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Postipaunale tuleb uudised
saata mõni päev varem
Iga kuu kolmandal esmaspäeval läheb Paikuse Postipaun trükki ja tegelikult on
ta valmis juba mitu päeva
varem, sest muu töö kõrvalt tehtava valla infolehe
kokkupanekut ei saa jätta
viimasele minutile.
Praktika näitab, et inimestele meenub kuulutuste
ja teadannete saatmine just
lehe trükkimineku päeval,
kui tegelikkuses on kõik
„augud“ juba täis pandud.

Siit palve – ootame väga
igasugust infot, kuid kantseleisse peaks see jõudma
mõned tööpäevad varem,
et uudis ei peaks järgmist
postipauna ootama jääma.
Teadaannetele oleme alati
siiski püüdnud koha leida.
Täname kõiki, kes Paikuse Postipauna loevad ja
selle vahendusel ka oma
rõõmudest, muredest ja üldse tegevustest teistele teada
annavad. (Liilia Varik)

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Koostöös vanematega taaselustus
tore jõuluüritus Mesimummis
ULVI PAJU
Lasteaed Mesimumm
Õppealajuhataja

5. detsembril toimus
Paikuse Lasteaias Mesimumm järjekordne
Jõulutunnel kõigile lastele, vanematele, õdedele-vendadele.

Avatud olid väga erinevad
töötoad. Muusikatoas oli
võimalik musitseerida koos
muusikaõpetaja Kadi ning
külaliste Vello Kaare, Merike Teppan-Kolgi ja MartaLotta Kukega. Tantsutoas
sai tantsu lüüa ja õpetajate
toredat etteastet vaadata.
Teatritoas sai Janika ja Vi-

viani esituses näha vahvat
etendust õpetlikest vanaaja
lugudest. Pipargoogitoas
(fotol) oli võimalus nautida
jõululõhna ja kaunistada
piparkooke. Näomaalingute- ja patsipunumistoas
olid õpetajatel ja abilistel
tegemist palju ja tekkisid
pikad järjekorradki. Kuid

Külm ilm lubab
raskeveokid tänavatele
Käes on selle talve küllap
üks külmemaid perioode
ja ettenägelikud majaomanikud mõtlevad järgmiseks
talveks puude varumisele,
tavaliselt suurte veokitega, mille tonnaaž ületab 8
tonni.
Aeg on igati õige ja vald
väljastab 8T keelumärgi alt
läbisõitmiseks meelsasti ka

vastavad load, mida märtsis,
tavalisel teede lagunemise
ajal, ei pruugigi saada.
Teed ja tänavad kuuluvad küll vallale, kuid hoida
neid saavad ainult elanikud
ise. Ärgem siis kihutagem
kõigest jõust ja püüdkem
hoiduda ka raskeveokitega
teekatte lõhkumisest.
(Reet Jalakas)

Seadusemuudatused
sotsiaalvaldkonnas
Toimetulekupiir üksi elavale inimesele ja perekonna
esimesele liikmele on nüüd
90 € kuus, teisele ja igale
järgnevale 72 €.
Vajaduspõhise peretoetuse määramise aluseks olev
sissetulekupiir pere esimesele liikmele tõusis 280-lt
299-le, igale järgnevale
14-aastasele ja vanemale
pereliikmele 140-lt 149,5le, alla 14-aastasele seniselt

84-lt 89,7 eurole kuus.
Vanemahüvitise seadus
reguleerib hüvitise suurust,
kui vanem töötab hüvitise
saamise ajal (töötasu saamine on alati tasuv ning
hüvitis väheneb proportsionaalselt).
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse määr on 371
asemel 402 € lapse kohta
kalendriaastas.
(Eha Säde)

15. liinile tuleb peagi
üks bussiring lisaks
1. veebruarist lisandub liini
nr 15 seni sõitnud kaheksale ringile veel üks, nn
kella kolmene ring. Seega
saab Männiku tänava kandi
rahvas peatselt sõita linna
ja linnast tagasi üheksal
korral päevas – just nii palju
kordi käib buss Jõekalda
peatuseni.
Silla Tehnokülani saab
sõita kolm ringi vähem,
sest Pärnust kell 8.10, 16.10
18.10 väljuvad bussid sõidavad ainult Jõekaldani.
Bussid väljuvad Pärnust marsruudil Tallinna
mnt – Tammsaare – Mai

