aleviks seal asuvate katastriüksuste koha-aadressid vastavalt uutele piiridele.
* anda nõusolek Seljametsa külas asuva 18,9 ha suuruse Allika katastriüksuse jagamiseks viieks: Valevi ja Allika (elamumaad) ning Vana-Allika, Kangru, Allikmetsa
(maatulundusmaad). Elamumaatükid tulevad ca 1 ha suurused.
* muuta vallavalitsuse 8. märtsi 2004 korralduse nr 63 Põlendmaa külas maatüki
riigiomandisse jätmise kohta, kinnitades selle pindalaks 3,32 ha.
* eraldada reservfondist 11000 krooni kõlarite ja võimenduse ostmiseks Seljametsa
Lasteaed-Algkoolile 90. juubeli kingituseks.
* vastavalt eelarvele eraldada Soome sõprusvaldade stipendiumifondi stipendiumiteks aasta jooksul väljamakstud summa, so 10000 krooni.
11. oktoobril 2010
* määrata Seljametsa järve 11,4 ha suuruse maa-ala sihtotstarbeks 60 % osas veekogude maa ja 40 % osas üldkasutatav maa. Eesmärk on alustada järve munitsipaalomandisse taotlemist.
* anda välja järgmised kasutusload: Paikuse alevikus Pärnu-Tori maantee tänavavalgustuse II järjekorrale, Silla külas Ülejõe teele ja Ülejõe kinnistule rajatud veetorustikule
ja puurkaevule ja Silla külas Ringi tänava kinnistule rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele ja reoveepumplale.
* anda välja ehitusload: Paikuse alevikus Oidu kinnistu veetrassi ehitamiseks ja
Seljametsa külas Hõbemäe kinnistul elamu laiendamiseks.
* pikendada Tiigi 2-7 sotsiaaleluruumi üürilepingut aastaks.
* kuulutada välja Paikuse spordi- ja tervisekeskuse ehitamiseks avatud riigihange
ja kinnitada hankedokumendid, sh: komisjoni koosseis K. Erkmann, M. Talvoja, E.
Rändla, V. Roosmaa. H. Reisenbuk, A. Jakobson, K. Vellet (vastutav isik A. Jakobson),
pakkumuse esitamise tähtaeg 15. detsember 2010 (loe täpsemalt www.paikuse.ee).
* eraldada reservfondist 70 000 kr valla arengukava koostamiseks; 34 000 kr MTÜle Silla Külaselts tegevustoetuseks Reiu raudteesilla renoveerimise omafinantseeringu
tasumiseks ning 9400 kr MTÜ-le PaNoKe Riikliku Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel elluviidava projekti „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ toetuseks.
* panna enampakkumisele Silla külas Seeneriigi 7 müümata elamukrunti ja Jõekalda
tee 107 kinnistu ning Paikuse alevikus Telefoni kinnistu (loe lk 4).
* anda välja vallavalitsuse tänukirjad 12 isikule (loe lk 1).
* esitada Pärnumaa kodanikuühiskonna 2010. aasta parima tegija kandidaadiks MTÜ
Edela Eesti Arenduskeskus Silla külas Rattapargi kinnistule laste ja noorte mänguväljaku
rajamise ja edasiarendamise eest.
* võtta teadmiseks, et vallavanem siirdub puhkusele 16 kalendripäevaks ajavahemikul 11.-16. november 2010 ning asendajaks tema äraoleku ajal on valla abivallavanem
Ain Jakobson.

Nr. 10 (190)

3

20. oktoober 2010

Põhikoolis on käimas keskkonnateadlikkuse projekt
NELE TAMM
Projektijuht

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel
on Paikuse Põhikoolis
käimas projekt „Keskkonnateadlikkuse kuu
Paikuse Põhikoolis“.
Projekti käigus viidi läbi
GPS seadmetega orienteerumismäng 7.-9. klassidele,
kus tuli esimeseks 8a klassi
II võistkond. Plakatikon-

kursi 4.-9. klassidele võitis
Laura Pampa ja Siret Kustassoo plakat. Fotokonkursi
8.-9. klassidele võitis Aaron
Aroni ja Ardo Henningo
foto „Sassis“.
Parimad käisid preemiaks õppereisil Sagadi
looduskoolis ja Kabli looduskeskuses.
4.-6. klassid kuulasid
Aleksei Turovski loengut
Uue maailma loomadest.
Algklasside õpilastele
loodi projekti käigus veebileht: https://sites.google.
com/site/keskkond1kooliasteanneklass/home. Leht võimaldab mänguliselt õppides
saada uusi teadmisi meid
ümbritsevast keskkonnast.
Koostöös õpilasesindusega
viidi läbi maastikumäng, parim oli 3b klassi II grupp.
Toimus moeshow teise
ringi riietest, parima kava
esitas võistkond „Viis bee
koma üks“

