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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Valla kõrgeim tunnustus sai osaks 97-le parimale

17. juuni 2008

Ametnike
suvepuhkused
Juulikuu kolm keskmist
nädalat on vallamajas kollektiivpuhkus. Nagu tavaliselt, kuid ühe töötajaga
on avatud kantselei ja raamatupidamine, vastuvõtt
E, T ja N 9-13 ja N 14-18.
Vallavanema kohuseid täidab abivallavanem Helve
Reisenbuk.
28.juulist on taas avatud
ka tehniline ja humanitaarosakond, kuid osad ametnikud jätkavad puhkust:
A. Jakobson 8.augustini,
M. Laas 2.augustini, H.
Reisenbuk 17.augustini, E.
Paas 15.augustini.
Loodame, et kõik saavad ka suvel vallamajas
oma asjad aetud.

Pöördumine
Vabariigi Valitsuse
poole
Volikogu tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku lubada
anda ainuõigus kaugkütte
teenuse osutamiseks Paikuse vallas viieteistkümneks
aastaks.
Pikem lepinguperiood
tähendab stabiilsust ning
annab kindlust nii võrguettevõtjale kui ka elanikkonnale, aitab tagada spetsiifilise oskusteabe säilimist
ja arengut ning eelkõige
motiveerib soojusettevõtjat tegema investeeringuid
kaugküttevõrgu arendamisse. Investeeringute tasuvusajad on reeglina tunduvalt
üle viie aasta ning pikem
periood võimaldab teenuse
hinda madalamal hoida.
Praegu osutab 8.aastat
kaugkütte teenust Paikuse
vallas SW Energia OÜ, kellel on see õigus veel kaheks
aastaks.

Aastaaruanne sai
kinnitatud
Vaadates möödunud aastale
läbi eelarve ja majandustegevuse võib öelda, et 2007.
aasta oli üks tegus tööaasta,
kuna eelarve täitmise kogumahust läks investeeringuteks 41 % ehk ligikaudu
23,9 miljonit krooni. Kui
arvestada juurde veel EL
ühtekuuluvusfondist saadud
17 miljonit vee- ja kanalisatsiooni ehituseks, võime
öelda, et oleme peaaegu ühe
eelarveaasta võrra kiiremini
saanud areneda.

Traditsiooniline vallavanema vastuvõtt valla koolide parimatele õpilastele ja
olümpiaadidel ning spordivõistlustel esikohti saanutele toimus 30.mail. Kutse
sai 92 Paikuse Põhikooli ja
5 Seljametsa Algkooli last,
neist väga hea õppeedukuse
ja eeskujuliku käitumise
eest 79: 60 Paikuse ja 3 Seljametsa koolist. Väga heade
saavutuste eest olümpiaadidel ja konkurssidel said
vallavanema vastuvõtule
18 õpilast.
Peale vallavanema tervitussõnu lavale tulnud vahva
kloun teatas kohe alguses, et
kui ta oleks teadnud, et kool
12 aastat käib, ta võib-olla
poleks sinna läinudki. Ja
kogu selle aja oli ta koolis
trikke teinud, mida nüüd ka
kõigile näitas.
Preemiaümbrikuid jagus
kõigile, kes pika kooliaasta
jooksul tublit tööd teinud.
Ümbriku sisu sõltus otseselt
aasta jooksul kordasaadetust.
Möödunud õppeaasta
kõige tublimad olid (noorematest alates):
Paikuse Põhikool
Claudia Altmart, Samanta
Mihhailova, Brity Klaas,
Carlos-Christian Künnapas,
Joel Ild, Kaisa Kask, Alex

Liier, Brigita Kasemets,
Joanna Liisa Orav, Kaisa
Lotta Koger, Joanna Kai
Kukk, Kärolin Siim, Lisa
Priivits, Heie veeväli, Julia Laidvee, Lisette Parts,
Kätriin Pedaja, Jaan Marten Pukk, Marten Hansalu,
Künter Suve, Rasmus Pärn,
Katariina Aljas, Eliisa Alliksaar, Marta Lotta Kukk,
Maert Mägi, Lauren Pedak,
Lisett Pedak, Merit Ratnik,
Triinu Reigo, Andrea Tapp,
Cathy Õunapuu, Lisett Ai-

dulo, Kärt Kaljuvee, Helina
Nõgesmaa, Elian Peets,
Sirly Rogatkin, Jan- Ander
Kaur, Eliise Kõiva, Tanel
Tilk, Joosep Kalbus, Getter
Killing, Helen Mitrofanova, Egert-Marten Möller,
Karl-Erik Vohu, Annabel
Laurit, Triin Lepik, Helen
Münt, Eliise Priiman, Pirjo
Liisa Prisk, Karmen Saks,
Johanna Jürima, Hanna
Grete Õispuu, Maria Tähepõld, Emely Mihkelsoo,
Birgit Kippus, Jornas –Too-

mas Iisak, Triin Schneider,
Kirke Talu, Kirke Tarjus,
Enar Mustonen, Elina Ild,
Janely Tilk, Helena Hook,
Raul Ilbi, Marten Jaanimets,
Madli Kivisto, Hendrik
Laas, Tõnis Lepik, MaiLiis Pukk, Kristina Rabi,
Gerli Paju, Meriliin Jaago,
Maarika Tärk, Mariliis Jaago, Joonas Järv, Merilin
Mihkeles.
Väga heade olümpiaadide ja konkursside saavutustega õpilased Oliver Kikas,

Sander Tamm, Sten Listra,
Laura Pampa, Agnes Sepa,
Mihkel Vallap, Karmel
Kostabi, Meelis Koger, Marianne Ild, Kristjan Veber,
Joosep Kalbus, Kermo Raik,
Katariina Vaabel, Egert Killing, Kadri Schneider.
Seljametsa LAK
Väga head õpilased: Meelike Liiv, Martin Timberg,
Marta Tolli.
Parim sporditüdruk Melita Škljar ja spordipoiss
Harles Martinson.

ning uut ja põnevat pakkuda.
Sügisest avame huvikoolis ka uued grupid õpi-

6. septembril kell 12 Paikuse Huvikooli lahtiste uste
päevale. Infot kooli kohta
näete kodulehel aadressil

lastele. Meie koolis saavad
algklassilapsed hakata tegelema näitlemisega Ulvi
Mihkelesi juhendamisel ja
multimeediat suurematele
õpetab Signe Lensment.
Ootame oma uusi ja vanu
õpilasi, lihtsalt huvilisi taas

huvikool@haridus.eu.

