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Vallamajas on uued
telefoninumbrid
1.septembrist paigaldati vallamajja uus telefonisüsteem.
Vähemalt aasta lõpuni suunatakse vanal numbril helistajad automaatselt edasi järgmiselt: 4453259 – Liilia Varik,
4453256 – Alli Vohu, 4453607 – Valli Roosmaa ja 4453448
– Marina Novikova.
Uued numbrid:
Kantselei
4420770
sekretariaadi juhataja
4420771
sekretär-asjaajaja
4420772
vallasekretär
4420773
vallavanem
4420774
fax
Tehnikaosakond
4420775
abivallavanem
4420776
ehitusinspektor
4420777
vallaarhitekt
4420778
keskkonnaspetsialist
4420779
maakorralduse tehnik
Humanitaarosakond
4420781
abivallavanem
4420782
kultuuritöö koordinaator
4420783
sotsiaalmetoodik
4420784
raamatukogu juhataja
Raamatupidamine
4420786
osakonna juhataja
4420787
vanemraamatupidaja (Veronika)
4420788
vanemraamatupidaja (Aide)

Õpilaste koolitransport
Ministri määrusega on vallal kohustus korraldada
kaugemal kui 3 km elavate
õpilaste koolitransport. Meil
veab lapsi valla buss ning
liinid 40 ning 15. Möödunud
õppeaastal kasutas lisaks
valla bussile sõidusoodustust veel 263 õpilast ning
läbi sõideti 396 658 õpilaskilomeetrit (kulu kokku
üle miljoni krooni). Kuna
bussifirmad on pidevalt
hinda tõstnud, sundis see
tegema otsuse sõidusoodustuse saamisel arvestada
rangelt 3 km määra.
Valla bussis ei pea õpilane omama sõidudokumenti.
15.liinil saavad sooduspileti
need, kelle kasutavad Lepa,
Silla küla, Silla Tehnoküla
ja Servaku peatust. Õpilaste
arvestus ja sooduspiletite
saamine käib kooli kaudu
ning linna kooli käivad
õpilased peaksid pöörduma
selleks vallavalitsuse poole. Nr 40 kasutajad saavad
sooduskaardi oma kooli
kaudu. Paikusel õppivad
aleviku lapsed ei ela koolist
kaugemal kui 3 km ning
soodussõidu õigust ei oma.
Huvikooli sõiduks vajaliku
sooduskaardi saamine käib
huvikooli kaudu.
NB! Soodustuse saamise
eelduseks on õpilase sisse-

kirjutus vallas.
Valla bussi liikumises on
toimunud väike muudatus.
Et jõuaks läbi sõita Veehaardest, väljub ta Vaskräämast
hommikul 5 minutit varem
– 7.05 ning lõpetab ka pealelõunase ringi 5 minutit
hiljem, so 14.05.
Valla õpilaseveobuss
I ring: Vaskrääma 7.05,
Tamme allee 7.07, Mägi
talu 7.09, Ennise 7.10, Tammuru 7.13, Veehaarde 7.16,
Männituka 7.19, Seljametsa
kool 7.20, Paikuse Põhikool
7.25, Seljametsa kool 7.30,
Põlendmaa 7.45, Seljametsa
kool 8.00, Paikuse Põhikool
8.05.
II ring: Seljametsa
kool 13.30, Paikuse Põhikool 13.40, Seljametsa
kool 13.45, Veehaare 13.48,
Männituka 13.51, Tammuru
13.54, Vaskrääma 14.05.
III ring: Paikuse Põhikool 15.00, Seljametsa kool
15.10, Põlendmaa 15.30.
Liin 15 Paikuse õpilaste
veol väljub 7.50 Servaku
peatusest, sõidab Silla Tehnoküla, Silla küla, Lepa,
Valteri ja Jõekalda peatuste
kaudu ja jõuab Paikuse Kooli 8.02. Tagasisõitu koolist
alustab 14.40 ja Servakusse
jõuab 14.50.
KAIE REIAL

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Õppimine on raske töö. Jõudu tööle!
1. septembri hommikul
tõttas Paikuse Põhikooli
poole 403 õpilast. Ilus päikesepaisteline ilm oli kooli
rohelise murupõrandaga
aktusesaali jaoks justkui
tellitud.
Tere, klassiõde!
Sõber! Koolivend!
Tere, õpetaja,
oma klass, mu lend!
Tuttavad sõnad koolilaulust kutsusid kaasa laulma
ning oma kooli ja kodukohta
hoidma. 41 väikest õppurit
said oma esimese õpiku
– aabitsa ja võisid end tunda
koolipere täieõiguslike liikmetena. Traditsioonilistele
tervitussõnadele järgnesid
uute õpetajate tutvustamine
ja koolirahulepingu allkirjastamine.
Paikuse Parim 2008
– tänukirja ja hoolekogu
preemia heade tulemuste
eest möödunud õppeaastal
sai 8a kl õpilane Mai-Liis
Pukk.
Uus õppeaasta on juba
hoo sisse saanud ja nüüd
tuleb paljudes peredes elada
jälle koolirütmis. Õppimine on tõsine töö. Oluline
on usk õppijasse ja tema
arenemisvõimesse, et uued
teadmised kinnistuksid ja
saaksid oskusteks.
Kõiki lastevanemaid
oodatakse üldkoosolekule

25. septembril kell 18 .
Seljametsa LasteaedAlgkooli I klassi läks 1.septembril viimaste aastate
rekordarv lapsi – 6. Kooli
poolel õpib neljas klassis
13 ja lasteaia kahes rühmas
käib 29 last, keda õpetavad
ja hoiavad peale juhataja
kokku 7 õpetajat ja 2 õpetaja
abi. Kui lastaia vanemas
rühmas on 2 vaba kohta,
siis noorem on lootusetult
täis ja pisike järjekordki
tekkinud.
Pildile sai koos klassijuhataja Tiiu Timbergiga kogu
I klass, vasakult Mairo Liiv,
Vladimir Škljar, Anabel
Song, Hanna - Maret Kaljuvee, Hannah Hansberg ja
Kirsica Kivilo.