– Papiniidu – Raeküla
kool – Jõekalda (Silla Tehnoküla) 6.10, 7.10, 8.10.
12.10,15.10, 16.10, 17.10,
18.10 ja 19.10. Kell 6.10,
7.10, 12.10,15.10, 17.10 ja
19.10 väljuvad bussid sõidavad Silla Tehnokülani
Silla Tehnokülast alustab buss tagasisõitu Pärnu
poole 45 minutit täistund
läbi ja Jõekaldast 51 minutit
täistund läbi.
Vallavalisus loodab, et
uus bussiring leevendab
paljude inimeste liiklusmuresid.
(Vallavalitsus)

asi oli seda väärt - toast
astus välja palju erinevaid
vahvaid tegelasi.
Erinevaid jõulukaarte
ja kingitusteks ingleid, päkapikke, salvrätitehnikas
seinapilte, pärlitega kaunistatud käbisid jne sai valmistada meisterdamistoas.
Pildistamisnurgas käis jõulumeeleolukas pildistamine.
Kehakinnituseks oli avatud
heategevuslik kohvik, mille
perenaisteks olid Christel ja Karmen. Maitsvate
küpsetiste autoriteks olid
lapsevanemad, kes huviliste
jaoks olid juurde pannud
ka retseptid. Pakuti sooja
jõulujooki.
Kohvikus sai teha annetusi võimlemissaali eesriide
muretsemiseks. Annetuskarpi koguneski vajalik
summa.
Täname kõiki jõulutunnelist osavõtjaid ja annetajaid - koos on tore !

Saagem tuttavaks – meie lasterikkaim pere
JAANA KANNISTU
Lastekaitse spetsialist

Lasterikka pere mõiste ei ole alati üheselt
mõistetav ja sageli käsitletakse seda erinevalt. Paljuski oleneb
see ühiskonna väärtushinnangutest ning riigi
võimalustest, aga ka
rahvastiku olukorrast
ja perepoliitika eesmärkidest.
Statistikaameti andmetel
kasvab igas kümnendas
lastega peres vähemalt kolm
last, kusjuures lasterikkaid
leibkondi oli maal üle kahe
korra enam kui linnas.
Paikusel on 3-lapselisi

peresid 55, 4-lapselisi 15 ja
kahes peres kasvab 5 last.
Valla vaieldamatult suurim
on aga 9 lapsega Škljaride
pere. Kuigi lastest kolm
on täiskasvanud, elab kogu
pere koos oma majas Tam-

muru külas. Vanim laps on
22-aastane Georgi ja noorim
9-aastane Taniel. Pereisa
on oma töö- ja ettevõtmisoskustega ülal pidanud nii
pere kui ka ehitanud maja.
Kaks vanemat poega on
isal kõiges abiks ning üks
õpib Pärnumaa kutsehariduskeskuses autotehnikuks.
Vanim tütar omandab samas
koka eriala. Kõik nooremad
käivad veel põhikoolis.
Kuigi ei ema ega isa
mängi ühtegi pilli, on pere
väga muusikalembeline
– neli noorimat õpivad kõik
Sindi Muusikakoolis. Pere

on ühtehoidev, toetavad ja
abistavad üksteist kõiges.
20. detsembril oli kogu
Škljaride pere kutsutud vallamaja jõulusäras saali (fotodel). Nimelt kogusid Tolli- ja
Maksuameti töötajad raha
ühele suurperele jõulurõõmu
valmistamiseks, kinkides
neile jalgrattad. Kinkijate ja
kingisaajate kokkusaamisest
kujunes väga emotsionaalne
jõuluhetk. Eriti soojaks tegi
selle õdede ja vendade ühiselt esitatud jõululaul, mida
toetasid viiulil Paikuse Põhikoolis õppiv Melita koos
oma sõbrannaga.
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Kes teeb ja miks teeb?
Nagu kaks pluss kaks on
neli, nii on ka prügi liigiti
kogumise mõte selles, et
prügi oleks selleks ettenähtud kohas ja just liigiti.
Aeg-ajalt leiavad konteinerite omanikud või haldajad, et keegi on olmeprügi
hulka visanud suuremas
koguses klaastaarat või on
pakendite hulka poetatud
olmeprügi
Heatahtlikuks sellist teguviisi kindlasti pidada ei