Esimene õppeaasta huvikoolis
Sel sügisel õppetööd alustanud Paikuse Huvikoolis
„helises“ lõpukell teisipäeval, 3. juunil. Tunnistuse
said 56 kunstiosakonnas
õppinut.
Kevad on aeg, mil koolides tehakse kokkuvõtteid,
vaadatakse tagasi toimunule. Nii meiegi.
8. septembril oli huvikooli avamine, tegutsesid
töötoad, sai tutvuda majaga
ja end kooli registreerida.
Esimesel õppeaastal alustasime kunstikooliga, tööle
hakkas neli gruppi: eelkooli noorem aste neile, kes
koolis veel ei käi; eelkooli
vanem aste 1. ja 2. klassi
õpilastele ja kunstikooli
ettevalmistusklass alates 3.
klassi õpilastele. Kõige suuremaks kujunes 1.- 2. klassi
tüdrukute rühm, kus kunstihuvilisi 20, väikseim oli
sama vanade poiste grupp
8 õppuriga.

Et kunstnikutöö ei ole
vaid lust ja lillepidu said
teada ettevalmistusklassis
käijad. Neile toimusid tunnid kolm korda nädalas ja
nii 35 õppenädalat järjest.
Oma oskusi ja õpitut pidid
nad näitama Kunstipäeval,
3. juunil, kui valmis lõputöö. Söekad ettevalmistusklassi lõpetajad on: Hannes
Dvorjanski, Jornas-Toomas
Iisak, Tammo Kommer,
Triin Lepik, Emely Mihkelsoo, Triinu-Kattri Olli, Laura Rohtlaan, Ardo Saulep,
Marek Trei ja Hanna Grete
Õispuu (fotol). Nemad on
kindlustanud endale koha
kunstikooli 1. klassis.
Osalesime aktiivselt mitmetel kunstikonkurssidel:
saatsime pilte Ekspresskataloogile teemal:“Minu unistuste amet“, Eesti Koostöö
Kogu poolt välja kuulutatud
võistlusel „Minu Eesti“,
RMK postkaartide joonis-

tamisel, aiandusteemalisel
omaloomingukonkursil Pärnus messil “Kodu ja aed“.
Seal saavutas Eliise Kõiva
oma vanusegrupis 3. koha.
Künter Suve tuli aga autode joonistamise võistlusel
poistele 10 parema hulka 1.
klasside arvestuses (osalejaid oli üle 1000).
Kevadvaheajal sõitsime
ettevalmistusrühmaga Tallinnasse KUMUga tutvuma
ja 9. – 10. juunil toimub
kunstilaager Kabli RMK
keskuses ühiselt Audru Huvikooli kunstiosakonnaga.
Hobitubasid täiskasvanutele tegutses neli: keraamika, maal, viltimine ja
klaasitööd. Näitusel vallamajas (12. – 26. mai) tutvustasid oma loomingut maalijad ja keraamikahuvilised.
Augustis toimub Toris, Oore
külas, maalilaager.
Ka järgmisel aastal tahame hobitubadega jätkata

Päikeselist suve ja kohtumiseni!
MONIKA VAHER
Huvikooli direktor
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Hajaasustuse veeprogrammist Vallavolikogus otsustati:
16. juunil 2008
ja kaevude ehitamisest
* kinnitada Paikuse valla 2007.a majandusaasta aruanne.
Regionaalministri käskkiri
30. aprillist nr 59 määrab hajaasustuse veeprogrammi elluviimise korra.
Programmi elluviimine parandab joogivee kättesaadavust hõredalt asustatud
piirkondades. Toetust on
võimalik taotleda salv- ja
puurkaevude ehitamiseks,
nende süvendamiseks või
puhastamiseks, joogiveetorustiku ehitamiseks või
rekonstrueerimiseks ning
vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete
ostmiseks.
Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmetel elab vallas
vähemalt 1. jaanuarist 2008
ja sihtasutus või mittetulundusühing (korter- või
veeühistu), mille asukoht

registris on Paikuse vald.
Toetust saab taotleda vaid
olemasolevatele majapidamistele ning riiklikku
ehitisregistrisse kantud ja
kasutusluba omava ehitise
veesüsteemi rajamiseks.
Projekti rahastamise
skeem: tööde maksumusest
33 % tasub riik tagastamatu
abina, 33 % peab tasuma
vald ning 34 % ulatuses
peab taotlejal endal raha
olema.
Esialgsetel andmetel
kuulutatakse taotlusvoor
avatuks 1. juulist. Selleks, et
oleks võimalik taotlust raha
saamiseks esitada, tuleb
kiiresti endale selgeks teha,
mis siis konkreetselt veevarustuse parandamiseks
teha tahetakse (olemasoleva
kaevu süvendamine, uue

kaevu ehitamine jne?). Uue
kaevu ehitamiseks on vaja
projekti, sellele taotleda
ehitusluba, samuti tuleb
taotlusele lisada vastavaid
töid tegevate firmade hinnapakkumised jne. Võimalik
on ka naabriga ühine taotlus
esitada, kuid sel juhul tuleb
eelnevalt notari juures käia
ja omavaheline vastav leping sõlmida.
To e t u s e t a o t l e m i s e
vorme (regionaalministri
30.04.2008.a. käskkirja nr.
59 lisa 1) on võimalik saada
vallakantseleist ja elektrooniliselt valla kodulehelt.
Taotlusvooru kuulutab
avatuks Pärnu Maavalitsus,
millest teatame ka oma vallalehes ja veebilehel.
AIN JAKOBSON
Abivallavanem