I a õp. Jaana Suve
Grete Alttoa
Karl Buntsev
Danel Dreving
Anett Fokejeva
Grete Heinla
Riho Ild
Hardi Ilves
Reimo Eha
Cäthy Erm
Kertu Kasemets
Markus Kask
Melissa Kivisild
Eleanora Kleine
Stiina Kuusk
Margareth Lasn
Holger Murd
Mariann Mäger
Anne-Mari Peks
Assi Pupp
Eros Tihane

1b õp. Malle Malmre
Elisabeth Adams
Romeo Aringo
Richard Hea
Grete Heinsoo
Berit Järv
Kairit Jääger
Janeli Kaelep
Kätlin Kits
Anette Kuusk
Heleryn Kustasson
Tarmo Kodu
Mihkel Mihkelson
Joosep Paasik
Mattias Popp
Markus Pärnoja
Maria Victoria Põder
Christo Sillastu
Daniel Tali
Krete Teearu
Hanna-Katri Uutsalu
Evelin Viita

Nüüd on lastel lusti laialt

Paikuse Lasteaia Mesimumm juurdeehituse valmimisega kaasnenud suured muudatused möödunud
aastal on andnud lasteaiale
nii uue väljanägemise kui
toonud kaasa ka sisemisi
muudatusi.

Ve e r a n d s a d a a a s t a t
kuuerühmalisena töötanud
lasteaias alustas sel sügisel
tööd kümme rühma, millest
kolm on sõimeealistele vanuses 1,6-3 aastat, ülejäänud
rühmades on 3-6 aastased
lapsed - kokku 214. Kõik

rühmad on maksimaalse
laste arvuga komplekteeritud. „Ukse taha“ jäi sel
õppeaastal hetkeseisuga 16
sõimeealist last.
Lasteaias töötab 43 inimest, neist pedagoogilist
personali on 25. Sellest õp-

peaastast asusid õpetajana
tööle Kairi Randmaa, Merle
Esken ja Jane Ats, õpetaja abina Ljubov Tsjubik,
tervishoiutöötajana Sirje
Alttoa. Rõõmu teeb see,
et kõrgkoolis alustas alushariduse pedagoogi erialal
õpinguid 3 lasteaia õpetajat,
magistriõppes 1. Üldse on
edasiõppijaid 17 töötajat,
neist omandab magistrantuuris haridust 4.
Liigniiske maapinna tõttu takerdus lastevanemate
initsiatiivil vallaga kahasse
Tarapitalt ostetud mänguväljaku ülespanek Eelnevalt
oli tarvis paigaldada sadevete drenaaz ja pinnast juurde
vedada. Tööde käigus uuendati ka liivakastid.
Nüüd on lastel lusti laialt
- laialt, tervelt lasteaia aia
täis.
EVE KALIMULINA
Juhataja
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Valla lastekaitse spetsialist
on Nele Tamm

NELE TAMM
Olen pärit Koonga vallast,
elan Pikavere külas. Koduvallas olen tegev küla-

liikumises. Kõrgharidus on
omandamisel Tartu Ülikooli
Pärnu Kolledži sotsiaaltöö
korralduse erialal. Varem
olen omandanud veterinaarvelskri elukutse Väimela NST-s. Sotsiaaltööga
olen seni kokku puutunud
eakate inimeste kaudu, töötades üheksa aastat Koonga
vallavalitsuses hooldustöötajana.
Paikusel töötan lastekaitse spetsialistina alates
1.septembrist lapsehoolduspuhkusel viibiva Jaana Kannistu äraoleku ajal.

Minu jaoks on oluline laste
heaolu, samuti aitan lapsevanemaid nii nõuannete kui
praktiliste soovitustega.
Ootan nii laste endi kui
ka kõigi lastest hoolivate
täiskasvanute pöördumisi
mistahes lapsi puudutavates
küsimustes.
Töötan Paikuse Põhikooli majas ruumis nr 108
kella 8 -15-ni, kokkuleppel
on võimalik kohtuda ka
hilisemal ajal. Soovitav
on eelnevalt kokku leppida
telefonil 55510964 või nele.
tamm@ppk.edu.ee.

Teede heas korras hoidmiseks kuluks
mitmeid kordi rohkem raha
2008.aasta eelarves on Paikuse valla teede ehitamiseks
ja remondiks ette nähtud 2
128 400 krooni, sh ka kulutused teede lumetõrjeks,
liivatamiseks, hööveldamiseks, tolmutõrjeks, ehitamiseks ja remondiks.
Mustkatet rajati valla
tellimusel kokku veidi üle
2 km ja see läks vallale
maksma 982 828 krooni (vt
tabel).
Mustkattega teedest remonditi 663 meetrit Västriku tänavat ja 350 meetrit
Pustuski teed, maksumusega 259 860 krooni.
Pääsukese puiestee,
Käärasoo tee, Vahtramäe tee
ja Kodara põigi remondiks
ning Servaku bussipeatuse
väljaehitamiseks kokku

kulus 384 090 krooni.
Valla teedele telliti tolmutõrjet 6,8 kilomeetrile
53 690 krooni eest. Raha
on veel kulunud teede hööveldamisele ja pisiremontidele.
Töid on teostanud OÜ
ÜLE, AS Pärnumaa Teed ja
OÜ Hüdromel. Valikud on
tehtud soodsamate hinnaHaigru tänav
Kurvitsa tänav
Koskla tänav
Koskla põik
Linnu tee
Kalda tee 1
Kalda tee 2
Teeveere tänav
Kokku:

pakkumiste alusel ja töö tegemise võimaliku aja järgi.
Suurematest ettevõtmistest on sellel aastal veel
plaanis jätkata kergliiklustee teekehade ehitamist nii
Jõekalda kui Seljametsa tee
äärde.
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist

559m
225m
401m
118m
201m
134m
67m
350m
2055m

280 108 EEK
110 183 EEK
178 741 EEK
61 702 EEK
103 816 EEK
39 666 EEK
29 382 EEK
179 230 EEK
982 828 EEK

Malevasuvel kriips all

ka ise tööle käed külge panid, andes sellega isiklikku
eeskuju. Nende rühmade
töövõime oli märgatavalt
suurem, suurem oli ka
kindlasti töökasvatusalane
kasutegur, mis pole valla
korraldatavate laagrite puhul sugugi vähetähtis.
Raamatupidamise paberid näitavad, et saja õpilase
2-nädalasele laagrile kulus
220 tuhat krooni, sellest

Vallavolikogus otsustati:
15. septembril 2008
* võtta vastu lisaeelarve, suurendades tulusid ja kulusid 645887 krooni võrra (siht- ja
mittesihtotstarbelised laekumised).
* muuta Paikuse Vallavolikogu 18. veebruari 2008 määrusega nr 3 kinnitatud Paikuse
valla 2008.aasta eelarvet, vähendades bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
kulusid ja suurendades kalmistu kulusid 9400 krooni võrra (heakorratööd kalmistul).
* täiendada valla arengukava üle vaadatud tegevuskavaga aastateks 2007-2013.
* delegeerida vallavalitsusele pakendiseadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku
omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamine (nõusoleku andmine sellise pakendi, millele on kehtestatud tagatisraha,
tagasivõtmise korraldamiseks väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire ning
taaskasutusorganisatsiooniga kokkuleppe sõlmimine).
* teha vallavalitsusele ülesandeks eraldada valla reservfondist Eesti Punasele Ristile
15 000 krooni Gruusia relvakonfliktis kannatanute toetuseks.
* avalikult kasutatava kergliiklustee rajamise eesmärgil koormata tähtajata isikliku
kasutusõigusega Paikuse valla kasuks Paikuse vallas Silla külas asuvad kinnistu nr
829006 ja kinnistu nr 3883806.
* kiita heaks riigihanke korraldamine põhikooli algklasside maja ehitamiseks.
* seada Paikuse vallas Tammuru külas asuva Karjamaa 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.
* seada Paikuse vallas Seljametsa külas asuva Kraavi 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.
* lugeda tuvastatuks Paikuse vallas Silla külas (vanas liivakarjääris) asuva motokrossiraja, mille maksumus on 120 000 krooni, peremehetus.
* määrata Paikuse Vallavolikogu 21. jaanuari 2008 otsusega nr 1 kehtestatud Silla
külas Männi kinnistu detailplaneeringuga ettenähtud tänava nimeks Leesika tänav.
* määrata Silla külas asuva ühissõidukipeatuse nimeks Servaku.
* võtta tänavate nimekirja avalikult kasutatavad teed alljärgnevalt: Tehnika tänava
maatükk 3 ja maatükk 4.
* teha ettepanek Pärnu maavanemale anda munitsipaalomandisse Paikuse vallas:
- Paikuse alevikus asuvad järgmised katastriüksused, millel paiknevad Paikuse vallale
kuuluvad teed: Tehnika tänava maatükk 1, 2, 3, 4; Raudtee tänava maatükk 1, 2, 3.
- Paikuse alevikus asuvad järgmised katastriüksused, millel paiknevad Paikuse vallale
kuuluvad teed: Põllu tänava maatükk 1, 2; Teeveere tänava maatükk 2; Tammekännu
tänava maatükk 2; Pihlaka tänava maatükk 2; Metsa tee; Pargi tee maatükk 1, 2, 3;
Käärasoo tee maatükk 1; Jõekalda tee maatükk 6.
- Paikuse alevikus asuv 1477m2 suurune katastriüksus Jõekalda tee maatükk 7, Silla
külas asuv 3980 m2 suurune Jõekalda tee 89 katastriüksus, millel asub Paikuse vallale
kuuluv taluhoone ning Silla külas asuv 1579 m2 suurune Jõekalda tee 107 katastriüksus,
millel asub Paikuse vallale kuuluv ladu.
* anda Paikuse valla vapimärk Erika Popp’ile südamega tehtud pikaajalise töö eest
sotsiaalhoolekande süsteemi arendamisel ning uute sotsiaalteenuste ellurakendamisel
vallas ja Alli Vohu’le pikaajalise tänuväärse töö eest sotsiaalhoolekande valdkonnas
ning olulise panuse eest sotsiaalhoolekande süsteemi väljakujundamisel vallas.