Ees ootavad veel veebiviktoriin, taaskasutustöötuba, lauamängude valmistamise võistlus ja õpilaskonverents. Rohkem infot
ja ka pilte leiab huviline:
http://keskkondppk.wordpress.com
Projekti meeskonnas
on õpetajad: Sirle Varkentin, Signe Lensment, Anne
Kalmus, Külli Jürisoo ja
Kadri Jõgi.

NAF Noorte Algatuste Fond aitab
Paikuse noortel ideid teostada
KATTI POPP
Paikuse ANK Panoke
noorsootöötaja
Paikuse Avatud Noortekeskus Panoke osaleb ühishankes „Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja
sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse
osutamine läbi noortekeskuste“, mis toimub riikliku Euroopa Sotsiaalfondi
kaasrahastusel elluviidava
programmi “Noorsootöö
kvaliteedi arendamine“ raames. Toetust vahendab Eesti
Noorsootöö Keskus ning
elluviimisele aitab kaasa
Paikuse vald.
Projektist rahastatakse
augustini 2011 ühe ringi tegevust, korraldatakse

noortele tööelu ja ameteid
tutvustavaid üritusi ja väljasõite ning korraldatakse
noorte projektikonkurss
„Noorte Algatuste Fond“.

Kutsume üles kõiki Paikuse noori, kes tunnevad, et
soovivad midagi muuta, kellel on häid teostust ootavaid
ideid või kes soovivad saa-

Panokes ootavad noori piljard, arvutid, kitarrid,
paljud erinevad mängud ja toredad kaaslased

da projekti juhtimise ning
meeskonnatöö kogemust.
Sügisese ja talvise taotlusvooru peale kokku on noorte
heade ideede teostamisele
kaasa aitamiseks eraldatud
30 000 krooni.
Toetuse saajate arv ei ole
piiratud, eelistatakse enim
noori ja kogukonda kaasavaid ja üldist heaolu loovaid
projekte. Sügisvooru tähtaeg on 15. novembril. Ära
maga head võimalust maha
ja tee oma ideed teoks!
Igal neljapäeval toimuvad Panokes projektikonsultatsioonid, kus saab küsida
noorsootöötajalt nõu projekti taotlemise, läbiviimise ja
aruandluse kohta. Lisainfo
NAF-i ja teiste läbiviidavate tegevuste kohta www.
panoke.ee.

Loomekeskus õpetas leiba tegema
MONIKA VAHER
Paikuse Huvikooli direktor
Paikuse Loometegevuse
Keskuses toimus leivanädala raames koolitus, kus
jagati näpunäiteid ning kogemusi, kuidas valmistada
ise kodus maitsvat leiba.
Koolitusel osaleja sai kaasa
juuretise, et leivategu kohe
kodus ette võtta. Kooli ahjus
valmisid leivad ja neid sai
ise maitsta. Lisaks kogesime, kuidas saab väga lihtsalt leivaküpsetusmasinat
kasutades hommikusöögiks
sooja leiva lauale.
Paikuse Loometegevuse Keskus tegutseb huvikooli majas ja üheks meie
eesmärkidest on kohaliku

oskusteabe edasiandmine
ja rakendamine, elukestva
õppe väärtustamine.
21. oktoobril kutsume
kõiki huvilisi kuulama loengut säästupirnidest: nende
plussid ja miinused, kuhu
ja millised. Tegemist ei
ole tootereklaamiga, pirne
kaasa osta ei saa. Loeng on
osalejatele tasuta ja saab
teoks Paikuse Vallavalitsuse
toel.
Ka novembrisse ja detsembrisse oleme planeerinud huvitavaid tegevusi.
Info on keskuse kodulehel
http://www.loomekeskus.
eu. Oma osalemisest saate
teada anda telefonil 5200488
või info@loomekeskus.eu.
Kohtumiseni!