* teha Vabariigi Valitsusele ettepanek lubada anda ainuõigus kaugkütte teenuse
osutamiseks Paikuse vallas viieteistkümneks aastaks.
* lugeda tuvastatuks Silla külas Jõekalda tee 107 asuva endise Sindi Sovhoosi lao,
mille maksumus on 20 000 krooni, peremehetus ja Silla külas Jõekalda tee 89 asuva
endise Sindi Sovhoosi taluhoone, mille maksumus on 40 000 krooni, peremehetus.
* seada Seljametsa külas asuva Remmelga kinnistu suhtes OÜ Põhivõrk kasuks
tähtajatu sundvaldus, mis seisneb Tartu-Viljandi-Sindi 330/110kV õhuliini talumiskohustuses kaitsevööndiga 40 m mõlemale poole liini teljest. Sundvalduse seadmise
eesmärk on nimetatud õhuliini rekonstrueerimine, haldamine ja majandamine.
* teha ettepanek Pärnu maavanemale anda munitsipaalomandisse Paikuse alevikus
asuv 2670 m2 suurune Tiigi katastriüksus, millel asub Paikuse vallale kuuluv tiik, Paikuse alevikus asuv 1247 m2 suurune Koskla tn 14 katastriüksus, millel asuvad Paikuse
vallale kuuluvad reovee pumpla ja korvpalliplats, Põlendmaa külas asuv 2570 m2
suurune Põlendmaa kooli katastriüksus, millel asub Paikuse vallale kuuluv koolihoone, Seljametsa külas asuv 2460 m2 suurune Seljametsa katlamaja katastriüksus, millel
asub Paikuse vallale kuuluv katlamaja, Seljametsa külas asuv 242 m2 suurune Pustuski
pumbamaja katastriüksus, millel asub Paikuse vallale kuuluv pumbamaja, Seljametsa
külas asuv 3573 m2 suurune Seljametsa biotiigi katastriüksus, millel asuvad Paikuse
vallale kuuluvad biotiigid ja puhurite hoone, Silla külas asuv 11 400 m2 suurune Silla
biotiigi katastriüksus, millel asuvad Paikuse vallale kuuluvad biotiigid, Silla külas asuv
982 m2 suurune Kodara pumbamaja katastriüksus, millel asub Paikuse vallale kuuluv
pumbamaja.
* kehtestada detailplaneering Paikuse alevikus Jõekalda tee 9 katastriüksuse ja selle
lähiümbruse maa-alale.
* tellida Paikuse ettevõtlusala juurdepääsutee renoveerimine ja kohustada vallavalitsust korraldama riigihanget.
* võtta teadmiseks revisjonikomisjoni akt 2007.a. kohta ja 2008.a. tegevuskava.

Pärnusse paigaldati Molok
otsustati:
sügavkogumis-jäätmemahutid Vallavalitsuses
26. mail 2008
Tegemist on innovatiivsele,
sügavkogumispõhimõttele
rajaneva Soomes väljatöötatud Molok OY kaubamärki
esindava jäätmete kogumise
süsteemiga. OÜ Adelan
Prügiveod on Molok OY
ametlik esindaja Eestis.
Uue süsteemi eelised
senise maapealse kogumisviisiga on märgatavad - see
on senisega võrreldes tunduvalt hügieenilisem, kuna
täitmisava luuk on kerge,
lihtsalt kasutatav ja isesulguv . Tuul, linnud ja loomad

ei pääse jäätmeid keskkonda
levitama. Kuna 2/3 mahutist
asub maa all, siis pinnase
jahedus aeglustab bakterite
aktiivsust ka suvisel ajal ja
viib ebameeldiva lõhna tekkimise miinimumini. Kuna
kogumismaht on oluliselt
suurem, siis väheneb ka vedude arv. Neid on tootesarjas erinevate jäätmeliikide
jaoks ja laias mahuvalikus
(põhiliselt kasutatakse 1, 3;
3,0 ja 5,0 m3-d ).
Mahutile annab tootja
Molok OY 10- ja kogumis-

kotile 2-aastase garantii. Levinuim on nende üürile võtmine, kuid on ka väljaostu
ja kuuekuulise intressivaba
järelmaksu võimalus.
Kellel huvi, saab neid ka
oma silmaga näha Pärnus
Tulika 14; Rohu 58c; Liiva
8; Ringi 26 ja Papiniidu 50
(Mai keskus, kus ka meie
kontor). Tallinnas ja Harjumaal on neid tänaseks
paigaldatud ligi 200.
Adelan Prügiveod OÜ
tutvustavat materjali näete meie kodulehelt www.
apveod.ee. Palju pildi ja
videomaterjali saab näha
Molok OY kodulehelt www.
molok.com.
Meeldivale koostööle
lootes,
TOOMAS VAIDLA
Adelan Prügiveod OÜ
Tel 5561 6167
toomas@apveod.ee
info@apveod.ee