Vallavalitsuses otsustati:

Neljas vahetus tegi vabal ajal Valgeranna golfiväljakul tutvust golfi algtõdedega
Valla viis töö- ja puhkelaagrit on selleks aastaks töö
lõpetanud ja kokkuvõttedki
tehtud.
Valitsuse istungil rääkis keskkonnaspetsialist
R. Jalakas, et kokkuvõttes
võib selle malevasuvega
paremini rahule jääda kui
eelmisega, vastupidiselt
eelmisega.
Eriti kiitis ta nende rühmade tööd, kus juhendajad

18. september 2008

ligi 36 tuhat sai vald MTÜlt Pärnumaa Õpilasmalev,
kellega juba mitmed aastad
vastavad lepingud sõlmitud.
Peale tööpäeva pakutud lõuna maksis 15 kr lapse kohta,
10 tuhat krooni said rühmad
kokku vabaaja tegevuskuludeks, ülejäänud raha kulus
töötasuks.
LIILIA VARIK

08. septembril 2008
* väljastada ehitusload Silla külas Luha kinnistu elektriliitumise väljaehitamiseks
ja Silla külas Ogaliku tee 3 üksikelamu ehitamiseks.
* anda välja kasutusload Teeveere tn 21 korterelamu rekonstrueerimisele ja Tammuru
külas Koplinurga kinnistul asuva elamu-rehealuse-lauda osalisele lammutamisele.
* anda välja projekteerimistingimused Paide mnt 35 elamu laiendamise projekteerimiseks.
* pikendada Silla külas Raudtee tänava ja Jõekalda tee maa-ala detailplaneeringu
lähteülesande kehtivust kuni 08.09.2009.a. ning pikendada Seljametsa külas Allika
katastriüksuse maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kehtivust kuni 08.09.2009.a.
* võtta vastu esitatud kujul ja tunnistada avalikustamisele sobivaks planeeringualuse
territooriumi osalises mahus (tee 0,86–1,35 km) Paikuse vallas Silla külas Jõekalda tee
kõrval paikneva kergliiklustee ja selle lähiümbruse detailplaneering.
* anda kirjalik nõusolek Silla külas Orupõllu tn 7 kõrvalhoone ehitamiseks.
* tunnistada kehtetuks Paikuse Vallavalitsuse 09. juuni 2008 korraldus nr 128 „Vallavalitsuse 22.12.2006 korralduse nr 323 muutmine”.
* anda osaühingule Hüdromel luba maha saagida Käärasoo põik ja Käärasoo ring
tee maa-alalt vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitamisele ette jäävad 3 mändi, 1 kuusk, 1
kastan, 1 pihlakas ja 3 kaske.
* eraldada reservfondist 340 000 krooni art 2081 laenu tasumiseks SEB pangale.
* kinnitada valla ettevõtlusala juurdepääsuteede renoveerimise hankedokumendid.
* tellida ohtlike jäätmete kogumisring (52 395.- Rang-Sells AS-lt, valla omaosalus
5240.- ja KIK-st 47 155.-), lasteaia liivakasti ümbruse ja mänguväljaku atraktsioonide remont (40179.- OÜ-lt Hüdromel), Haigru ja Koskla tänava aluskatte tegemine ja
pindamine (458 849.- OÜ-lt Üle), Linnu tee aluskatte tegemine ja pindamine, Haigru
tänav 9 ning Koskla tänav 18, 20 ja 22 esine pindamine (143 936.-OÜ-lt Üle), Koskla
põik, Kalda tee 2 ja Kalda tee 3, Teeveere ja Kurvitsa tänava, ristmiku (Pääsukese pst ja
Pärnu-Paide mnt), Põllu tänav 2 esise ning Linnu tee 45 ja 47 juurdesõidutee aluskatte
tegemine ja pindamine (481 130.-OÜ-lt Üle), Käärasoo tee teekatte materjali paigaldus
(198 240.- OÜ-lt Hüdromel) ning Looga tee, Pääsukese tn, Kurvitsa tn, Puraviku tn,
Kodara põik, Raudtee tn ja Käärasoo tee ristmiku, Servaku tee bussipeatuse, Vahtramäe tee, Looga tee ja Käärasoo tee ristmiku, Vahtramäe tee ja Käärasoo tee tänavate
ja ristmike teekatte materjali paigaldus (197 001.- OÜ-lt Hüdromel).
* nõustuda SW Energia OÜ kavandatavate investeeringutega kogumahus 5 902 168
krooni ja aastateks 2008 kuni 2020 kavandatud investeeringud 849840 krooni.
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Ümbritseva ilu keskel riivab korratus
eriti teravalt silma
Heakorrakomisjon on sellel
aastal kolmel korral vallas
ringi sõitnud ja tänaseks
päevaks ka kokkuvõtted
teinud. Kauneid koduaedu
ja hoolitsetud kortermajade
ümbrusi on meie vallas palju.
Kena on tõdeda, et enamus
vallarahvast väärtustab ilu
enda ümber. Heakorrakonkursi võitjad avalikustame
oktoobrikuises postipaunas
ja autasud anname üle valla
sünnipäeval.
Selles lehes kirjutame
hooldamata kruntidest, mis
torkavad üldise heakorrastatuse taustal eriti selgelt
silma. Aastast aastasse jäävad silma ühed ja samad
hooldamata krundid. Kinnistut soetades tuleb mõelda
ka tema korrashoiule. Kaks
korda aastas krundi niitmine
ei käi küll kellelegi üle jõu.
Kui ise teha ei taha või ei
suuda, on tänapäeval võimalik teenust raha eest tellida.
Loodame, et nii mõnigi
kinnistu saab peale ajalehes
ära märkimist korrastatuma
väljanägemise.
Aastatega juba võssa
kasvanud tühjad krundid
Paikuse alevikus:
Västriku 19 R. ja A. Ojas
Kurvitsa 9 A. Palu
Kurvitsa 17 A. Liibert
Kurvitsa 25 riigi maa
Kurvitsa 29 OÜ Merkoland
Linnu tee 42 R. Gabor
Haigru 18 K.M.Reading
Haigru 28 AS Kragen
Kalda tee 26 H. Reinfeld
Keraamika 1 M. Timo-