saa. Teadmatus? Võib-olla.
Hoopis rohkem kipub see
aga sarnanema hoolimatusega – mis vahet seal on,
prügi on prügi ja minusse
see ju ei puutu.
Päevakeskuse juures
paberi-papi kogumiskonteinerisse pandud pakendite tõttu jättis prügifirma
konteineri tühjendamata.
Ega sellepärast nüüd ilm
hukka lähe, kuid meele teeb
mõruks küll ja tühisõidu eest

tuleb maksta. Näiteid võiks
tuua veel ja veel, kuid mida
seegi annab.
Siit palve – kui kord on
juba nii paika pandud, et
meie vallas nagu mujalgi,
toimub korraldatud jäätmevedu ja prügi peavad sorteerima kõik, kellel seda tekib,
siis pangem see ka liigiti:
olmejäätmed, papp-paber
ja kõikvõimalikud puhtad
pakendid.
(Reet Jalakas)

Mõni asi kohe ei muutu üldse
Hiljuti sai vald nn linnuriigist kaks kirja, milles juttu
ühel ja samal teemal – lemmikloomad, ja ometi on neis
püstitatud probleemi olemus
väga erinev.
Esimeses kahtlustavad
heasüdamlikud inimesed,
et ringi liigub mürgitaja:
„... keegi vist loodab, et
hulkuvatest loomadest saab
vabaneda, kui poetada loodusesse mürki. Äkki ei ole
kõik elanikud veel teadlikud
sellest, et hulkuvate loomadega tegeleb loomade
varjupaik...“. Avaldatakse
kahtlust, et see inimene ei

mõista, et ta mürgitab kõiki
– peale teda häirivaid hulkuvaid kasse ja koeri ka vabalt
looduses elavaid linnukesi
ja loomakesi ning rihma
otsas jalutatavaid koerigi.
Kui see tõesti nii on, siis
armas inimene, selle asemel,
et mürki külvata, helista
palun loomade varjupaika
tel 524 6705.
Teises kirjas vibutatakse näppu koertepidajate
poole: „Pääsukese puiestee
ei ole teie lemmikloomade
käimla!“. Palutakse lehe
kaudu inimestele meelde
tuletada, et eriti rõve on

lasta oma koera “asjal käia“
otse teise inimese väravas ja
et väljaheited tuleb korjata
kilekotti ja siis koju viia,
mitte visata koos kilekotiga
teiste majade ette võsasse.
Kuna inimesi tuntakse ja
teatakse, leiavad kirjutajad,
et vald peaks ühiselureegleid eiravaid koeraomanikke
trahvima hakkama.
Täname mõlema kirja
saatjaid ja loodame, et ükskord mõistavad kõik lemmikloomade omanikud, et
nende hoolimatu käitumine
häirib kaaselanikke.
(Vallavalitsus)

Liiklust võib reguleerida tee omanik
Käärasoo kandis tegutseb
aktiivselt isehakanud liikluskorraldaja, kes paistab
kehtivate liiklusmärkide
peale nii vihane olevat, et
lausa rikub neid.
Õueala algust tähistav
liiklusmärk enne Käärasoo

paarismaju on mitu korda
punase värviga läbikriipsutatud ning samasse alla
paigaldatud omavalmistatud
tahvel tekstiga „Tee pole
õueala“. Sellist omaalgatuslikku tegutsemist Teeseadus ette ei näe ja seda
käsitletakse
kui varavastast
süütegu väheväärtusliku asja
või varalise õiguse vastu, mis
võib kaasa tuua
rahalise trahvi
kuni 300 trahviühiku ulatuses või aresti.
Üks liiklus-

märk maksis 36 eurot.
Ilmselgelt on tegemist
seal läheduses elava täiskasvanud inimesega, kellele
väike soovitus: võite isiklikule maale panna oma sissesõidu ette või taha mistahes
keelavaid-käskivaid märke,
kuid see, mida teete Teie, on
süütegu.
Kes tunneb, et liikluskorraldusega vallas on midagi valesti, andke teada
– peame aru ja kaalume,
kas annab midagi parandada. Liikluskorraldust teel
reguleerib siiski teeomanik
– riigiteel riik, vallateel vald
ja erateel eraisik.
(Vallavalitsus)

