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Palju õnne, mesimumm!

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Esimene koolikell helises poolesajale
vastsele koolilapsele
Meie haridusasutused on uueks
õppeaastaks hästi valmistunud:
lapsed ja õpetajad ning inventar
on olemas, ruumid puhtad ja korras.
Vallas elab 829 kuni 16 aastast last, neist sajaga on emad
veel lapsehoolduspuhkusel, ülejäänud käivad suuresti kas
kodukoolis või –lasteaias.
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

31. augustil tähistas Paikuse
Lasteaed Mesimumm oma
29. sünnipäeva.
Võilille ja Saialille rühma meeskondade eestvedamisel oli lastel võimalus
kohapeal valmistada kink
– suur sünnipäeva kaart.
Mesilaspere pesamunad
Meelespea ja Päevalille
rühmast võtsid enda kanda
tähtsa ülesande – kaunistada
kaardi kaaned. Vanemad
lapsed aga otsisid samal
ajal lasteaia territooriumile
osavalt peidetud tähti, mil-

lest üheskoos laoti kaardi
sisse õnnitlus. Et aga kaardi
suurus ei võimaldanud posti
teel saatmist, anti see kohapeal üle lasteaia juhatajale
Eve Kalimulinale, kes omakorda pühendas kaardi ja
õnnitlused kogu majale.
Ja kuna ükski õige sünnipäev ei möödu laulu ja
tordita, said kõik suured ja
väikesed mummid kokkade
ja personali ühistööna valminud küpsisetordist suu
magusaks.
(Võilille rühma naiskond)

SW Energia võitleb
soojuskadudega
SW Energia OÜ poolt Euroopa Liidu fondidesse kirjutatud projekt leidis heakskiidu ja sai rahastatud 7,13
miljoni krooni ulatuses.
Projekti maksumusest
3,56 miljonit krooni on SW

Energia OÜ omaosalus.
Projektide raames on kavas
vahetada välja osaliselt veel
rekonstrueerimata soojustrassid. Kogu projekti eesmärgiks on soojuskadude
vähendamine trassides.

Kutsume Silla küla elanikke
tutvuma kõnnitee ja vabaõhulava planeeringuga
KADRI KARJUS
Vallaarhitekt
Küllap vist iga Silla küla
elanik teab, kui ohtlik on
jalakäijal või jalgratturil
liigelda Jõekalda tee ääres
Valtri bussipeatusest edasi,
kus siiani eraldi kõnnitee
puudub.
Maantee on kitsas ja
autoliiklust palju. Selge on,
et liiklusohutuse parandamiseks on lausa hädavajalik
kõnnitee jätkumine kuni
Silla Tehnokülani. Olles
kaalunud mitmeid variante,
oleme valmis saanud esialgse eskiisi kõnnitee planeeringust, mida tahame nüüd
elanikele tutvustada. Kuna
Jõekalda tee on riigitee, tuleb arvestada Maanteeameti
nõuetega, kes soovib tulevikus Jõekalda tee laienemist
ja soovib seega hoida oma
tee maa-ala koridor planee-

ringuga niiöelda vaba. Ka
kulgevad piki tee äärt kõrgepingeliinid, mis seavad
omakorda piiranguid. Veel
on probleeme sellega, et paljud elamukrundid Jõekalda
tee ääres on kas erastatud
või tagastatud liiga sõidutee lähedale, nii et nüüd on
raskusi kõnnitee trassile
koha leidmisega. Samuti
on mitmes kohas istutatud
hekke oma krundi piiridest
väljapoole.
Et leida võimalikult paljusid rahuldav tulemus,
kutsumegi teid planeeringu
eskiisiga tutvuma neljapäeval 7. oktoobril kell 17 Reiu
Puhkekeskusesse.
Samas arutame Paikuse-Reiu Vabaõhulava tulevikku. Ka sellele maa-alale
koostatud eskiislahendus on
saanud valmis.
Ootame aktiivset osavõttu!

Paikuse Põhikool
Nimekirjas on 403 õpilast, töötab 18 klassikomplekti, kahes
esimeses klassis on kokku 49 õpilast. Uusi õpetajaid ei ole,
uus on vaid raamatukogutöötaja Gerli Lehemets. Alanud
õppeaastal ei eksisteeri nn Tootsi klassi ja selleks puudub
vastupidiselt möödunud aastale ka vajadus.
Kooli head taset näitab kõige selgemini aineolümpiaadidel esinemine (kokku osales 197 last ehk 49 %). Saavutatud I – X kohtade arvu järgi on meie kool maakonnas
Vändra Gümnaasiumi järel teine, järgneb Kilingi-Nõmme
Gümnaasium. Häid tulemusi iseloomustab ka matemaatika
lõpueksami keskmine hinne 3,6 (riigis 3,17 ja maakonnas
3,2).
Selle õppeaasta peamisteks suundadeks peab kool ise
õpetajate kvalifikatsiooni tõstmist ning andekate laste individuaalsuse toetamist.
Seljametsa Lasteaed-Algkool
Klassikomplekte on kaks. I ja II klassis õpib 7, sh I klassis
4 õpilast ning III ja IV klassis 9 last. Lasteaias on 36 last,
järjekorda pole. Koolipoolel töötab 2 õpetajat, lasteaias 4.
Sellest sügisest töötab kehalise kasvatuse õpetajana Harri
Timberg.
Paikuse Lasteaias Mesimumm
Nimekirjas on 226 last Kõik on paralleelrühmad ja kõigis
käib maksimum arv lapsi või isegi üle selle. Järjekorras
on 15 sõimeeas last. Kohalkäimise protsent oli 79, mis on
suhteliselt kõrge. Vahetunud on üks õpetajaabi, kolm on
lapsehoolduspuhkusel.
Eeloleva aasta üks püstitatud eesmärke on õuesõppe
pakkumine. Haridusministeeriumi riikliku järelvalve alla
on määratud sel aastal meie lasteaed.
Paikuse Huvikooli
Töötab eelkooli noorem ja vanem aste ning kunstikooli
ettevalmistusklass. Kunstikoolis töötab I, II ja III klass,
loovus- ja draamaõpe ning multimeedium, HTML-keele
õpe (nn arvutikeel) ja õppesuund “Avar loodus”. Lõplik
laste arv huvikoolis selgub oktoobrikuu lõpuks. Jätkuvalt
tegutseb täiskasvanute hobikool.