fejev
Pihlaka 5 H. Ilves
Ojakalda 12 D. ja E.
Raba
Niitmata tühjad krundid
Paikuse alevikus:
Pärnade pst 7 A. Põlluste
Tehnika 4a A. Põlluste
Tehnika 4a TÜ Kokteil
Haigru 22 L. Kelgo
Kalda tee 28 T. Münt
Pääsukese 24 K. Konsik
Kindlasti ei saanud „ära
märgitud” kõik hooldamata
krundid. Neil, kes seekord
nimekirjast välja jäid, on
vara rõõmustada. Jõuame
neist kirjutada järgmistes
postipaunades.
Ettevõtjate seast paljud
korrastasid kevadel territooriumeid, vedasid risu ära ja
tasandasid maapinda. Siiski
on veel palju korratute territooriumidega ettevõtteid.
Lisage järgmise aasta eelarvesse krundi heakorrastamiseks vahendeid ja varuge
kevadiseks suurkoristuseks
aegsasti aega.
Valla haljasaladel
vandaalitsemistest
Meele teevad kurvaks need
vallaruumi kasutajad, kes
enda järelt sugugi koristada ei taha ja kes pidevalt
oma jõu tõestamiseks ühist
vallavara lõhuvad. Kas puuduvate laudadega laululava
näeb teie meelest trendikam
välja? Suvel malevlastega
korda tehtud laululava on
jälle lõhutud (fotol).
Noored „Linnuriigi”
spordiväljaku kasutajad,
pange enda tekitatud rämps

OLEV NAARITS
Korrakaitseosakonna
ülemkomissar
Tänavu on Lääne Politseiprefektuuri teeninduspiirkonnas (6 maakonda) metsa
eksinud isikuid olnud 16.
Politsei abi läks vaja 11 korral. Metsa eksimised võivad
olla väga ressursimahukaid
operatsioone vajavad, nt
kui otsingutele kaasatakse
teiste ametkondade esindajaid, teenistuskoeri, õhust
otsingute korral Kaitseväe
Lennubaasi soojuskaameraga helikopterit Robinson
ning muid heli- ja valgusseadmeid. Tiheda metsa ja

Kruntide väliselt kraavi
kallastele ja elektriliinide
alla palume puid mitte istutada, kuna siis pole võimalik
kraave tehnikaga puhastada
või süvendada ning puud
kasvavad elektriliinidresse.
Kui nii on juba juhtunud,
näiteks Raudtee ja Kurvitsa
tänaval, palume need kohe
ümber istutada. Praegu on
see veel võimalik, kuna
puud on väikesed.

Ja teinegi tähelepanek.
Inimene, kes Sa tood järjepidevalt oma sorteeritud prügi
vallamaja taha ja paned selle
konteineri kõrvale, pane palun prügikott konteinerisse!
Praegu avastame pidevalt, et
linnud või loomad on koti
ära lõhkunud ning enne kui
keegi vallatöötajatest jaole
jõuab, on tuul prügi ilma
mööda laiali kandnud.
REET JALAKAS

15 aastat tantsides
kõrvalasuvasse prügikasti.
Lisaks prügi tekitamisele
rikute te ka avaliku korra
eeskirja, tarbides avalikus
kohas alkohoolseid jooke.
Selle raha eest, mis kulub
teie järelt koristamisele,
võiks vallavalitsus midagi
kasulikku teha.
Käes on sügis ning iga-

ker. Kokku esitas avaldusi
soodustingimusega värvide
muretsemiseks viis taotlejat.
Nendest kaks on vana hoonet, kuid ühe puhul ei jõuta
sel aastal ehk tööd lõpetada.
Üks taotleja ei ostnud värve
välja. Kahe puhul värviti
ainult uute hoonete detailid,
mis oleks nii või teisiti vär-

kordne kampaania „Värvid
valda 2008“ kokkuvõtete
tegemise aeg. Paikuse Vallavalitsuse eesmärgiks on
olnud ärgitada kampaaniaga
inimesi oma vanu ehitisi
korrastama. Sel aastal on
kokkuvõtete tegemine nuk-

vitud, seega valla konkursis
ei osale. 1. oktoobriks peavad tööd olema lõpetatud.
Komisjon vaatab tööd üle
enne valla sünnipäeva ning
teeb kokkuvõtted.
REET JALAKAS
MILLI LAAS

Kuidas hoiduda eksimisest metsas ja
kuidas käituda eksimise korral
võsaga kaetud maaalal kasutatakse ahelikotsinguid.
Mida peaks meeles pidama metsa minnes
Metsa on soovitav minna
koos kaaslastega ning metsas olles olla nägemis- või
kuuldekaugusel. Ei soovitata kasutada tumedaid või
laigulisi, vaid erksavärvilisi
ilmastikukindlaid riideid (nt
neoonveste). Kaasas võiks
olla vile ja taskulamp. Kontrollige, kas mobiiltelefoni
aku on ikka laetud.
Enne metsa minekut on
soovitav muretseda antud
piirkonna kaart ja tutvuda
sellel olevate tingmärkidega. Ilmakaari on võimalik
määrata ka erinevate loodusmärkide abil, kuid kindlam on kaasa võtta kompass.
Metsas olles proovige jätta
meelde olulised märgid
– kuivanud puu, lagunenud
maja, sipelgapesa jm. Päikesepaistelise ilmaga jälgige
päikese asukohta enne metsa sisenemist, arvestades, et
metsast väljatuleku ajaks on
päikese asukoht muutunud.

NB! Vallakodanikud!