„Minu unelmate noortekas“ otsib
ideid PaNoKe kujundamiseks
Aasta alguses on hea heita
kokkuvõtlik pilk möödunud
aasta tegevustele. 2013.
aastal toimunud mitmekülgsete tegevuste läbiviimiseks
saime rahastust erinevatest
fondidest. Suuremad projektid olid ESFi poolt rahastatud tegevused, mille raames
korraldasime piirkonnas
mobiilset noorsootööd, samuti erinevaid tööelu tutvustavaid tegevusi ning
fotograafia-ja kitarriringe.
Lisaks oli meil võimalus
ESFi abil toetada kaheksat
noorte omaalgatust, mis võimaldas kaasata erinevatesse
tegevustesse ligi 342 noort.
Möödunud aasta detsembriga lõppes ka Maa-

valitsuse ANK programmi
toel toimunud noorte seas
menukas 8 kuuline projekt
“Multikultuursus Panokes”.
Aasta lõpetasime üleriigilise
aktsiooniga, mille raames
valmistasime noortega kümneid toredaid jõulukaarte ning postitasime need
tänuavaldustega kõigile
koostööpartneritele. Hea
on tõdeda, et tänu toimekatele noorsootöötajatele ning
mahukatele projektidele,
on viimase kahe aastaga
Panoke külastatavus kasvanud pea kaks korda, tõustes
senise 222 pealt 514 keskmise külastatavuseni kuus.
Reaalset olukorda hinnates
on ilmselge et tänased ruu-

mid jäävad noorte vajaduste
rahuldamiseks kitsaks. Rõõmustav on aga asjaolu, et
juba käesoleva aasta sügisel
on üsna suur tõenäosus, et
noortekeskus laieneb kolm
korda, kasvatades pinda
ülemise ja alumise korruse
arvelt. Selleks, et tulevased
ruumid saaksid kujundatud
maksimaalselt noorte ootusele, kuulutame välja avatud
konkursi “Minu unelmate
noortekas”, kuhu ootame
noorte mõtteid ja terviklikke
ideid, milline võiks Panoke
edaspidi läbi kolme korruse
välja näha. Konkursi kohta
täpsem info Panoke FB
leheküljelt.
(Marika Valter)
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Vallavolikogus otsustati:
20. jaanuaril 2014
* maksta Paikuse Vallavolikogu esimehele igakuiselt töötasu suurusega kaks riiklikult
kehtestatud palga alammäära.
* maksta vallavanem Kuno Erkmannile 2013. aasta töötulemuste eest tulemustasu
1600 eurot.
* määrata Paikuse valla raamatupidamise aastaaruande seisuga 31.12.2013 kohta
arvamuse andjaks audiitorettevõtja Assertum Audit OÜ.
* lugeda 2014. aasta eelare II lugemine toimunuks.