Kultuuri ja spordi toetuseks
ligi kakssada tuhat krooni
Kultuurirahastu ekspertgrupp oli koos ja vaatas läbi
2008.aasta teiseks raha jaotuseks laekunud taotlused
ning tegi vallavalitsusele
oma ettepaneku eraldada
raha järgmiste projektide
elluviimiseks:
- Maimu Kasemetsale
5000 kr Põlendmaa külapäeva korraldamiseks;
- MTÜ Silla Külaseltsile
13000 kr Silla külapäeva
korraldamiseks;
- Arvo Lorentsile 7000
kr Vaskrääma külapäeva
korraldamiseks;
- Spordiklubile Leo 3000

kr L. Kreinini 7.maadluspäeva läbiviimiseks ja 6000
kr 12 poisi eest Kääriku
spordilaagri osavõtumaksu
tasumiseks;
- Paikuse Motoklubile
15000 kr noorte treeningugrupi töö käivitamiseks;
- Rait Käbinile 5000 kr
Euroopa Korvpalliföderatsiooni korraldataval noortetreenerite 3-aastasel koolitusel osalemisega kaasnevate
kulude katteks;
- Malle Jürgensile 2530
kr lasterikaste perede perepäeva läbiviimiseks;
- Pärnu Linna Spordi-

koolile 10560 kr tütarlaste
korvpallilaagri Paikuse põhikooli laste kulude osaliseks katmiseks;
- rahvatantsuseltsile
Pastlapaar 20000 kr naisrühma 15.aastapäeva tähistamiseks.
Vallavalitsus kiitis ekspertgrupi ettepanku heaks.
Koos selle aasta esimese vooruga on rahuldatud
17 taotlust kogusummas
181090 krooni.
Kolmandaks rahaeralduseks võetakse taotlusi vastu
15.augustini 2008.
VALLAVALITSUS

* anda nõusolek Silla külas asuva Rea katastriüksuse jagamiseks 10 osaks (8 elamukrunti, teemaa ja maatulundusmaa), anda Käärasoo tee järgi (36, 36a, 36b, 36c, 38,
40, 42 ja 44) aadressid ja nimed ning määrata maa sihtotstarve.
* nõustuda OÜ Paikuse Maamõõdubüroo poolt Silla külas asuva Lüdigu katastriüksuse täpsustatud pindalaga 47800 m2 ja looduses mahamärgitud piiridega.
* anda nõusolekud järgmiste puude mahavõtmiseks:
- Jõekalda tee 51A , ohtlik kolmeharuline mänd;
- Jõekalda tee 48, sügava kraavi kaldal viltu kasvanud kuusk;
- Pohlaku 6 kinnistul ehitusalasse jäävad ja majale ohtlikult lähedal kasvavad 5
haaba, 8 kaske, 2 mändi ja 4 kuuske ning harvendusraiena liiga tihedalt kasvavad 4
noort kuuske, 3 kõverat mändi ja 2 haiget haaba.
* algatada detailplaneering Paikuse alevikus Raudtee tänav 2 katastriüksuse ja selle
lähiümbruse maa-alale eesmärgiga jagada kinnistu kaheks ning korrigeerida piirid.
* anda välja kasutusload Seljametsa küla Ülevälja elamurajooni, Vaskrääma küla
Kopratammi talu ja Silla küla Käärasoo tee 64-70 ning Kadaka tee ja Rummu tee
kinnistute elektriliitumistele.
* anda välja projekteerimistingimused Silla külas Kodara tänav 3 elamu laiendamiseks ning Paikuse alevikus Sinioja tänav 5 elamu laiendamiseks.
* anda kirjalik nõusolek Paikuse alevikus Männiku tänav 4 kuuri ehitamiseks.
* väljastada ehitusluba Käärasoo teel asuva Pohlaku mastalajaama rekonstrueerimiseks.
* eraldada 1000 krooni vallaeelarvest kultuuri alt Vabadussõja Mälestiste Hoidmise
Seltsile XXIX Vabadusristi Päeva korraldamise toetamiseks 16.augustil Pärnus.
* määrata riigihangete korraldamise eest vastutavad isikud:
- Paikuse ettevõtlusala juurdepääsuteede renoveerimine - Kuno Erkmann
- Paikuse Põhikooli Algklasside maja ehitamine - Ain Jakobson.
* SW Energia OÜ-l esitada vallavalitsusele analüüs Seljametsa katlamaja sooja vee
tarbijatest.
* lubada Cumulus Consulting OÜ-l kasutada valla vapi kujutist oma veebilehel.
09.juunil 2008
* kinnitada kirjaliku enampakkumise tulemused: Paikuse alevikus asuva Varsakabja
kinnistu jagamise teel moodustuva kinnistu aadressiga Seljametsa tee 1 omandamise
õiguse on võitnud osaühingu Rofiter ostuhinnaga 191 000 krooni.
* tellida kraavide puhastamine ja truupide korrigeerimine ekskavaatoriga kogumaksumusega 83 603 krooni osaühingult Maaekspert.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 16 000 krooni MTÜ-le Rahvatantsuselts
Pastlapaar tegevustoetuseks, 20 768 krooni Paikuse Põhikoolile kööki ahju soetuseks,
150 000 krooni hajaasustuse veeprogrammi valla omaosaluse summa katteks.
* võtta kohustus osaleda hajaasustuse veeprogrammis ja garanteerida valla poolne
kaasrahastamine summas 30 000 kuni 125 000 krooni.
* anda nõusolek Silla külas asuva Jõekalda tee 26 katastriüksuse jagamiseks kaheks
osaks, anda aadressid: Jõekalda tee 26 ja Jõekalda tee 26a.
* lugeda heakorrakomisjoni esimeheks Reet Jalakas ning liikmeteks Milli Laas,
Marina Novikova ja Kaie Reial.
* anda välja ehituload Paikuse alevikus EPT tn 4 korterelamu rekonstrueerimiseks,
Silla külas Ringi tn 41 üksikelamu ehitamiseks, Põlendmaa külas Lepiku katastriüksusel
elamu ehitamiseks ja Silla külas Oruvälja ja Orupõllu tänavate osalise elektrivarustuse
väljaehitamiseks.
* anda kirjalik nõusolek Silla külas Puraviku tn 29 kuuri ehitamiseks, Paikuse alevikus
Koskla tn 13 kuuri ehitamiseks ja Paikuse alevikus Seljametsa tee 14 majandushoone
ehitamiseks.
* anda välja projekteerimistingimused Paikuse alevikus Keraamika tn 12 elamu
rekonstrueerimiseks.
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Sirvides valla lähiaastate tegevuskava
Sirvides valla tegevuskava
aastateks 2008 – 2013 näeme, et valla osalusega ja
doonorite poolt kaasfinantseeritavatest projektidest on
finantsressurssidelt mahukamad järgmised:
- Paikuse põhikooli
juurde uue vabaajakeskuse
ehitamine (aula, pallimängusaal, tervise-, kultuuri- ja
noortekeskus), 2009-2010,
kogumaksumus 35 miljonit
kr,
- Põhikooli algklasside
maja (uus õppekorpus koos
ühendustega), 2008-2009,
kogumaksumus 28 miljonit
kr,
- Seljametsa LasteaedAlgkooli laiendamine,
2009-2010, kogumaksumus
20 miljonit kr.
- Kiviajaküla arendamine, 2008-2009, kogumaksumus 7 miljonit kr.
- Käärasoo kanalisatsioon 4 miljonit kr.
Nende projektide puhul
on omavalitsuse finantseering kokku 38,9 mln krooni,
vastavalt vabaajakeskus
17,5 miljonit, algklasside