Paikuse Põhikool
I a klass
Õpetaja Anne Kalmus
Heiko Ailt
Anna-Liis Annus
Lota Gurimski
Kristiine Hanni
Marcus Hunt
Kairiin Ilves
Katariina Karu
Meriliis Koitla
Mirko Must
Taimo-Sten Ojasalu
Wanda-Helene Ollep
Anu Pupp
Greete Marleen Pärn
Jasper Raat
Gerly Rogatkin
Erik Rätsep
Li-Sandra Sass
Agnes Suvorov
Cabryela Säde
Simon Talv
Klayd Tamme
Eva Tammsalu
Agnes Tuuga
Tristan Tõruke
Markus Õismets

I b klass
Õpetaja Sirje Tuulemäe
Jakob Bergmann
Andreas Kool
Mariann Hanna Johanson
Triinu Kasemets
Elizabeth Keersalu
Annaliisa Kohv
Agne Krjukova
Elisabeth Luik
Elisa Meos
Marcus Metsalu
Raul Mikker
Kristofer Pais
Robyn Paulberg
Karl Pedaja
Kristjan Peters
Laura-Marleen Pind
Carmen Liis Põder
Karit Resik
Kert Roseniit
Kreete Suve
Gevin Taar
Pille-Riin Viin
Laura Voll
Karina Kimmel

Seljametsa Lasteaed-Algkool
Õpetaja Tiiu Timberg
Karit Hansberg
Viktoria Kivilo
Kaspar Põltsam
Anneli Škljar

Seljametsa kooli 1. klass

Annika Põltsam

Vald otsustas vapimärgi kavalerid

AARE KÜLAOTS

KAIE REIAL

1995. aastast on volikogu arutanud kord aastas
enne valla sünnipäeva
vapimärkide andmist

valla ees teeneid omavatele isikutele.
22. oktoobril toimuval valla
19. sünnipäeva peoõhtul an-

takse vapimärgid üle pikka
aega valla koole juhtinud
Kaie Reialile ja Aare Külaotsale.
Kaie Reial töötab Seljametsa Lasteaed-Algkooli
juhatajana 1996. aasta sügisest. Heas koostöös vallaga
on õnnestunud selles armsas
ja hubases majas säilitada
algkool ning rajada ümbruskonna peresid rahuldav
lasteaed. Ta on ühiskondlikult aktiivne, positiivse ja
energilise ellusuhtumisega.

Tema spordilembus on nakatanud ka teisi.
Aare Külaots on maakonna suurima kooli eesotsas kaheteistkümnendat
aastat. Selle aja jooksul on
valminud huvikooli hoone
ja alglassidemaja ning staadion. Tal on õnnestunud
hoida koolis kõrge erialase
ettevalmistusega püsiv töötajaskond, kellel on silmapaistvad töötulemused.
16 aasta jooksul on vapimärk omistatud 34 korral.
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Kaks aastat väldanud
veeprogramm on lõppenud
AIN JAKOBSON
Abivallavanem
Regionaalminister kuulutas
Hajaasustuse veeprogrammi
välja 2008. aastal. Programmi raames esitatud projekte
rahastatakse aastatel 2008–
2011, kusjuures projektid
peavad olema elluviidud
hiljemalt 31.12.2012. Projektide rahastamise skeem
on järgmine: projekti abikõlbulikest kuludest tasub
riik 33,3% tagastamatu abina, 33,3 % peab tasuma vald
samuti tagastamatu abina ja
33,4 % on taotleja omafinantseering.
2008. a oli Paikuse vald
üks neist omavalitsustest,
kes otsustas osaleda Haja-

asustuse veeprogrammis ja
aidata seeläbi oma hõredalt
asustatud piirkondade elanikel parandada joogivee
kättesaadavust ja puhtust.
Kuna 2009. a esitati vallavalitsusele nii vähe taotlusi,
et tuli välja kuulutada lausa
täiendav taotlusvoor, siis
2010. a vallavalitsus oma
eelarvesse projektide rahastamiseks raha ei planeerinud
ja uusi taotlusi vastu ei
võtnud.
Tänase seisuga on Hajaasustuse veeprogrammi
abil Paikuse valda rajatud
8 puurkaevu 9 majapidamise varustamiseks veega, 1
uus salvkaev, 3 salvkaevu
puhastamine ja rekonst-

rueerimine, paigaldatud 4
joogivee puhastusseadet ja 2
majapidamist on ühendatud
olemasoleva veetorustikuga
neile uue veetoru paigaldamisega. Lõpetamata on 2
majapidamise ühendamine
olemasoleva veevõrguga
ja ühele majapidamisele
veepuhastusseadmete paigaldamine.
Esitatud projektide elluviimiseks on vald saanud
riigilt 416 250 krooni, sama
suure summa on panustanud
ka vallavalitsus ja kui arvestada, et vähemalt 33,4%
on inimesed ise panustanud, siis tehtud tööde kogumaksumus on ümmarguselt
1 250 000 krooni.