Vallavalitsuses otsustati:
23. detsembril 2013
* tunnistada kehtetuks määrus, millega kinnitati veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuse hind, kuna need hinnad kehtestab nüüd konkurentsiamet.
* nõustuda RMK ettepanekuga jätta seitse riigimetsamaaga piirnevat maatükki riigi
omandisse.
* vabastada Käärasoo tee 14 omanik korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuueks
kuuks, kuna kinnistut ei kasutata alaliselt elamiseks.
* teha AGAL Kinnisvarad OÜle ettekirjutus, millega kohustada puhastama 31. jaanuariks 2014 firmale kuuluval Langsaare kinnistul (mille piir kulgeb mööda Aiandi-Seljametsa ja Juhaselja-Mägi teede äärse Sindi oja põhja) ning sellega piirneval alal olevad
sadeveekraavid võsast ja mahalangenud puudest. Vald on oma osa korda teinud.
* anda välja projekteerimistingimused elamu projekteerimiseks Paikuse alevis
Käärasoo põik 4 kinnistule.
* väljastada Matti Tilgale ehitusluba tee ehitamiseks Paikuse alevis Tõrva ja Pohlaku
pargi kinnistutele (vastavalt detailplaneeringule tolmuvaba kattega).
* anda Marvin Kööselile kirjalik nõusolek Silla külas Kopra tänav 8 kinnistule
kuuri ehitamiseks.
* eraldada reservfondist vahendeid väljaspool valda käivate laste lasteaia- ja koolitusteenuste eest tasumiseks ning valla laenuosamakse maksmiseks.
* tellida OÜlt Doordec huvikoolile terasprofiiluks kogumaksumusega 2961 eurot ja
OÜlt Geodata Arendus jäätmehalduse ja teeregistri moodulid kogumaksumusega 2310
eurot (programmi E-vald üks osa).
* pikendada ühe aasta võrra Põlendmaa sotsiaalmaja kolme üürnikuga üürilepinguid
(korterid 1, 2 ja 3) ning Tammurus Luige tee 2-4 üürilepingut samuti senise elanikuga
ühe aasta võrra.
* määrata 17 perele toimetulekutoetused kogusummas 3019.65 eurot (sooja sügise
tõttu ei ole toetuse saajate hulk oluliselt suurenenud).
* määrata vajaduspõhist peretoetust viiele perele kogusummas 76.72 eurot.
13. jaanuaril 2014
* vabastada 2014. a maamaksust represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud
isikud üle 1500 m2 suuruse kodualuse maa osas (neid on vallas kolm, ülejäänud represseeritud on vabastatud naguniigi).
* nõustuda kahe Põlendmaa asuva metsatüki riigi omandisse jätmisega riigi maareservina: (Laasiku, ca 17,59 ha ja Juuriku, ca 27,35 ha).
* anda nõusolek Paikuse alevis asuvate Nurga tänava ja Kaasikuoja katastriüksuste
nihkes olnud piiride muutmiseks.
* algatada detailplaneering Paikuse alevis ligikaudu 6 ha suurusele Luhaoja kinnistule
ja selle lähiümbruse maa-alale eesmärgiga tekitada ca 0,5 ha suuruseid tootmismaa
krunte (üldplaneeringu järgi perspektiivne tootmismaa).
* anda välja projekteerimistingimused Vaskräämas elektrivarustuse rekonstrueerimiseks Tammeoja kinnistule 0,4kV maakaabli ja liitumisühenduse projekteerimiseks
ning Seljametsas Varepi kinnisasjale ratsutamisväljaku projekteerimiseks.
* muuta Koskla tn 11 ridaelamu koha-aadresse järgmiselt: Koskla tn 11a uus aadress
on Koskla tn 11-1, Koskla tn 11b on Koskla tn 11-2, Koskla tn 11c on Koskla tn 11-3,
Koskla tn 11d on Koskla tn 11-4 ja Koskla tn 11e on Koskla tn 11-5. Mitteeluruum
Koskla tn 11 uus aadress on Koskla tn 11-6.
* anda välja ehitusload:
- Paikuse alevis Käärasoo tee 31, 33, 35, 37, 39 kinnistute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks;
- Paikuse alevis Keraamika tn 10 asuva pumbamaja lammutamiseks.
* anda välja kasutusload:
- OÜle Elektrilevi Seljametsas Taali metskond 94 kinnistule paigaldatud elektri
maakaablile;
- Paikuse alevis Keraamika tänava piirkonnas ehitatud veetorustikele;
- Katrin Varesele Tammurus Oravapesa kinnistule ehitatud üksikelamule ja puurkaevule.
* tunnistada lootusetuteks nõueteks ja loobuda sissenõudmisest ning kanda bilansist
välja kokku 454.41 eurot (Kernu Rahvamaja 11 eurose arve puhul lähevad kohtukulud
suuremaks kui arve ise on; sotsiaalkorteris elanud suurpere on sotsiaalselt mitte toimetulev ja vallast lahkunud. Mõlemale on korduvalt saadetud tähitult meeldetuletusi).
* anda tänukiri OÜ Paikre kauaaegsele juhile Teet Kursile ettevõtte väljaarendamise
ja hea koostöö eest.