maja 8 miljonit, lasteaedalgkool 10 miljonit ning Kiviajaküla 1,4 miljonit ning
Käärasoo kanalisatsioon
2miljonit krooni.
Suhteliselt kulukas ülesanne on ka valla teedevõrgu
korrashoid ning arendamine
– kavade kohaselt panustab vald teede ehitusse ja
remonti raha järgnevatel
aastatel enam kui 21 miljoni
krooni, millele lisanduvad
riigi investeeringud ja mõningad kaasfinantseeringud
teistelt partneritelt ja doonoritelt.
Ainult valla poolt rahastatavad tegevused ja projektid on suhteliselt väiksema
finantsressursi kuluga – 4,53
miljonit krooni ja vähem
ehk teisisõnu suurematele
projektidele on leitud kaasrahastajad, või rahastatakse
need kogumahus partnerite
poolt. Täies ulatuses valla
poolt rahastavatest projektidest on kõige kulukamad
seotud valla teedevõrgu
parendamisega:
- vallasiseste teede parandamine, 2008-2013, kok-

ku 2,1 miljonit kr.
- mustkattega teede osakaalu suurendamine 2 km

eesmärgiga suunata rasketransport alevikust välja.
Tee hinnanguline kogu-

Volikogu tutvub SW Energia OÜ hiljuti rekonstrueeritud katlmajaga
aastas, 2008-2009, kokku
1,5 miljonit kr.
Aleviku tööstusalale
juurdepääsuteede renoveerimine läheb arvestuste kohaselt maksma 6,2 miljonit
krooni, millest vald peab
katma 15%, ülejäänud tuleb
projekti alusel.
Kavas on 2010.-2013.
aastal tee rajamine marsruudil Riia mnt – Silla küla
raudteesild – Vaskrääma

maksumus on 50 miljonit
krooni ja loodetavasti aitab
riik seda ehitada.
Järgnevad sellised tegevused nagu 2 miljoni krooni
eest maade ostmine valla
omandisse perioodil 20082013, koolitustegevuse kava
koostamine ja koolitamine
aastatel 2008-2009 kokku summas 1,5 miljonit
krooni.
VALLAVALITSUS

Enduro on pannud rahva allkirju koguma
Ei mäletagi enam, mis aastast ilma eri paikadest maikuu esimesel poolel motomehed Paikusele vuravad,
et osa võtta järjekordsest
endurost – mootorrataste
kahepäevasõidust.
Veel nädalaid hiljem
kuuleme meediast Paikuse
motomeeste saavutustest,
kes võivad oma võitude üle
uhked olla, eriti meie esinumber Toivo Nikopensius,
kes ka ise enduro peakorraldaja on.
Kuid lisaks kasvavale
kuulsusele tõi enduro sel
aastal vallale ka rahulolematust, sest võidusõiduraja
ääres, kus veel mõned aastad tagasi kasvas võsa või

valitses tühjus, seisavad
nüüd kenad elumajad. Ja
kuigi sõit käib ka mööda
kõigile liiklemiseks avatud
üldkasutatavat teed, leiavad
inimesed, et neid on petetud, sest lubatud privaatse
elukoha asemel peavad nad
taluma müra ja tolmu.
Pahased Puraviku ja
Pilviku tänava elanikud
kogusid pöördumisele allkirju ja saatsid selle vallale
lahendamiseks,
Mida siis teha? Tänavatel olid 50 km/h märgid,
korda pidama oli palutud ka
politsei. Kuidas siis ikkagi
juhtus, et teel kihutati nii,
et rataste alt lendavad kivid
tabasid teisi liiklejaid?

Ain Jakobson, abivallavanem - Mõni sõna enduro
võistluse selgitamiseks. See
on sarnane autoralliga: 1)
suletud kiirus-krossikatsed
2) sõit ühelt katselt teisele,
mis peab toimuma järgides
kõiki tavaliiklejale kehtivaid eeskirju.
Puraviku tänavat pidi oli
sõit planeeritud, sellepärast
sai see tänav aegsasti tolmutõrjeks soolatud. Vahetult
enne võistlust paigaldasime
kiirust piiravad liiklusmärgid. Tänav on kõikidele liiklejatele avalikuks kasutamiseks ja liiklus peab toimuma
vastavalt liikluseeskirjadele.
Eeskirja rikkujaid tuleb loomulikult karistada, kuid see

ei ole vallavalitsuse, vaid
ikkagi liikluspolitsei töö.
Vastus kaebusele, et laupäeva hommikul kihutasid
Puraviku tänaval krossikad
ja ATV-d: siis kimasid nad
oma vabast tahtest ja nad
tuligi korrale kutsuda, kuna
võistluste ametlik start anti
Paikuselt alles kell 13.
Paikuse Motoklubi tellis
greideri ja tasandas teed teisipäeva õhtuks. Teed tolmavad soolatamisest hoolimata
pikaajalise kuiva perioodi
tõttu.
Enduro korraldaja Toivo
Nikopensiuselt ei õnnestunud kahjuks kommentaari
saada.
LIILIA VARIK