Paikuse alevik saab uued piirid
KADRI KARJUS
Vallaarhitekt

Eelmisel aastal kehtestatud üldplaneeringus
nähakse ette aleviku
edasist arengut alevina
ning Silla küla ühe osa
üleminemist Paikuse
alevi koosseisu. Asustusejaotuse muutmise
algatamise otsuse tegi
volikogus sel kevadel.
Seaduste kohaselt võib aleviks nimetada vähemalt
1000 alalise elanikuga tiheasustusega ala. Praeguse
Paikuse aleviku elanike arv
on 2625. Peale piiride muutmist suureneks elanike arv
373 inimese võrra. Seega on

aleviku ümbernimetamine
aleviks ka elanike arvu arvesse võttes põhjendatud
Silla küla põhjapoolne osa, mille üleminemist
Paikuse alevi koosseisu
taotletakse, on teedevõrgu
ja sotsiaalse infrastruktuuri
kaudu seotud pigem aleviku
kui Silla küla keskosaga.
Aleviku piir nihkuks riigimetsa piirini Käärasoo ja
Oru elamukvartali taga ja
sealt edasi risti üle Jõekalda
tee Reiu jõeni.
Muudatus puudutab
373 inimest umbes 150-s
majapidamises. Kehtestatud detailplaneeringute
kohaselt on üleminevas
piirkonnas veel 90 tühja
elamukrunti, mille alusel

võib prognoosida tulevikus
200–300 elaniku lisandumist. Silla küla allesjääv
osa oma uutes piirides on
senisest kompaktsem ja loob
eeldusi toimiva külakeskuse
arenguks Seenemetsa elamupiirkonnas.
Septembri esimeses
pooles toimus ka uue piiriettepaneku eelnõu avalikustamine vallamajas ja valla
veebilehel. Ettepanekuid
ega proteste ei laekunud.
Septembri volikogu istungil
võeti vastu otsus taotleda
Paikuse aleviku lahkmejoonte ja liigi muutmist
ning nüüd on meil kuu aja
jooksul vaja esitada seadusega nõutud dokumendid
maavanemale.

Avati renoveeritud
Reiu-Raeküla terviseraja sild
3. septembril kell 18 avati
Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ameti
toel uuendatud Reiu Puhkekeskuse kõrval asuv endine
raudteesild, mis nüüdsest
leiab aktiivset kasutust
Reiu-Raeküla terviseradade piirkonda ühendava
sillana.
Meeleolukal ja sportlikul avamisel viibisid Pai-

kuse ja Tahkuranna valla
ning Pärnu linna esindajad,
mängis puhkpilliansambel
„Õnn tuli õuele“ ning sümboolse stardiga sillalt Raeküla terviseraja parklasse
ja tagasi toimus jooksjate,
käijate-kepikõndijate ning
jalgratturite ühismatk. Igale matka läbinule omistati
avasündmuse erimärk ning
kõigil soovijail oli pärast

võimalik end tasuta kosutada Reiu Puhkekeskuse
saunas.
MTÜ Silla Külaseltsi
poolt tellitud projekti maksumuseks kujunes 1 013 285
krooni, millest PRIA toetas
90% ulatuses, ülejäänud
10% lisasid omaosalusena
Paikuse ja Tahkuranna vald
ning Pärnu linn.
(Vallavalitsus)