Volikogu täpsustas üldplaneeringut
Vastavalt kehtivale seadusandlusele vaatas volikogu
detsembrikuu istungil üle
2009. aastal kehtestatud
valla üldplaneeringu ja otsustas seletuskirjast jätta
välja detailplaneeringute

kehtivusele seatud 7 aastase
ajalise piirangu sätte.
Valla üldplaneeringut
on veel muudetud ka Pärnu
maakonna Via Baltica teemaplaneeringuga ja täpsustatud 2013. aasta septembris

kehtestatud Paikuse alevi
üldiste ehitustingimuste
teemaplaneeringuga.
Kõik detailplaneeringud
jäävad kehtima.
(Vallavalitsus)
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Annetuskonto abiga said
laste jõululauad rikkalikumaks
Veebruaris saab aasta, kui
päevakeskus algatas majanduslikes raskustes olevatele
lastega peredele toiduabi
vastuvõtmise ja kättetoimetamise ning märtsis avas
vallavalitsus samal eesmärgil ka konto rahaliste
annetuste tegemiseks.
Oleme oma lehe kaudu
mitmel korral andnud ülevaate, kuidas uus algatus
läheb ja tänanud inimesi,
kes saanud teisi aidata. Teeme seda ka siin – suur, suur
tänu teile!
Aasta lõpuks kontole
kogunenud ligikaudu 300
eurost enamuse eest osteti
kümnele perele tõsisemat
toidukraami – kõike, millest saab ühe paljulapselise
pere jõululaua katmiseks
toitu valmistada: liha ja
hakkaliha, kapsaid, verivorsti, vorsti ja viinereid,

võid jne, unustamata ka
piparkooke, mandariine,
maiustusi, kohvi. Vastavalt
pere laste arvule kokku
pandud pakid toimetasid
valla sotsiaaltöötajad kätte
vahetult pühadeks.
Loodame, et ka sel aastal jätkavad head inimesed
teiste inimeste abistamise
tänuväärset algatust. Toetusfondi (a/a 10220049486015
SEB pangas) raha võib vald
kasutada muu hulgas ka
raskustesse sattunud perede
laste huvitegevuse toetamiseks, aga ka üksielavate vanuritele küttepuude
ning ravimite ostmiseks jne.
Toiduabi lastele oodatakse
endiselt päevakeskuses iga
kuu 1.-8. kuupäevani.
Rõõm andmisest on suurem kui saamisest. Tasub
proovida!
(Liilia Varik)

Noortel töötutel on
võimalus osaleda töölerakendamise projektis
Oled 16-24-aastane noor ja
pole leidnud tööd ega õpi
hetkel? Liitu noorteklubiga,
mille kaudu aidatakse Sul
siseneda tööturule. Grupi
esimene kohtumine toimub 24.jaanuaril kell 14
Sindi Päevakeskuses. Eelregistreerimiseta, tule vaid
kohale.
Projekti „Noorte töölerakendamine tööturuvalmiduse kasvu abil“ eesmärgiks
on valmistada noori töötuid
ette tööle minekuks, neid
selleks suunates ja julgustades, abistades ümberõppel,
uue elukutse omandamisel
jne.
Nii rahvusvahelised kui
ka Eesti esimesed kogemused näitavad, et üks paremaid
lahendusi noorte tööturule
toomiseks on tööklubide
vorm. Tööklubis toimuvad toimetulekukoolitused
koos praktiliste õppuste ja
videotreeningutega, mida
toetab pidev omavaheline
suhtlemine ja vastastikune
toetus, mis aitab taastada
töötu enesekindlust ja tööotsingute motivatsiooni.
Töötule noorele paku-

takse:
- toimetuleku-, enesearengu- ja tööotsingu
koolitust koos praktilise
treeninguga.
- osalemist 3 kuud kestvas tööklubis, kus on võimalik selgitada välja oma
anded ja sobiv elukutse,
omandada praktilisi oskusi
töö leidmiseks jne.
- isiklikku nõustamist
(psühholoogilist, karjäärialast, juriidilist), mille
käigus valmib igale osalejale koolitus- ja töökarjääri
kava.
- võimalust läbida 3
tööpraktikat enne eriala
õppimist.
- uue eriala omandamist
või kvalifikatsiooni tõstmist
(klienditeenindaja, arvutigraafik, polügrafist, ettevõtja, aiandus, florist, raamatupidaja, auto(bussi)juht,
turvatöötaja, tuletõrjeohutuse spetsialist, hooldaja,
lapsehoidja jne).
- toetust mentori näol,
kes aitab igal töötul leida
nõutud ja hinnatud töökoht
kas Eestis või mõne teise
EL´i riigi tööturul.