Oma sihtpunktist ja
orienteeruvast tagasisaabumise ajast teavitage koduseid.
GPS seadmed võimaldavad üsna täpselt asukohta
määrata, kuid on seenelisele
ja marjulisele ehk kallis
ost. Pidevalt metsas liikuja
võiks selle soetuse peale aga
mõelda küll. GPS näitab teie
asukohta ja jätab mällu ka
teie liikumistee, mida mööda on hiljem lihtne metsast
välja tulla. GPS-i kasutades
võtke kaasa tagavarapatareid.
Tegutsemine
eksimise korral
Üritage säilitada rahu. Kuulake, kas on kuulda hääli
– koduloomade hääled, sõidukite müra jm. Kui õiget
suunda ei leia, helistage 110
või 112 ja kuulake edasisi
korraldusi. Seadus annab
võimaluse positsioneerida
hättasattunu asukohta, kui
ta võtab ühendust hädaabinumbritega. Täna saame
seda teha EMT ja Elisa telefonide osas, peagi lisandu-

vad Tele2 kliendid. Inimeste
otsingud maastikul on väga
kulukad - positsioneerimine võimaldab otsinguala
kitsendada või isikule õige
suund kätte juhatada.
Kui eksinuna kuulete
politseiauto sireeni mingis
suunas edasi-tagasi liikumas või näete pimedal ajal
valgust, liikuge selles suunas ja kindlasti jõuate välja
teele või metsasihile, kust
ka lõpuks abi saate. On
selgunud uskumatu fakt, et
eksinud inimesed, jõudes
metsasihile või teele välja,
hakkavad otsima otsemat
teed ja pöörduvad taas metsa, jätkates ekslemist. Kui
kuulete ahelikus olevate
inimeste hääli, siis tehke ennast võimalikult nähtavaks
ja kuuldavaks. Selleks annabki hea võimaluse neoonvest ja vile, pimedal ajal aga
taskulamp. Helikopteriga
otsingu korral üritage leida lagedam koht ja teha
ennast samuti võimalikult
nähtavaks. Pimeda ajal anda
märku taskulambiga.

Alles see oli - naised ise
õmblesid-tikkisid-heegeldasid, 1994. ja 1999.aasta
tantsupidu, 2004 ei õnnestunud... 2009.aasta suurpeo
ettevalmistamine...
Ja vahepeale mahub kõike muudki nii oma vallas,
maakonnas kui ka piiri taga.
Ikka üksi, segaste või oma
sõpradega koos. Ja sõpru
on meil palju – Pastlapaari
segarühm, Tori segarühm,
Pärnu linnast Auto pererühm, Lavassaarest Kanarbiku naisrühm, Soomest
sõprusvalla tantsurühmad ja
kapell Wirmon Pelimannit,
tantsijad-pillimehed Lobežist Poolas.
Algusaegadest on ridadesse jäänud vaid juhendaja
Maie Kalbus ja tantsijad
Aide Leppnurm ja Sirje
Ilves, teised on mitmesugustel erinevatel põhjustel
pidanud loobuma. Osa naisi
siirdus ka segarühma, kuid
nende tegevus on nii kaootiline – Paikuse vallas ei ole
tantsivaid mehi. Pikemalt
on meie ridades olnud: Tiina Ruut, Tiiu Mihkelson,
Maret Mägi, Svetlana Dubik, Erika Sõrmus, Vivian
Eggert, Marge Liiv, Triin
Penu, Irina Vallau, Eve

Paas, Renna Kolla, Ingrid
Kukk jne.
Hetkel on rühmas 12
tantsuhimulist naist, neist
6 Paikuselt, 1 Sindist ja 5
Pärnust: Eha Abram, Kaire
Holm, Maarika Ild, Sirje
Ilves, Kati Jõe, Aide Leppnurm, Merle Nirk, Malle Šebarsina, Sulu Pärnat,
Ilme Sooaru, Tiiu Vaher,
Anu Viikna. Paistab, et ka
tantsuhimulisi naisi ei ole
Paikusel.
Koos oma sõpradega
otsustasid naised väikese
sünnipäevapeo maha pidada
laupäeval, 11.oktoobril kell
18 Paikuse vallamajas.
Peale sõprade tahame
kokku saada ka paljude
meie ridades tantsinutega.
Oma osalemisest teata, kui
Sa ka kutset ei ole saanud, maiekalbus@hot.ee
või tel 5665 8008 hiljemalt
01.10.2008.
Kõik vanad tantsijad
on teretulnud, aga peo ladusamaks korraldamiseks
peame ikka teadma ka, kes
tulemas on.
Ootame sellel sügisel ka
uusi tantsijaid, et 12-lise
rühmana üritada järgmise
aasta tantsupeole.
MAIE KALBUS

Sisukas pühapäev
14. septembril sai Seljametsa Muuseumi külatuba rahvast täis: tuldi Vaskräämast,
Põlendmaalt, Tammurust,
Silla külast, Paikuselt,
Pärnust, Surjust, Sindist,
Sauelt, Audrust, Tahkurannast. Toimus Vaskrääma
küla ajaloopäev.
Esitleti Paikuse valla
ajalooraamatu “Kahe jõe
vahel” V osa. Lühikese ülevaate raamatu materjalidest
ning selle kogumisest tegi
Vaskrääma elanik kodu-uurija Elvy Ennis, teose autor.
Ta tutvustas ka Vaskrääma
küla pärimuskultuuri objekte ja vastavat kaarti.