Linti lõikavad Tõiv Tiits, Andres Metsoja, Janus Metsa, Jüri Jaanson, Romek
Urmas Saard
Kosenkranius, Kuno Erkmann
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Vallavolikogus otsustati:
20. septembril 2010
* kinnitada Paikuse Huvikooli arengukava (vt valla kodulehelt www.paikuse.ee).
* kinnitada Paikuse valla arengukava (vt valla kodulehelt).
* võtta vastu esimene lisaeelarve summas 836 400 krooni. Eelarve koostamise tingis
valla sihtotstarbeliste tulude laekumine ja riigieelarvest täiendavate mittesihtotstarbeliste
vahendite eraldamine (loe lk alt).
* lugeda tuvastatuks Paikuse alevikus asuvate Pärna asfaltplatsi (pindala 460 m² ja
maksumus 96 288 krooni) ning Pärnade pst T4 (pindala 120 m² ja maksumus 12 000
krooni) peremehetus. Peremehetute ehitiste hõivamise teade avaldatud 15. juulil 2010
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
* panna Silla külas Seeneriigis seitse vallale kuuluvat veel müümata ehituskrunti
(1 Puraviku ja 6 Murumuna tänaval) enampakkumise korras müüki hinnaga 200 kr/m2
senise 250 kr/m2 asemel.
* mitte algatada Silla külas Jõekalda tee ja Raudtee tänava nurgal asuva 3481 m2
Kasemaa maatulundusmaa kinnistu detailplaneeringut, millega sooviti jagada kinnistu
kaheks elamukrundiks. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule on nimetatud ala reserveeritud elamuala E2, kus Silla külaga sarnaselt annab ehitusõiguse kinnistu suurusega
2000m2.
* algatada Silla külas 3819 m2 suurusele Jõekalda I maaüksusele detailplaneering
eesmärgiga määrata krundile elamu ja paadikuuri ehitusõigus ning lahendada tehnovõrgud.
* taotleda Paikuse aleviku lahkmejoonte muutmist ning aleviku ümbernimetamist
aleviks (loe lk 2).
* pöörduda maavanema poole kahe maatüki munitsipaalomandisse taotlemiseks:
- Paikuse alevikus asuv 24873 m2 suurune Kiviaja katastriüksus, millele on kavandatud „Kiviaja küla” teemapargi rajamine;
- Seljametsa järve maa-ala.
Mõlemad on ära toodud üldplaneeringuga kinnitatud munitsipaalomandisse taotletavate
alade nimistus.
* garanteerida Paikuse valla eelarvest Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
programmile esitatud projekti “Kiviaja küla teemapargi väljaarendamine Paikusel”
omaosaluse finantseerimist summas 412 000 krooni.
* anda Paikuse valla vapimärk Aare Külaotsale ja Kaie Reialile (loe lk 1).

Vallavalitsuses otsustati:
6. septembril 2010
* lubada maha saagida kaks kaske Västriku tänava äärest, mis takistavad Eesti
Energial hooldustöid ning elamule liiga lähedal kasvav vigastatud ladvaga hõbekuusk
Nurga 4 kinnistult.
* määrata Põlendmaal asuva 3,27 ha suuruse maatulundusmaa lähiaadressiks Lepaääre ja Seljametsa külas asuva 16,37 maatulundusmaa lähiaadressiks Mäe. Mõlemad
on riigi omandisse jäävad katastriüksused.
* muuta vallavalitsuse 22.10.2007 korraldust nr 252, täpsustades Seljametsa külas
asuva kahe riigi reservmaatüki pindalad järgmiselt: Taali metskond 94 – 20,46 ha ja
Taali metskond 95 – 14,91 ha.
* muuta vallavalitsuse 10. novembri 2003 korraldust nr 236, täpsustades kahe riigi
omandisse jäetud maatüki pindalasid järgmiselt: Põlendmaal asuvad maaüksused Taali
metskond 93 – 3,5 ha ja Taali metskond 97 – 127,7 ha ning Seljametsas asuv maaüksus
Taali metskond 96 – 33,39 ha.
* anda välja järgmised kasutusload:
- Seljametsas Suve kinnistule ehitatud elamule, kõrvalhoonele ning puurkaevule;
- Paikuse aleviku Pärnu-Tori maantee äärsele sideliinile;
- Silla külas Rattapargi kinnistule paigaldatud piraadilaevale ja Pipi-majale;
- Seljametsa külas Soo-otsa kinnistu elektrivarustuseks rajatud alajaamale ja maakaabelliinile;
- Tammuru külas Uibomäe kinnistule rajatud puurkaevule;
- Silla külas Servaku kinnistule rajatud puurkaevule.
* maksta välja Paikuse Kultuurirahastu 2010.aasta III taotlusvooru toetused viie
projekti elluviimise toetamiseks kogusummas 23 000 krooni (loe lk 3).
* eraldada reservfondist 187 000 krooni septembrikuu laenumaksete tasumiseks.
* esitada Pärnumaa Ettevõtlus- ja arenduskeskusele tunnustamiseks SW Energia OÜ
kui Paikuse valla 2010.aasta tegusaim ettevõtja.
13. septembril 2010
* maksta välja Hajaasustuse veeprogrammi tööde teostamise toetuste viimane osa
viiele toetusesaajale (loe lk 2).

Lisaeelarve tõi juurde ligi miljon krooni
2010. aasta esimese lisaeelarve koostamise summas
836 400 krooni tingis valla sihtotstarbeliste tulude
laekumine ja riigieelarvest
täiendavate mittesihtotstarbeliste vahendite eraldamine.
Planeeritud eelarve maht
oli 63 320 961 kr. Märtsis suurendas vallavalitsus
oma korraldusega eelarvet
riigieelarvest eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste võrra
89 290 krooni võrra, aprillis
6000 ja juunis 39 980 krooni
võrra.
Tulude poolele tõi lisa-

eelarve juurde järgmised
summad:
- Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
233,4 tuhat kr (Viljandi
Maavalitsuselt lapsehoiuteenuse osutamiseks summas 58,0 tuhat kr ning T.
Lüdigilt Silla külas Lüüdiku
maaüksuse ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava tee ja veetorustiku
väljaehitamiseks summas
175,4 tuhat kr).
- Tasandusfondist mittesihtotstarbelisteks toetusteks
603,0 tuhat kr (Riiklikuks