Möödunud aasta rahvastiku ja
ettevõtluse statistiline ülevaade
sest sünde oli surmadest
rohkem. Välismaale lahkujaid oli aasta jooksul 52 ja
välismaalt tulijaid 12.
Sündivus on
vähenenud
Sündivus oli viie viimase
aasta madalaim: 2012 – 55;
2011 – 53, 2010 – 68, 2009
– 48. Ka sooline vahekord
(15 poissi ja 25 tüdrukut)
oli tavapärasele vastupidine,
sest viimastel aastatel on
poisse sündinud oluliselt
rohkem kui tüdrukuid (2012
– 33 ja 22’; 2011 – 34 ja 19,
2010 - 41 ja 27). Tabel 4.
Lahkunud
2013. aastal suri 31 val-

LIILIA VARIK
Teabespetsialist
Rahvastik
1. jaanuari seisuga elas rahvastikuregistri andmetel
vallas 3877 inimest, sh mehi
1885 ehk 48,6%. Rahvastikust 24% moodustavad
alaealised, 61% töö- ning
15% pensioniealised. Eelkooliealisi on 374 ehk ligi
10% kogu elanikkonnast,
koolikohuslasi (7-16 aastased) 12%. Tööealiste hulgas
on väike meeste ülekaal
– 50,3%. Alaealistest on
mehi 49 ja penisoniealistest
41%. Vt tabel 1.

Tabel 1 Vanuseline ja sooline koosseis
Mehed

Naised

Kokku

Alaealisi (kuni 18)

458

475

933

Tööealisi (19-62)

1193

1179

2372

Pensoniealisi (63 ...)
Kokku

Rändesaldo teistkordselt miinuses
Valla 22 aastase ajaloo vältel
jäi valla rahvastik aastataguse perioodiga võrreldes miinusesse teist korda (2009.
aasta jooksul vähenes elanike arv 10 inimese võrra, kuigi sündivus ületas surmade
arvu 13 võrra – vastavalt 48
ja 35). Vt tabel 2 ja 3.

234

338

572

1885

1992

3877

lakodanikku: 11 meest ja
20 naist, keskmine vanus
75,7 aastat (meestel 72,4,
naistel 77,6). Nooremalt
kui 60 aastat suri 1 mees
ja 2 naist, 61-70 aastaselt
4 meest ja 3 naist, 71-80
aastaselt 3 meest ja 5 naist,
üle 80 aastaselt 3 meest ja
10 naist. Lahkunud meestest
oli noorim 56 ja vanim 88,

Tabel 2 Elanike arv viimastel aastatel
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3551

3635

3789

3877

3867

3907

3958

3965

3877

Tabel 3
Asula nimi
Paikuse

Elanike
arv
01.01.2011

Elanike
arv
01.01.2012

Elanike
arv
01.01.2013

Elanike
arv
01.01.2014

2614

3047*

3021

2936

Silla

710

328*

332

340

Seljametsa

298

294

297

290

Tammuru

158

157

166

151

Vaskrääma

85

88

88

91

Põlendmaa

42

44

44

47

3907

3958

3988

3877

Kokku

* Toimus Paikuse alevi ja Silla küla piiride muudatus

2013. aastal oli rändesaldo - 96: valda asus elama
186 ja lahkus 282 inimest.
Kokku vähenes elanike
arv siiski 88 inimese võrra,

naistest 41 ja 91 aastane.
Paikuse kalmistul toimus 13 matmist: 5 kirstuga
ja 8 urniga. 10 aastat tagasi
rajatud kalmistul on viimse

puhkepaiga leidnuid 101,
kellest kolmandik on mulda
sängitatud urniga.
Ettevõtlus
Ettevõtlusest ja töökohtadest
on raske väga täpselt rääkida, sest seis muutub pidevalt
Tabel 4

Abielurahval

1. laps
2. laps

tajad Tammuru Puit ja Pinea
ning politseikool. Samasse
suurusjärku jäävad valla
hallatavad põhikool ja Mesimummi lasteaed. Üle 20
töökoha omavad Paikuse
vallas SW Energia, Grundar

Vabaabielus

Ema

Ema

Ema

Ema

20-25 a

26-30 a

31-35 a

36-40 a

2

6

4

3

1

0

5

12

4

8

4

2

3. laps

7

1

0

3

2

4

4. laps

4

0

0

0

2

2

Kokku

18*

19

8

14

10

8

* Lisaks üks 5. laps. Üksikemasid oli kaks.

ja kuna paljud ettevõtted
tegelevad mitmel rindel, on
ka tegevusvaldkondade järgi
liigitamine mõnevõrra meelelvaldne. Viie aasta taguse
ajaga võrreldes on töökohti
vallas ligi 200 võrra vähem,
viimasel kolmel aastal on
seis püsinud enam-vähem

Puit, Fameron, Jonex Transport, Master ja Hüdromel.
Kui aga aluseks võtta vallaelanike töötamine
koduvalla ettevõtetes, on
pingerida mõnevõrra erinev:
lasteaed, Tammuru Puit,
politseikool, vallavalitsus,
Master ja Pinea.