Huviga vaadati filmi
Vaskrääma külast, mis valmis Elvy Ennise, Ille ja
Andres Riivitsa koostöös.
Välja oli pandud muuseumi kogudes leiduvat Vaskräämaga seotud materjali:
umbes 500 fotot läbi aegade,
mitmeid vanu dokumente, mälestusi, uurimustöid,
esemeid, riigilipp (lehvis
1928.a. Veera ja Heinrich
Saare pulmas ning 1997.a.
I külapäeval ).
Külavanem Arvo Loorents oli kaasa toonud ka
praeguse külalipu.
LAINE JÄRVEMÄE

Eakate päeva tähistamine
Oktoobrikuu peohommikul
tähistab pensionäride klubi
Kuldne Iga rahvusvahelist
eakate päeva. Kohale on
lubanud tulla Puuetega Inimeste Koja esindajad, kes
tutvustavad oma liikmesorganisatsioonide tegevust.
Väikese vallapoolse ül-

latusena on kutsutud ka
külalisesineja.
5.oktoobril kell 11 on
vallamaja saalis oodatud
kõik, kel huvi eakate tegemiste vastu – ka need, kes
varem pole ühelgi klubi
Kuldne Iga peohommikul
osalenud!
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Õnnitleme!
INDRA NEE

ENDEL HAAS
LEONORA KIPER
ELMERISE TOHVER
MARIA TAMMEL
ELMA TEDER
VEERA GERASSIMOVA
NIINA VAHNINA
OSKAR KUNINGAS
KALEV TÕNISSON
LEMBIT KAROTAM
MARTIN TUISK
ASTA SEPIK

KALDI TALLI
LEIDA MÄGI
VEERA MEKLEŠ
ALEKSANDR NIKOLAJEVSKI
JAAN KRUUSMAA
LJUBOV BELKINA
ELFRIEDE-FEODORA REINEM
SARAPIK SALME
HUDO RÄÄK
HILDA MASLOVA
LJUDMILA LEESMENT
ANNA BALANDINA

ALEKSANDR DEMTŠAN
HEIMAR TAMMEL
ELMAR HIIEMÄE
VALENTINA BAKANOVA
AIN-TAIVO UUSNA
SALME PÕHAKO
LEA KUSTASSOO
UDO-LEMBIT GROSSMANN
MARET KASK
JUTA KRUGLOVA
VALENTINE RISTIOJA
LINDA NAHKSEPP

Osale Pärnumaa EttevõtOktoobrikuu ürituste kava
lusnädalal 6.-10. oktoobril!
03.oktoobril kell 18 Paikuse spordikeskuse saalis Pai6.-10. oktoobrini 2008
toimub Pärnus, Tallinnas,
Tartus ja Narvas “Ettevõtlusnädal 2008”, Pärnus juba
kolmandat korda. Esmakordselt toimuvad tegevused peale Pärnu linna ka
maakonnas.
Seekordse nädala märksõnaks on „muutused“.
Programm kätkeb endas
erinevaid infoseminare,
loenguid, võistluseid ja ekskursioone, millest on oodatud osa saama nii õpilased,
tudengid, alles alustavad
kui ka juba tegutsevad ettevõtjad, kuid ka lihtsalt
huvilised.
Nädala avaürituseks on
6. oktoobril kell 13 teater
Endla sammassaalis algav
Pärnumaa Ettevõtlusfoorum
aasta parimate ettevõtjate tunnustamisega. Päeva esimesel poolel toimub
konverents “Majandust ees
ootavad struktuursed muutused” Päeva teisel poolel
tunnustavad Pärnu Maavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus
maakonna ning linna aasta
parimaid ettevõtjaid (kutsetega).
Oma ettevõtte loomisest
huvitatutel tasub osaleda 6.
oktoobril Strandis toimuval
konverentsil „Noor Ettevõtja“.
TÜ Pärnu Kolledži ja
MTÜ S.E.N.T eestvedamisel saavad tegutsemishimulised noored luua oma
ettevõtte. Teisipäeva, 7.
oktoobri hommikul avatav
24H ettevõte on harjutus,
kus gümnaasiumi õpilased
saavad 24 tunni jooksul läbi
mängida ühe ettevõtte loo.
Kes soovivad saada rohkem infot, saavad osaleda
MTÜ AIESEC Eesti korraldatud seminaridel, kus räägitakse noorte ees seisvatest
valikutest tulevikus.
Ettevõtte loomisest huvitatud ja juba ettevõtlusega
tegelevatel inimestel on
võimalus osaleda vastava-

tel infopäevadel nii Pärnu
linnas kui maakonnas (Pärnu-Jaagupi, Tõstamaa, Häädemeeste ja Vändra).
Mittetulundusühingutele toimub 8.oktoobril seminar, mille teemaks on
eesmärgipõhine ettevõtlus ja selle mõju MTÜ-de
arengule. 9.oktoobril saab
osaleda ideereisil, kus tutvutakse Pärnumaal tegutsevaid
mittetulundusühinguid, kes
oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks kasutavad
võimalust tegeleda ettevõtlusega.
9-10. oktoobrini toimuv
Pärnu Juhtimiskonverents,
mis on Eesti üks suurimaid
juhtidele suunatud konverentse, toimub juba 13.
korda. Konverentsi läbivaks
teemaks on “Edasiminek või
ellujäämine”.
10. oktoobril kell 15
Kalevi staadionil toimuv
jalgpallimäng Pärnumaa
avaliku sektori ja ettevõtete
juhtide vahel peaks aga huvi
pakkuma kõigile.
Lisaks eelpool mainitule toimuvad ettevõtjatele
mõeldud ärihommikusöök,
ettevõtlus- ja turismikooli
avamine, ajurünnak Pärnumaa turismiteenuste mitmekesistamise osas. Programmi kokkupanemisel on
püütud jälgida, et tõepoolest
iga inimene leiaks just teda
huvitava teema. Enamik
ettevõtlusnädala raames
toimuvatest üritustest on
osavõtjatele tasuta.
Ettevõtlusnädal toimub
koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse ja Swedbangaga.
Täpsed toimumiskohad,
päevakavad korraldajad ja
muu info www.peak.ee ,
www.eas.ee/ettevotlusnadal
või telefonil 445 5557.
KADRI RIITSAAR
Arenduskonsultant