toimetulekutoetuseks 235,0
tuhat krooni ning omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetuseks 368,0
tuhat kr).
Kulude poolele lisandusid järgmised kulud:
- Veevarustusele ja valla
teedele 175,4 tuhat kr;
- Puuetega laste lapsehoiuteenuse osutamiseks
58,0 tuhat kr;
- Riikliku toimetulekutoetuste maksmiseks on
235,0 tuhat kr;
- Laenumaksete tasumiseks 368,0 tuhat kr.
(Vallavalitsus)
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Bussiliiklus ei
halvene
Pärast eelmises Paikuse
Postipaunas avaldatud artiklit võimalusest, et 40
number busse võib vähemaks jääda, kinnitas Pärnu
Maavalitsuse transpordinõunik Avo Rahu, et Sindi
liinil liikumise graafikut
ei muudeta ja kõik bussid
jäävad endiselt käiku.
Rahu sõnul on arutusel
olnud ka sintlaste ettepanek
jättagi Sindi buss mööda
Karja tänavat sõitma. Kuna
Sindi liin pole mõeldud
Pärnu linna sisevedudeks,
on transpordikorraldajad
seisukohal, et pigem soovitakse peatusi Pärnu linnas
oluliselt vähendada. Karja
tänava kaudu sõit on 0,5 km
pikem, seega vajab rohkem
toetusraha. Ka on Karja tänav suurtele bussidele väga
kitsas ning ebatasane.

Algab Lumetõrjelepingute sõlmimine
Lõppenud kuum suvi ja
kestvalt soe sügis hoiavad
mõtted talvest eemal. Siiski
mõtleb vallavalitsus juba
eesseisvale talvisele teehooldusele.
Ettevõtjad ja eraisikud,
kes omavad lumetõrjeks
sobivat tehnikat ja soovivad osaleda eeloleval talvel
taliteenistuse korraldamises
Paikuse valla territooriumil,
palun pöörduge 22.oktoobriks vallamajja tuba 14 või
helistage tel 4420778.

Tulge hobikooli
infotundi!
3. oktoobrist alustab õppeaastat Paikuse Huvikooli
juures tegutsev täiskasvanute hobikool. Jätkuvalt
tegutsevad käsitöö-, klaasi-,
keraamika- ja maalituba.
Lisandub aga sisekujunduskursus neile, kes ise oma
kodu kauniks ja hubaseks
muuta soovivad. Registreerimine on juba alanud
kooli kodulehel: huvikool.
haridus.eu.
Paikuse Loometegevuse
Keskus korraldab huvilistele lühiajalisi koolitusi, mis
kestavad mõnest tunnist
paari päevani. Nende toimumise aja ja sisu kohta saate
infot keskuse kodulehelt:
www.loomekeskus.eu
Kõiki uusi ja vanu õpilasi ootame hobikooli infotundi neljapäeval, 30. septembril kell 18 huvikooli
ruumides.

Riketest teatage
koheselt
Lepingutega on reguleeritud, kes millegagi vallas
tegeleb. Üldteada on, et vee
küsimustes pöördume AS
Pärnu Vesi poole ning toasooja asjus SW Energiasse.
Ka tänavavalgustusest
on mõttekas rääkida seda
haldava firmaga, st Merkvik
OÜ-ga, keda esindab Alari
Roosileht 5184149.

Kodutütarde veelaager oli õpetlik Muutus puu raiumiseks
ANU TAMMEARU-MEŽULE

Kodutütarde rühmajuht

Kevadel värskelt tööd
alustanud Paikuse kodutütarde rühm võttis
osa Pärnumaa Noorkotkaste ja Kodutütarde
laagrist 3.-6. augustini
Saarde vallas Vango
puhketalus.
Meie põhikooli viis vaprat
piigat võtsid augusti alguses
osa neljapäevasest laagrist,
mille teema oli tänavusele
kuumale suvele kohane
– vesi. Peale vahvate seikluslike tegevuste ja võistlusmängude said tüdrukud
juurde olulisi teadmisi vetelpäästelt, päästeametilt ja
Punaselt ristilt.
Laagri esimene päev oli
ettevalmistav – üles pandi
oma telklaager, see kaunistati ja kindlustati. Jaguneti
gruppideks, kus erinevad
Pärnumaa rühmad segunesid, ning meisterdati oma
vetejumalus.
Teine päev oli jagatud
kaheksa tegevuspunkti vahel. Kuna igaks tegevuseks
oli kindel aeg, said kõik
laagrilised ka kõik punktid

läbida.
Õhtud olid aga alati salapärase Vetemoori ja tema
kahe näkineiu mänguaeg.
Viidi läbi puhastav ristimine, et Vetemoori saaks
üldse nägema hakata, lunastati oma pisikesi hooletusi, esitati vahvaid ettekandeid. Laagri viimasel õhtul
saadeti läbi tule erinevaid
mereelukaid kaitsma ka
omatehtud vetejumalused.
Põnevust pakkus mäest alla
kulgev vesine liumägi ja

nii mõndagi õppida valvekordade jagamisest ja keset
ööd ärkamisest, et hommikune lipulunastamine liiga
tihedaks ja aeganõudvaks
ei muutuks. Liiati, kui äratus oli vaatamata vähesele
uneajale ikka kell kaheksa!
Laager lõppes meeleoluka
tantsuõhtuga.
Vaatamata nelja päeva
jooksul tekkinud väsimusele olid kõik neiud valmis
sügisel alustama uue hooga.
I veerandi lõpuks loodame