Häbi, loodusereostajad!
Kõik, kes elavad Paikusel
EPT kortermajades, näevad
reostatud majade ümbrust,
metsaääri ja jõekallast.
Kes on need reostajad,
kes elavad ja liiguvad siin?
Need oleme meie ise ja meie
lapsed. Lastel ja noortel
puudub vastav kasvatus ja
vanemad ei oska või ei viitsi
lapsi kasvatada ega korrale
kutsuda?
Vaadakem asju lähemalt. Kõike, mis võimalik
s.h. paberpakendid, pudelid,
konid, riideesemed, praht
jne. visatakse otse maha
(liikumisteele, haljasalale
või oma trepi ette), kuigi iga
maja kõrval on prügikonteinerid. Eriti toimitakse nii
kambas käies, ilma et keegi
kamba liikmetest teeks vastava märkuse sõbrale?
Kevadel osa majaelanik-

ke teevad küll majaümbrused prahist puhtaks, kuid
mõne aja pärast on ümbrus
jälle risustatud.
Omaette teema on veel
laste ja koolinoorte omavaheline „kõnekunst“?
Tahaks rääkida põhitõdedest, mida peaksid kõik
teadma ja arvestama!
Inimese väärtushinnangud saavad alguse kodust.
Laps omandab põhilised
ja olulised väärtushinnangud esimese kolme aasta
jooksul. On teada, et 1.-5.
eluaastal pannakse paika
50% inimese väärtushinnangutest, mida hiljem ei
ole võimalik kompenseerida. Kooliaeg (kuni 23
aastani) lisab sinna veel
30% ja ongi isiksus väljakujunenud, kelle elutarkusi
saab hiljem suhteliselt vähe

(20%) muuta.
Oluline on veel vanemate ja noorte eluviisid,
nagu alkohol, mille mõju on
kõige suurem peaajule ehk
intelligentsusele (IQ-le)?
Alkoholi sõltuvuse saavutab
naine 5 korda kiiremini, kui
mees. Enne sünnitamist ei
tohiks naine tarbida kanget
alkoholi, sest tema munarakud, mida ei teki enam
juurde, võivad saada kahjustatud. Mehe seemnerakud
uuenevad aga 3 kuu jooksul.
Alkoholi mõju on eriti ohtlik
noorte organismile, kes kuni
15 aastani satuvad sõltuvusse 4 korda kiiremini kui üle
21 aastased. Maailmakogemus soovitab mitte enne 23
eluaastat alkoholi tarvitada,
sest pärast neid aastaid alkoholi sõltuvusse sattujate arv
on minimaalne.

Kokkuvõttes kõik saab
alguse kodusest kasvatusest,
ka lasteaed ja kool mõjutavad märgatavalt noorte
ellusuhtumist.
Mõelge siis, lastevanemad ja pedagoogid nii lasteaias kui koolis, kas on veel
midagi võimalik ette võtta
laste ja noorte väärtushinnangute kujundamisel?
Lisaks paar näidet meie
lastevanemate äärmuslikest
kasvatusmeetoditest: kui
selgus, et kellegi algklassi
õpilane jäi vahele väärteoga (aiamaal lilli tallates ja
peenraid lõhkudes), siis
ühe ema, lapse kuuldes,
kes eitas tegu, ütles, et tema
laps ei valeta kunagi ja lõi
ukse korralekutsuja nina ees
kinni ning teine ema lubas
lapsele vitsa anda.
JAAN JÜRING

Jaanilõkke tegemisel
järgige nõudeid
Kodusest jaanilõkkest
päästeteenistust eelnevalt
teavitama ei pea, kuid tuleohutusnõuetest tuleb kinni
pidada igal juhul.
Tuld ei tohi teha metsas,
kergesti süttival pinnasel
ega põõsastiku või muu tuld
võtva taimestikuga kaetud
alal. Väljaspool oma krundi
piire tohib lõket teha ainult
omaniku poolt eelnevalt
ettevalmistatud ja tähistatud
lõkkeplatsil.
Lõke peab asuma ehitistest mõistlikus kauguses, ja
arvestada tuleb ilmastikutingimusi, eriti tuulesuunda.

Käeulatuses tuleb hoida
esmased tulekustutusvahendid, kasvõi mõni ämber
vett. Lõket ei tohi jätta järelevalveta.
Šašlõki- või grillahi peavad ehitisest asuma vähemalt 5 m kaugusel. Tahkkütusel töötavat grillahju maja
rõdul või terrassil kastutada
ei tohi, sest tegemist on hoone osaga ning tagatud ei ole
5 meetri vahemaa nõue.
Õnnetuse korral helistada hädaabitelefonil 112,
tuleohutusalast infot saab
ööpäevaringselt päästeala
infotelefonilt 1524.

Kalmistul hakatakse
teid ehitama
Veel sel suvel on plaanis
hakata meie kalmistul välja
ehitama hauaridadevahelisi
teid ning katta need killustikuga, mis ei ole veetud
kalmistule üldiseks kasutamiseks.
Pöördume kõikide platsiomanike poole palvega
püüda hauakaevamise või
platsi korrastamise käigus
mitte ajada liiva väljapoole
oma platsi. Kui teed on val-

mis, siis killustikult seda
enam kuidagi kätte ei saa.
On teinegi palve – palun
leidke võimalus hauaplatsi
piiramiseks äärisega, et takistada liiva platsilt maha
valgumast. Enne piirde rajamist palume kindlasti
vallaga ühendust võtta (tel
4453259), et tagada selle
sattumine õigetesse piiridesse – ei sisse- ega väljapoole
oma platsi.