Vabandame lugejate ees
Vabandame südamest lugejate ees, kellele septembrikuu lehes trükitud liigne
e täht pealkirjas palju segadust ja ebameeldivusi
valmistas.
Viimasel hetkel enne
lehe trükki saatmist vahetasime pealkirja “Kraavide
põhjad talveks korda“ pealkirja „Kraavid tuleb talveks
puhtaks teha“ ning õnnetul
kombel jäi „kraavidele“ e
lõppu.
Kuigi paljude inimeste

elus on iga päev tõsisemaidki muresid kui vallalehes näpuviga leida, oleme
ikkagi tänulikud, et võtsite
vaevaks valla kodulehel
sellele tõsiselt tähelepanu
juhtida.
Täpsustuseks Teile vaid
niipalju, et Paikuse Postipauna tegemise eest keegi
palka ei saa ja ka elanikele
jõuab see kord kuus postkasti tasuta. Tasuline on
vaid trükkimine - 1.80 kr
eksemplar. (Liilia ja Riita)

Kroone eurodeks saab uue
aasta alguses vahetada ka
Paikuse postkontoris
Jaanuarikuu kahe esimese nädala jooksul saavad
kliendid kroone eurodeks
vahetada 179 Eesti Posti
postkontoris. Nende hulka
kuulub ka Paikuse postkontor.
1.–15. jaanuarini on Paikuse postkontor iga päev
avatud. Rahavahetusteenuse osutamise kellaajad
võivad erineda postkontori
tavapärastest lahtiolekuaegadest. Millal need täpselt
on, anname teada postkontori infostendil. Ühe kliendi
kohta vahetame päevas kuni
1000 eurot, rahavahetuse
ajal viibib postkontoris ka
turvamees.
Ettevalmistusi sujuvamaks eurole üleminekuks
soovitame teha juba praegu
– pakume postipangas SEB
klientidele head võimalust
kasutada sularaha sissemaksmise teenust. Kuni
9999 krooni sissemaksmine
eraisiku arvelduskontole on
teenustasuta. 1. jaanuaril
muutuvad kontol olevad
kroonid automaatselt fiksee-

ritud kursi 15,6466 alusel
eurodeks.
Need, kes veel SEB panga kliendid ei ole, saavad
meie postipangas konto
avada ning arveldamiseks
vajaliku deebetkaardi tellida. Pangakaardi saab klient
kätte postkontorist orienteeruvalt 2 nädalaga. Uutele
klientidele pakub pank SEB
Start paketi näol esimesel
aastal võimalust pangaga
tutvuda – paketi kuutasu on
10 krooni ning deebetkaardi
hoolduse ja internetipangas tehtud ülekannete eest
täiendavaid teenustasusid
ühe aasta jooksul ei lisandu.
60-ne aastased ja vanemad
kliendid saavad deebetkaarti
kasutada ja internetipangas
ülekandeid sooritada teenustasuta.

Räägitakse suhkruhaigusega toimetulekust
Kolmapäeval, 3. novembril Paikuse Päevakeskuse
kaminasaalis tervisealane
teabepäev järgmistel teemadel:
1. Suhkruhaige jalaravist ja -hooldusest kõneleb
Pärnu haigla jalakabineti

õde Piret Tuuling.
2. Suhkruhaigetele vajalikest vitamiinidest info
KBM PHARMA ravimikonsultant Anne Tammelt
Loengute lõpus soovijatele individuaalse konsultatsiooni võimalus.

Käimas on sügisene
koristuskampaania
Kuni 30. novembrini võtab
Paikre Põlendmaa prügila
elanikelt tasuta vastu aia- ja
haljastusjäätmeid (puu- ja
põõsaoksad, rohimis-, niitmis– ja riisumisjäägid). Kui
Põlendmaale viidav aiapraht

sisaldab siiski muid olmejäätmeid, küsitakse selle
eest tasu hinnakirja alusel!
Prügila on avatud esmaspäevast reedeni 7-22,
laupäeviti 8-18. Pühapäeval
suletud.