Kevadel tegi meie õpetaja Külli Jürisoo ettepaneku minna üheskoos
suve lõpul jalgrattamatkale. Meil kõigil oli,
mida oodata!
Kenal augustipäeva ennelõunal kogunesime ratastega kooli juurde. Peale
lühikest liikluseeskirjade
meeldetuletamist asusime
21-liikmelise matkasellide
rivina teele. Suuna võtsime
Valgeranna poole. Poolel

Vallavalitsus määrus „Puu
raiumiseks loa andmise
kord” kehtestab valla territooriumil kasvavate üksikpuude raiumiseks loa taotlemise ning selle väljaandmise
tingimused ja korra.
Puu raiumiseks peab
kinnistu omanik esitama
raieloa taotluse (seni avaldus), mille blankett on kättesaadav valla kodulehel.
Taotlust saab esitada elekt-

rooniliselt või tuua kantseleisse kohapeale.
Puu raiumiseks annab
raieloa nüüd valla tehnikaosakond hiljemalt ühe kuu
jooksul ja luba kehtib üks
aasta. Teatud põhjustel võib
tehnikaosakond keelduda
ka puu raiumiseks loa andmisest.
Varem otsustas puu mahavõtmiseks loa andmise
vallavalitsus oma istungil.

Kraavid tuleb talveks
puhtaks teha

erinevad vahvad võistlused
veega ja veeta, tervislikud ja
nutikust nõudvad.
Öösel tuli valvata rühmalippu, mis tekitas suurt
elevust. Tüdrukutel on veel

esimesed järgukatsed läbida, et pidulikul kogunemisel saaks anda kodutütarde
tõotuse. Ootame endi sekka
uusi tublisid tüdrukuid alates 8. eluaastast.

Matk enne kooliaasta algust oli
ilusa suve ilus lõpetamine
KÄRT KALJUVEE
5b klassist

loa andmise kord

teel Vana-Pärnu pargis pidasime pikniku ja kogusime
jõudu edasiseks.
Valgerannas meisterdasime looduslikest materjalidest põnevaid pilte
rannaliivale. See oli ühtlasi
ka meie esimene meeskonnatöö ülesanne. Seejärel
suundusime seiklusrajale,
kus igaüks sai oma julguse
ja osavuse proovile panna.
Õhtul korraldas Eliise
isa meile huvitavaid võistlusi ja kõik said proovida
vibu laskmist. Telklaager
püsti pandud, istusime lõkke
ääres, küpsetasime vorste ja

muljetasime suvesündmustest. Öises taevas särav täiskuu tõotas ärevat ööd. Nagu
laagris kombeks, nii ka
meil, toimus ööhäire - õpetaja oli kadunud! Meeskonnad suunati metsaradadele
teda otsima. Peale erinevate
ülesannete täitmist leidsime
õpetaja vaatlustornist. Hiljem selgus, et peame selle
vembu eest tänama oma
vallatuid vanemaid.
Hommikul tervitas laagrilisi värskendav vihmahoog
ja tugev tuul, mis andis
märku algavast sügisest. Oli
kauaks meeldejääv üritus.

Augusti postipaunas sai
meelde tuletatud krundiga
külgnevate kraavide korrashoidu vajalikkust.
Selleks, et sügisel ja
kevadel suurvee ajal kuiva
jalaga ringi saaks liikuda,
tuleb ka vallaelanikel omapoolne panus anda. Viimane
aeg on enda krundi ääres
oleva kraavi põhi ja perved
rohust ning hundinuiadest
puhastada. Ära tuleb puhastada ka truupide otsad

sinna suvel settinud liivast
ja mudast.
Vaadake aknast välja,
kas teie aiatagused kraavid ikka on puhastatud.
Oktoobris kontrollib juba
heakorrakomisjon kraavide
väljanägemist ja vajadusel
hakkab välja saatma ka
personaalseid ettekirjutusi
sunniraha hoiatusega neile
kinnisvara omanikele, kel
kraavid „ei tööta“, st ei juhi
vett ära.

Jõulukuusk on istutatud
6.septembri ilusal sügispäeval istutasid valla töötajad
vallamaja lähedale väikese
kuusepuu. Puu sirgudes
loodame aastate pärast saada vallale jõulupuu, mida
ehtida ja kaunistada lootuses, et see pakub silmailu
ja pühademeeleolu kogu
vallarahvale.

Sellel aastal aga ootame
jälle, et keegi pakuks vallale
oma aiast ilusat kuuske.
Puu mahavõtmise korraldab
vallavalitsus ja peale pühi
tagastab kuuse omanikule
selle juba küttepuudena.
Te a t e d j ä t t a t e l
4420770.