Komisjon jälgib heakorda

Kuigi sellest aastast on kokkuvõtete tegemine heakorrakonkursi tulemustest alles
oktoobris valla aastapäeval,
teeb komisjon oma ülevaatusi kogu suve jooksul. Ja
silma jääb nagu ikka – eriti
ilus, korras või just väga
korrastamata.
Juunikuu ringreisil jäi
silma nii üht kui teist. Näiteks, et suur edasiminek
on ettevõtjate osas. OÜ
Fameron on rajanud ja ka
väga hästi hooldanud oma
kinnistu haljasalasid. Heakorraalast tööd on alustanud
lõpuks ometi ka mõned
Tammuru tehnoküla ettevõtjad (Tammuru Puit, Martin

Priiman jne). Tööd käivad
Seljametsa muuseumi juures, õpilasmalev ehitab teed
ja rajab haljastust.
Eramajade heakord on
Paikuse vallas üldiselt hea.
Kahjuks pole siiski kõik
suutnud korras hoida ei
oma krunti, veel vähem
sellega piirnevat ala, mida
nad on omavoliliselt kasutama hakanud. Komisjon
tegi selliste juhtude kohta
omad tähelepanekud, kuid
kui 1.juuliks on puudused
kõrvaldatud, siis valla poolt
ettekirjutust ei saadeta. Kõigest sellest aga pikemalt
juuli- ja augustikuu lehes.

Aiaklubi viib Põltsamaale
roose nuusutama
Paikuse aiaklubi korraldamisel toimub juulikuus huvireis Põltsamaa Roosiaeda.
Aiaklubilistel ja kõigil teistel reisist huvitatutel võtta
juunikuu jooksul ühendust
Marika Kanarbikuga meiliaadressil marika.kanar-

bik@laane.pol.ee või õhtuti
telefonil 56567472.
Juunis toimunud külaskäik ürditallu oli tore ja
kõik 13 kohalkäinut jõudsid
koju tagasi tükk maad targematena ja said kaasaostetud
istikud maha istutada.
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Õnnitleme eakamaid
juunikuu sünnipäevalapsi
LEONIDA JÄRVE
VILMA TUKTEN
JÜRI SIRG
ELIISE OLLI
ARVET REINTHAL
ARVO-FERDINAND MIHKELSOO
STANISLOVAS VERBITSKAS
AITA TILK
OLEV RIIVITS
ARVO MURD
AILI-TIIU KENGSEPP
LINDA SINISAAR
ANATOLY MASLOV
OLGA SIPLANE
EDVING HALLIK
KALJU-JOHANN TORN
UNO TÕKKE
LAINE JÄRVEMÄE
JAAN RAADIK
TAMARA PROKOPTSUK
JAKOB TIMMER
HUGO TITMA
HILLAR MIHKELS
IDA PÕLLUÄÄR
MATI LUIK
ENN KASEMETS

Võrratu töö
Selleks ajaks, kui 17 õpetajat Tartust, Võnnust, Põlvast
ja Viljandist 14. mai hommikul Paikuse Põhikooli jõudsid, olid õpetajad Monika,
Ulvi ja Anne juba külaliste
ootel ja valmis neid oma
klassides vastu võtma.

Tore oli kohtuda ka õppealajuhataja Sirje Solomiga, kes meid saatis ja
lahkesti selgitusi jagas. Üritust toetas Balti-Ameerika
Partnerlusprogramm.
Kuna õpetajad Ulvi
Mihkeles ja Monika Vaher
on viimased 10 aastat oma
töös kasutanud lapsekeskse õpetuse põhimõtteid ja
kuuluvad Hea Alguse rahvusvahelise õpetajatöö sertifikaadiomanike hulka, olid
külaliste ootused suured,
mis täitusid igati: töö klassides oli kaasahaarav, kasutati
rohkesti erinevaid materjale; lastel oli võimalus teha
valikuid ja olla otsustajaks
ning planeerijaks. Nägime
suurepärast koostööd, avatud suhtlemist ja väga häid
grupitöö oskusi laste vahel,
kutsuvat ja motiveerivat
õpikeskkonda. Laste tehtud
tööd, põnevad katsed ja
kasutatud tehnikad andsid
tunnistust õpetajate Ulvi

TEADAANDED

Õnnitleme!
EMIL DOLGOV
ema Diana Dolgova
isa Aleksandr Dolgov

10.05.2008

KAROLA LOHK
ema Helen Ilves
isa Mart Lohk

17.05.2008

REBEKA KASK
ema Regina Kask
isa Kajar Kask

23.05.2008

Tulge 20. juunil
Paikuse jaanituleplatsile

JAANITULELE
20 Murumängud
21 Süütame jaanitule

mist: võrratu töö, ka metoodiliselt on kõik paigas!
I klassi õpetaja Anne
Kalmuse tunnis saime osa
arvuti kasutamise võimalustest matemaatika tunnis
ja nägime toredaid võtteid
praktilise tegevuse ja matemaatika ühendamiseks.
Ühises vestlusringis
selgus, et paljude külaliste
arvates olid Paikuse lapsed
eriliselt rahulikud, heatahtlikud ning väga tähelepanelikud üksteise suhtes. Seda
märgati nii tundides kui ka
koolimajas ringkäiku tehes.
Kusagil ei olnud näha isegi
kevadväsimuse märke; vaid
koolirõõm laste nägudel ja
õpetajate silmis.
Tänu Paikuse lastele ja
kogu kooliperele, et aitasite
meid panna uskuma, et koolirõõmu võib veel õppeaasta
lõpulgi leida!

Paikuse vallas neljapäeviti kodanikke vastuvõttev
Keskkonnateenistuse piirkondlik metsanduse spetsialist Teet Killing on puhkusel 01.juulist 19.augustini.
Järgmine vastuvõtt vallamajas II korrusel tuba 25
toimub 21. augustil.
***
Paikuse raamatukogu on suletud seoses töötaja igaaastase korralise puhkusega 16. juunist - 15. juulini.
***
Paikuse Vallavalitsus teatab, et on peremehetu ehitisena arvele võtnud Paikuse vallas Silla külas asuva motokrossiraja. Nimetatud ehitise omanik on teadmata.
Palume kõigil, kes omavad vastuväiteid nimetatud
ehitise peremehetuse kohta, esitada oma vastuväited
kahe kuu jooksul Paikuse Vallavalitsusele aadressil
Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alevik Pärnumaa.
***
Igal elumajal peab olema nähtaval kohal number, soovitavalt pimedal ajal ka valgustatud. Vallakantseleist
on võimalik valla vapivärvidega majanumbreid osta
(65 kr). Eelnevalt palume tel 4453259 täpsustada, kas
teile vajalikku numbrit ikka momendil on.