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

kuse valla ja Pärnumaa pedagoogide tänuüritus.
05.oktoobril kell 11 vallamaja saalis Rahvusvaheline
eakatepäeva tähistamine peohommikuga.
11.oktoobril kell 12 Paikuse staadionil tervisekõnni ja
kepikõnni õpetus, matk mööda kõnniteed Sinti ja tagasi
Paikusele.
11.oktoobril kell 18 Naisrahvatantsurühm “Pastlapaar”
15.a. sünnipäevapeoõhtu vallamaja saalis.
20.oktoobril kell 13 Seljametsa muuseumis ajalootund
“Paikuse vald läbi aegade”. Näituse avamine.
20.oktoobril kell 19 Paikuse spordikeskuses valla korvpallivõistkondade sõpruskohtumine.
24.oktoobril kell 19 vallamaja saalis Paikuse valla 17.a.
sünnipäeva peoõhtu (vapimärgid, heakorrakonkursi võitjad,
värvid valda võitjad. Peole vajalik etteregistreerimine).
25.oktoobril kell 12 Paikuse spordikeskuses võistlus
“Kolmest parim” korvpallietapp.

Arvutiõpetuse kiirkursus
Paikuse raamatukogus toimub 10.-17. oktoobril Täiskasvanud õppija nädala
raames arvuti koolitus. Soovijad saavad esmaspäeval
Seljametsas 12-14, Paikusel
teisipäevast reedeni 16-18

end koolitada teemal “eteenused internetis”.
Kindlasti on vajalik end
eelnevalt kirja panna telefonil 4420784. Koolitus on
tasuta. MARIKA KUKK
Raamatukogu juhataja

Hea ettevõtja!
Kui soovid avaldada oma reklaami
Paikuse valla rahvaüritusi kajastavas
vihikus, mis peaks ilmuma oktoobrikuus,
saada info e-posti eve.paas@paikuse.ee
või võta ühendust telefonil 4420 772.
Tasu suurus reklaami avaldamise eest
ja tasuta eksemplaride arv reklaamijale
sõltub reklaamide hulgast ja
projekti edukusest.

Aiaklubi

hooaja esimene kogunemine on

13.oktoobril kell 19 vallamajas

Tavaliselt saame kokku iga
kuu teisel esmaspäeval.
Oodatud on vanad ja
uued huvilised.

Sellel nädalal Seljametsa muuseumis
enneolematult suur

SEENENÄITUS

Välja on pandud üle 70 seeneliigi.
Infot jagab huvilistele näituse
ülespanija Mare Arumäe.
Näitus avatud kell 8-16
Tel 56475221

Mälestame
lahkunut
Marija Miranovitš

01.07.1990 - 12.09.2008

26.08.2008

ema Mariel Jürgenson
isa Kardo Nee

INDRA JOHANSON

03.09.2008

ema Merike Haugas
isa Janar Johanson

JESPER ROMAN

07.09.2008

ema Kätlin Roman
isa Janar Roman

RITI VOLL

09.09.2008

ema Regina Karlep
isa Ardo Voll

TEADAANDED
Maadlustreeningud poistele Paikuse Spordikeskuses
alates 7.eluaastast E, K ja R kell 17.30 -19.00. Treener
Gristen Heinmets, tel 55661548.
***
Lähtuvalt jäätmekoguste vähenemisest talveperioodil
on alates 5. oktoobrist kuni 5. aprillini OÜ Paikre
prügila pühapäeviti suletud. Jäätmeid võetakse vastu
esmaspäevast reedeni kell 07.00 - 22.00ni ja laupäeval
08.00 - 18.00ni. Täpsemat informatsiooni saab OÜ
Paikre telefonil 44 55 760.
***
Välisvalgustuse riketest teatada otse valla tänavavalgustuse hooldajale, kelleks on OÜ Merkvik, tel
5184149. Loomulikult võib teated edastada vallavalitsusele.
***
Alates 02.oktoobrist neljapäeviti taas aeroobika koos
Kairega. Kohtume kell 19.00 Paikuse spordihoone
peeglisaalis. Info tel 5263173.

KUULUTUSED
Teeme kaevetöid 3tonnise miniekskavaatoriga ja veoteenuseid autoveotreileriga, kandejõud 3 tonni, kasti pikkus
4,8m. Hinnad soodsad. Tel 56633460.
***
Korstnapühkijat saab tellida telefonil 56683408.
***
Saetud-lõhutud küttepuud kojutoomisega.
Tel 53901313.
***
Müüa uus 1 toaline korter Pärnade puiesteel, III korrus,
32,6 m2, rõdu, vaade ojale. Otse omanikult, hind soodne
499 900 kr. Tel 56 457 567
***
Massaažialased koolitused. Info tel 4426455; 53814626,
www.massaaz.ee, ringi@massaaz.ee.
Otsime hoidjat 2,8 aastasele tütarlapsele. Info peale kella
16.00 telefonil 52 92 833.

Pärnade pst 1 Paikusel

PIZZA BAAR

Avatud E-N 11-21,
R-L 11-01
Soovi korral ka
müük kaasa!

Tel 58058909
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
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