Turvalisuse teabepäev
Paikuse Vallavolikogu korrakaitsekomisjon korraldab
17. novembril kell 18 vallamaja saalis turvalisuse
teabepäeva, kus antakse
ülevaade kuritegevusest
Paikuse vallas, läbiviidud
ennetustööst ning liiklussea-

duse muudatustest. Jagatakse ka mõningaid nõuandeid
nii inimese kui tema vara
kaitseks.
Teabepäev on kõigile
osalejatele tasuta. (Olev
Naarits Korrakaitsekomisjoni esimees)

4
Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
EEVI TUISK
FEODOR KASEMETS
VÄINO JANTSON
LEILI JUSKE
EHA LEMBIT
JAAN SALUMETS
ENE UUSNA
TAISSIA SIMKINA
VIRVE KAAS
LAINE MAIDLAS
HELJU-LAINE MARTINSON
VILMA INDERMITTE
TATJANA STEPANOVA
RICHARD ALLSALU
SILVIA KULL
ANDRES METS
ELSA LUMI
KLAARA-GREETA MIIL
HELLA-MARETA SOOVÄLI
TAISSIA VALDMA
MAIE TAMME
HELVI RAADIK
ÜLO-ERNST MATVEUS
LEIDA HUNT
VIKTOR SUSLOV
EHA PUSKAR
VEERA MAIDLE

Vald müüb avalikul enampakkumisel
järgmised kinnistud:
- Telefoni kinnistu Seljametsa külas, 5929 m2, ärimaa,
alghind 220 000 kr, koormatud hoonestusõigusega;

Nr. 10 (190)

Õnnitleme!
KAISA KASEMAA
ema Viivika Aumeister
isa Mikk Kasemaa

17.09.2010

KASPAR POPP
ema Marina Popp
isa Priit Popp

09.10.2010

22.oktoobril kell 20
Paikuse vallamajas

VALLA AASTAPÄEVA
PEOÕHTU
• Pidupäevatervitus
• Valla vapimärgi üleandmine
• Heakorrakonkursi võitjate
tunnustamine
• Konkursi „Värvid valda kokkuvõtete
tegemine
• Peomeeleolu loob ansambel ALASKA
• Suur sünnipäevatort
• Töötab kohvik
Pääse peole 40 krooni
Peole registreerimine ja
pääsmete müük
valla kantseleis.

25.novembril kell 19
vallamajas

naisansambli Lustilik

15. aasta juubelikontsert

- Jõekalda tee 107 kinnistu Silla külas, 1582 m2, tootmismaa, alghind 60 000 krooni;
- kinnistud Silla külas, elamukrundid 3 km Pärnu linna
piirist, lähedal on Reiu jõgi:
* Murumuna tn 4, 2981 m2, alghind 596 000.* Murumuna tn 5, 2832 m2, alghind 566 000.* Murumuna tn 21, 2383 m2, alghind 476 000.* Puraviku tn 37, 2337 m2, alghind 467 000.* Murumuna tn 6, 2199 m2, alghind 439 000.* Murumuna tn 19, 1646 m2, alghind 329 000.* Murumuna tn 11, 1503 m2, alghind 300 000.Elamukruntide hinna sees ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning maagaasivõrguga liitumine.
Enampakkumine toimub 1. novembril 2010 algusega
kell 9 vallamajas Pärnade pst 11.
Kinnistutega saab dokumentide põhjal tutvuda vallamajas
E, T, N 9-13 ja N 14-18, looduses tutvumiseks eelnevalt
kokku lepitaval ajal.
Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest enampakkumise alguseks on valla kassasse tasutud või vallavalitsuse kontole nr 10902001671005 AS SEB Pangas
laekunud järgmiselt: Telefoni kinnistu – tagatisraha 22000
kr ja osavõtumaks 1000 kr; Jõekalda tee 107 kinnistu
– tagatisraha 6000 kr ja osavõtumaks 500 kr; kinnistud
Silla külas – ühe kinnistu kohta tagatisraha 60000 kr ja
osavõtumaks 1000 kr.
Kogu ostusumma peab olema vallavalitsuse arvele laekunud enne müügilepingu sõlmimist, kuid mitte hiljem,
kui 1. detsembril 2010. Müügitehingu vormistamisega
seotud riigilõivu, notaritasu ja muud taolised kulud
kannab ostja.