KUULUTUSED

Tantsuks mängib
ansambel “MÕMM”.

Suvised kultuuriüritused
ja Monika kõrgest professionaalsusest. Isegi individuaalne töö kahe lapsega
õpetaja Ulvi parandusõppe
tunnis pakkus vaatlejatele
tõelise elamuse. Nagu ütles õpetaja-metoodik Elma
Tartu Kivilinna Gümnaasiu-

17. juuni 2008

01.juuli kell 19 Maarja ja Rein Rannapi suvetuuri kontsert
Paikuse vabaõhulaval
19.juuli kell 12 Paikuse noore mitmevõistleja võistlus
Paikuse staadionil
24.juuli kell 13 Rüblikute suvemängud Paikuse staadionil
26.juuli kell 12 Vaskrääma külapäev
03.august kell 11 Eakate klubi peohommik vallamaja
saalis
16.august kell 11 Perespordipäev ja kell 13 Tuhatlon.
Augusti 3.nädal Silla küla päev Reiu Puhkekeskuses
(täpsemalt hiljem)
30.august kell 16 Koolivaheaja lõputrall jaanituleplatsil

1. juulil kell 19
Maarja ja Rannapi
suvetuuri kontsert
Paikuse-Reiu vabaõhulaval
Piletid Piletilevi müügikohtades
(8.juunini 150.-, hiljem 160.- ja
kohapeal 180.-, Flaieri sooduspiletid Piletilevi kassades 150.- alates
9.juunist)
21.07-01.08.2008 toimub Paikuse Põhikoolis

KUNSTILAAGER

Kavas: erinevad kunstitehnikad, akrüülmaal,
keraamika, viltimine, monotüüpia
Juhendajad: Monika ja Signe
Väljasõit ööbimisega Kabli Looduskeskusesse.
Laager toimub igal tööpäeval kella 10.00-14.00.
Lõunasöök. Hind 1000 krooni.
Registreerimine lingil:
http://www.eformular.com/ppk/kunst2008.html

Kodumajutus, sanitaartehnilised tööd ja keskküttesüsteemide paigaldus (põhiliselt “Rudesta” ja “Stropuva”
katlad). Tamme 4, Paikuse, tel. 56633797, www.kumely.
ee, Kumely Teenused OÜ.
***
Võimalik tellida kopatöid. Soovin üürida väiksema
kontoriruumi 56 24 1997.
***
Ostan veel omal jõul sõitva vene autobussi (PAZ, KAVZ,
LAZ või KUBAN), mida oleks võimalik restaureerida
eesmärgiga säilitada see ja eksponeerida järeltulevatele põlvedele. Info 533 26 776, spordi1@hotmail.com,
Taavi.
***
Ostan metsa- ja põllumaad, tel 5026096.
***
Tätoveeringud DIANA Ilusalongist. Täpsem info www.
wolftattoo.ee. Aja broneerimiseks helista 4492683.
Paikuse Huvikool võtab tööle tegusa
KUNSTIÕPETAJA
koormusega 12 tundi nädalas.
Nõutav kunstialane kõrgharidus.
Pakume:
• Tööd kunstihuviliste lastega arenevas koolis
• Häid töötingimusi
Kirjalik sooviavaldus, elulookirjeldus, diplomi koopia,
motivatsioonikiri ja soovi korral muud dokumendid palume saata hiljemalt 1. augustil 2008 Paikuse Huvikooli
Paide mnt 19 Paikuse alevik Pärnumaa 86602 märgusõnaga “kunstiõpetaja”.
Info telefonil 5200488, e-post monika@haridus.eu.

Liikluskindlustus
Postipangast!
Paikuse Postipangas saad lihtsalt ja kiiresti sõlmida liikluskindlustuse lepingut. Tule küsi parimat
pakkumist, valida saad kuue erineva kindlustusseltsi vahel.
AUTOREMONT - Sõiduautode, haagiste ja kaubikute
vigade leidmine, remont ja hooldus. Sillastend, veermikukontroll, õlivahetus, keevitustööd, elektritööd,
plekitööd ja värvitööd. Esiklaasi vahetus ja mõrade
parandus. Esitulede-, esiklaasi- ja autovärvi poleerimine.
Rehvivahetus ja remont.
Tel: 528 1670; info@royalgroup.ee

LIIVI TÜRBSAL
Koolituskeskuse juhataja

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 445 3259, e-post: liilia.varik@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
1300 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 9.00-17.00, lõuna 13.00-14.00.
www.paikuse.ee

Mälestame
lahkunuid
Kalju Hõbenik
Toomas Grube
Anna Meos

24.08.1928 - 28.04.2008
10.03.1959 - 17.05.2008
12.09.1922 - 01.06.2008

TÖÖRIISTARENT - Käsitööriistad, lihvijad, kipsplaaditõstukid, freesid, piikvasarad, keraam.plaadi lõikurid,
pinnasetihendajad, maapuuroid, trimmerid jne.
Tel: 5326 7158, rent@royalgroup.ee.
ÜLDEHITUSTÖÖD - Katusetööd, remont ja paigaldus.
Aedade paigaldus. Tel: 503 9703
AUTOKAUBAD - Autovaruosade, autokeemia, autotarvikute, õlide ja rehvide müük.
Avatud: E-R 8.00-17.00, L 8.00-15.00
Pärnade pst.3, Paikuse Tel 528 1670
info@royalgroup.ee, www.royalgroup.ee