Vald maksab kinni vaid eraisikute
viidud ohtlikud jäätmed
Kultuurirahastu jagas
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist

Lisaks igaaastasele ohtlike jäätmete veoringile
on meie valla elanikel
võimalik kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ära anda
Põlendmaal Paikre prügilas ja Pärnus Raba tn
39 asuvas Paikre sorteerimisjaamas.
Kuna ettevõtted on kohustatud oma ohtlikud jäätmed
üle andma tasu eest, on kehtestanud elanikelt vastuvõetavate jäätmete piirkogused.
Kui viiakse suurem kogus
ohtlikke jäätmeid, tuleb
vahe kohapeal ise tasuda.
Piirkoguste kehtestamisel
on võetud aluseks keskmi-

ses koduses majapidamises
tekkivad ohtlike jäätmete
kogused.
Vallavalitsus tasub elanike ohtlike jäätmete käitlemise eest igakuiselt Paikre
poolt esitatud nimekirjade
alusel. Nimekirju võrreldes
tuleb välja, et tihti annavad
suuri koguseid ohtlikke
jäätmeid üle ühed ja samad
vallakodanikud. Suured

kogused ohtlikke jäätmeid
tekivad siiski ettevõtluse
käigus ja see kulu peaks
jääma ettevõtja kanda. Isegi
remondi käigus ei teki värvijäätmeid nii palju, et neid
kuude viisi kümnete kilode
kaupa üle saaks anda.
Edaspidi ei maksa vallavalitsus enam nende ebaausate kodanike ohtlike
jäätmete eest.

Vastu võetavate ohtlike jäätmete nimekiri:
Jäätmete nimetus
Plii-akud
Patareid
Elavhõbedalambid
Ravimid, süstlad
Värvid, lahustid
Õlijäätmed
Õlifiltrid
Kemikaalid, väetised

Piirkogus
puudub
10 kg
10 kg
2 kg
10 kg
20 kg
5 kg
10 kg

toetusi
Paikuse Kultuurirahastu
ekspertgrupp vaagis 2010.
aasta kolmandasse vooru
esitatud projekte. Toetuse
vääriliseks hinnati kõik viis,
kuid leiti, et neid rahastatakse siiski vaid osalises mahus
kogusummas 23 000 krooni
(taotleti kokku 44250 kr).
Vallavalitsus kiitis ekspertgrupi ettepaneku heaks
ja otsustas maksta kultuurirahastu eelarvest välja
järgmised toetused:
- Seljametsa Sõprade
Seltsingule (juhataja Kaire
Holm) 10 000 kr Seljametsa
kooli 90. juubeli tähistamiseks
- Kristi Rullile 3500 kr
naisansambli „Lustilik” 15.
aasta juubeliürituse korral-

damiseks
- Spordiklubile Raudmees (kontaktisik Enn Kübar) 4000 kr duatloni läbiviimise toetuseks
- Spordiklubile Leo
(kontaktisik Marju Trumsi)
2500 kr traditsiooniliste L.
Kreinini mälestusvõistluste
korraldamise toetuseks
- Tarmo Tiitsule 3000 kr
Paikuse valla poiste osalemise korraldamiseks kahel
rahvusvahelisel turniiril
jalgpallis Läti Vabariigis.
Kultuurirahastu eksisteerib neljandat aastat. Selle
aasta viimasesse vooru saab
projektitaotlusi esitada kuni
15. novembrini.
(Liilia Varik)
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
ELMERISE TOHVER
MARIA TAMMEL
ELMA TEDER
VEERA GERASSIMOVA
NIINA VAHNINA
OSKAR KUNINGAS
KALEV TÕNISSON
VITALI PLASTUNOV
LEMBIT KAROTAM
MARTIN TUISK
ASTA SEPIK
LEIDA MÄGI
VEERA MEKLEŠ
ALEKSANDR NIKOLAJEVSKI
JAAN KRUUSMAA
LJUBOV BELKINA
ELFRIEDE-FEODORA REINEM
SARAPIK SALME

01. oktoobril kell 12
Rahvusvahelise eakatepäeva
tähistamine vallamajas
Kavas: Tervitused
Kontsert
Külalisesineja
Kringli ja kohvilaud.
Oodatud on kõik valla memmed-taadid!

30. septembril kell 12
Seljametsa Muuseumis

Mihklipäeva tähistamine

Kavas: kombed-tavad, kaerakile degusteerimine

Treener on maadlejate
tulemustega rahul
Spordiklubi Leo maadlejate
tulemustega võib treener
Gristen Heinmets rahule
jääda.
Aastakümneid edukalt treenerina töötanud
Leo Kreinini IX mälestusvõistlustel septembri teisel
nädalavahetusel Paikuse
Spordikeskuses osales ligi
sada sportlast kõigist Eesti
maadluskeskustest.
Leo klubi maadlejatest
olid võidukad Janno Lampp
(96 kg), Argo Mitt (74 kg)
ja Kauri Mitt (55 kg). Teise
auhinna vääriliselt maadlesid -66 kg Rasmus Siinmaa
ja -47 kg Tarvi Trussmann.

Kolmanda koha said
Leo klubi esindavad Carl
Heinmets, Randel Uibo ja
Valeri Krivkov. Neljas koht
-42 kg Mihkel Pettinen.
Nädal hiljem toimunud olümpiavõitja Eduard
Pütsepa XXXIV mälestusvõistlustel kreeka-rooma
maadluses Võru Spordikeskuses 18. septembril olid
Spordiklubi Leo sportlaste
saavutused järgmised: 46
kg Madis Heinmets II koht;
35 kg Valeri Krivkov ja -42
kg Randel Uibo III koht ja
26 kg Raimond Uibo ja -69
kg Rasmus Siinmaa V koht.
(Raiko Hiis)

HUDO RÄÄK
HILDA MASLOVA
LJUDMILA LEESMENT
ANNA BALANDINA
ALEKSANDR DEMTŠAN
HEIMAR TAMMEL
MAIE VOOLAID
ELMAR HIIEMÄE
VALENTINA BAKANOVA
ÜLO KALLASVÄLI
AIN-TAIVO UUSNA
LEA KUSTASSOO
UDO-LEMBIT GROSSMANN
MARET KASK
JUTA KRUGLOVA
VALENTINE RISTIOJA
LINDA NAHKSEPP
SERAFIMA VILKELIS

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 kuni 20. oktoobrini.