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

Kahe Staadioni jooks
Kahe Silla klubi kutsub spordirahvast hilissügisesse
Pärnusse liikumisrõõmu nautima!
Pühapäeval 24. oktoobril 2010 toimub Pärnus
järjekordne Kahe Staadioni jooks! Lisaks tavapärasele
jooksule on ka tänavu kavas käimine/kepikõnd ehk Kahe
Staadioni Retk.
Kuni 22. oktoobrini saab end jooksule registreerida
Kahe Silla Klubi kodulehel www.2silda.ee või Port Arturi
infopunktides kella 18:00-ni. Võistluspäeva hommikul,
kell 10.00-11.45 on võimalik registreeruda ka võistluskeskuses Raeküla staadionil. Start ca 5000 m pikkusele
ja vahelduval pinnasel kulgevale distantsile antakse
24. oktoobril kell 12 Raeküla staadioni kõrvalt Uku
puiesteelt. Käijad-kepikõndijad stardivad jooskjaterivi
lõpust. Finiš Kalevi staadionil.
Jooksu korraldusmeeskond soovib kõikidele spordisõpradele häid kordaminekuid Kahe staadioni jooksul!

Täpsemad tingimused ja lisainfo vallamajas, telefonidel
4420770 ja 5246250 ning www.paikuse.ee.
Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 442 0770, e-post: liilia.varik@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,

lõuna 13.00-14.00. www.paikuse.ee

Vassili Borzov

TEADAANDED
Beebikooli saab registreerida lapsi 3. elukuust kuni
3. eluaastani margrit.kits@gmail.ee. Toimub soovijate arvust sõltuvalt kas päevakeskuse või lasteaia
ruumides.
***
Alates 2. septembrist töötab abiarstina Paikuse Perearstikeskuses arst-resident VALENTINA PABOR,
kes on töötanud sisehaiguste arstina 24 aastat, on
sooritanud eesti keele C1 – taseme eksami ja õpib
praegu perearst-residendina Tartu Ülikoolis. Täpsem
info vastuvõtuaegade kohta tel 4455358.
***
Kartulite müük Paikusel toimub alles 7. detsembril
– ikka 4 kr/kg. Kes on väga huvitatud, saab eelneval
kokkuleppel tel 5115376 või 5210662, tulla ka 6. novembril Tammuru tehnoküla hoidlasse.

KUULUTUSED
Ostan Paikusele või Pärnusse 2-3 toalise korteri kuni
400 000, otse omanikult. Või üürin 3-4 toalise korteri.
Tel 55672328.
***
Juuksur Astrid ja küünetehnik Aveli (Diana ilusalongist)
ootavad oma vanu ja uusi kliente ZeigNess salongis, Riia
mnt 199, Lillekeskuse II korrus (roheline maja). Info
www.zeigness.ee, tel 55585825.

Ürituste ajakava
07.11 kell 11 eakateklubi peohommik vallamajas
18.11 kell 16 valla beebipäev vallamajas
18.11 kell 19 valla sportlaste tänuõhtu
Paikuse Spordikeskuses
22.11 kell 12 ajalootund Seljametsa Muuseumis.
25.11 kell 19 naisansambli Lustilik 15. aasta
juubelikontsert vallamajas.
Valla koduhooldajate tänuüritus vallamajas*
Mälumängu avaturniir vallamajas*
* ajad täpsustamisel

SPORT SPORT SPORT
Käimas on turniir
Kolmes parim
31. oktoobril algusega kell
10 toimub Paikuse võimlas
turniiri Kolmes Parim II
etapp, mille ala on korvpall.
Võistkonna suuruseks
on kuus mängijat pluss üks
varumängija. Koosseisu ei
tohi turniiri lõpuni muuta.
Iga etapi võitja saab auhinnaks tordi ja üldkokkuvõttes
parim saab vastava temaatikaga särgi.
Kolmas etapp on võrk-

pall ja sellega turniiri ka 20.
novembril lõpeb. Osavõtt on
kõigile tasuta.
Täpsem info ja registreerimine telefonil 55578651,
Roland.
Võimlasse unustatud
riiete väljapanek
25. oktoobril kella 16-20
toimub Paikuse Spordikeskuses võimlasse unustatud
riiete väljapanek.
Kes on unustanud oma
riided võimlasse, saavad
need kätte, kui tulevad ise
järele. (Roland Šimanis)

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

Paikuse alevikus Tehnika 7
avatud T–R kell 10–17

Mälestame
lahkunut

HILBU ÄRI

1400 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses tööpäevadel 9.00-17.00,

20. oktoober 2010

05.01.1954 - 02.10.2010

Asume koolimaja taga staadioni
kõrval Nimmi tänava ääres.
Info 51998586