Huviringid ja taidluskollektiivid
alustavad hooaega
Esmaspäeval
Käsitööring (juhendaja Kadri Jõgi) kell 17.15 huvikoolis
Naisrahvatantsurühm Pastlapaar
(Anu Tammearu-Mežule) kell 19 vallamaja saalis
Aeroobikaring (Anne Kaare) kell 19.30 spordikeskuses

Teisipäeval
Käsitööring eakatele kell 12 päevakeskuses.
Naisansambel Helin (Priit Kask) kell 12 Seljametsa Muuseumis
Naisansambel Lustilik (Kristi Rulli) kell 11 vallamajas
Klaasitööd (Signe Lensment) kell 18 huvikoolis
Segakoor Sireli (Maire Krinal) kell 19 vallamaja saalis.
Kõhutants edasijõudnutele (Ulla Helin) kell 19 spordikeskuses
Segarahvatantsurühm (Anu Tammearu-Mežule) kell 19.30
Raeküla Vanakoolikeskuses.

Kolmapäeval
Lauluansambel Tähelapsed (Margrit Kits) kl 14 vallamajas
Laste laulusolistide ring (Signe Allika) kell 16 vallamajas
Keraamikaring (Ene Tapfer) kell 17.45 huvikoolis
Aeroobikaring (Anne Kaare) kell 19 spordikeskuses
Mälumänguklubi (Jaan Allik) kell 19 vallamajas 1 x kuus.

Neljapäeval
Laste laulusolistide ring (Signe Allika) kell 16 vallamajas.
Kõhutants (Ulla Helin) kell 18 Spordikeskuses.
Segarahvatants (Anu.Tammearu-Mežule) 19 vallamaja saalis.

Pühapäeval

Hetk Leo Kreinini Mälestusvõistluste avamiselt
(punases dressis Spordiklubi Leo esindajad).

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

Eakateklubi. peohommik kell 11 vallamajas iga kuu 1. pühapäeval
Maalikursus (Anu Raud Selge) kell 13 huvikoolis
Ajad täpsustamisel
Tervisevõimlemisring, Jututuba, Memmede rahvatantsuring.

25. septembril 2010
Seljametsa kooli
90. juubeli
tähistamine
Kogunemine kell 12
Aktus kell 13

22. september 2010

Õnnitleme!
NORA NÕMMIK
ema Liivi Vahter
isa Riivo Nõmmik

14.08.2010

GEORG-MARTIN RAIK
ema Tiia Raik
isa Veljo Raik

24.08.2010

EERIKA LANK
ema Eve Maddison
isa Riho Lank

28.08.2010

GUSTAV ALTTOA
ema Sirje Alttoa
isa Hannes Alttoa

15.08.2010

KASPAR RESIK
ema Jaanika Resik
isa Kaivo Resik

02.09.2010

REVO MAIDLE
ema Melissa Tammisaar
isa Ranol Maidle

04.09.2010

KUULUTUSED
Ostan 2-3toalise korras korteri kuni 400 000 kr otse
omanikult. Tel 55672328.
***
Anda üürile 3toaline heas korras korter Paide mnt 14a
2
(möbleeritud, 58m , 2. korrus). Tel 5040854.
***
Võtan lapsi hoida, tel 53487588.
***
Kitarritunnid algajatele, 56339208.
***
Lapsehoidja-koduabiline otsib tööd. Helistada
56904740.
***
Anda üürile või müüa garaažiboks Paikusel vallamaja
lähedal. Info tel 56623700.
***
Anda rendile erineva suurusega tootmis- ja äripinnad Paikusel, Paide mnt 19a. Täpsem info tel 5162423 Kaja.
***
Pakume tööd kohusetundlikule majahoidjale-remondimehele Paikuse alevikus . Vajalik B-kategooria juhiluba.
CV saata: kaja.saarts@gmail.com või postiaadressil:
Tehnika 1, Paikuse vald, Pärnumaa 86602 SW Energia
OÜ. Täpsem info tel. 516 2423 Kaja.

Ürituste ajakava
01.oktoobril kell 12 rahvusvahelise eakatepäeva
tähistamine vallamaja saalis
05.oktoobril õpetajate päeva tänuüritus valla
pedagoogidele.
14.oktoobril kell 12 täiskasvanud õppija nädal:
Maakonna Foorum vallamaja saalis.
18.oktoobril kell 12 Ene Metsiku käsitöönäituse
avamine Seljametsa Muuseumis.
18.oktoobril kell 19 korvpallivõistkondade sõpruskohtumine Paikuse Spordikeskuses.
22.oktoobril kell 20 valla 19.aastapäeva tähistamine
vallamajas

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

HILBU ÄRI
Asume koolimaja taga staadioni
kõrval Nimmi tänava ääres.
Info 51998586

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