Tabel 5 Töökohad tegevusvaldkondade järgi
Ettevõtjaid

Töötajaid/sh kohalikke

Kaubandus,
toitlustamine, teenindus

16

48/21

Puidu- ja metsatööstus

15

196/52

Autotransport, autode
remont

7

72/23

8

27/15

Eelarvelised asutused

11

213/96

Muu*

38

205/24

Kokku:

95

761/231

Põllumajandus

* Jäätmekäitlus, soojatootmine, elektri-, vee- ja kanalisatsioonitööd

stabiilne.
Alljärgnev info pärineb valla enda ettevõtlusregistrist, kus on kirjas nii
juriidilised kui füüsilised
isikud, kes on oma tegevuse
registreerinud üleriigilises
majandustegevuse registris
või kelle tegemistest me
valla territooriumil lihtsalt
teame. Vt tabel 5.
15. jaanuari seisuga tegutseb meil 95 ettevõtjat
761 töökohaga, millest vaid
30% ehk 231 on täidetud
Paikuse valla elanikega.
Suurimad tööandjad on
umbes poolesaja töötajaga
täispuidust mööbli valmis-

On ka ettevõtteid, kus
töökohti päris soliidselt,
kuid kohalikke ei tööta ühtegi. Samas on osaühingud
Annuste ja Ko ning Kodukartul valinud oma kaadrit
nii, et pooled töötajad elavad Paikusel.
Erastamise ja reformide
käigus on välja kujunenud
kolm suuremat ettevõtluskeskust: Paikuse ettevõtluskeskus endiste EPT ja
sovhoosi 13 tootmishoone
baasil, Tammuru Tehnoküla
endise pardifarmi 21 partlas
ja Silla Tehnoküla endise
kanafarmi 16 kanalas.

Pindalatoetuste saajate
ring laieneb
2014. aastast saab taas registreerida heas põllumajanduslikus korras põllumajandusmaid, et nende eest oleks
võimalik taotleda pindalatoetusi. Juba registreeritud
maade puhul ei muutu omanikul midagi ja kõik käib
vanas korras edasi.
Seni sai pindalatoetusi
taotleda vaid nende põllumajandusmaade eest, mis
olid 30. juuni 2003 seisuga

kantud PRIA põllumassiivide registrisse.
Toetuste taotlemiseks
soovitatakse uued maad
registreerida 1. aprilliks,
et taotlusperioodil PRIA
töökoormust vähendada.
Juba registreeritud põllumajandusmaade toetusõiguslikkuse nõuetes ei muutu
midagi.
Lisainfo PRIA veebilehelt http://goo.gl/U1IRBH.

Tammuru Tehnoküla on üks kolmest valla suurimast ettevõtluskeskusest, kus endistes partlates on kümmekond ettevõtjat tootmise käima pannud, andes momendil tööd ca 120 inimesele.
Vaade OÜ Tammuru Puit kolmele tootmishoonele, kus palgal pooled kogu tehnoküla töötajatest.
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Õnnitleme eakamaid sünnipäevalapsi
LJUBOV BARANOVA
TÕNU ENDE
LIA HÜÜP
HEINO OKAS
IVAN REZUN
MALLE KAARKLINJA
OTU ENNIS
REET PASIEKO
TIIU MERITS
HELBE TALTS
HELMI REIMANN
ILME-ROSALINDE LILL
AINO ALLIKSOO
VALVE PALUOJA
LAINE TRUU
IVARS EIŽENS KARKLINŠ
AINO VERBITSKAS

Ootame mõttetalgule
MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus korraldab 9. veebruaril kell 12 Paikuse Noortekeskuses “Mõttetalgud”.
Kohtumisele ootame
kõiki, kes soovivad vabatahtlikuna kaasa lüüa sellel
aastal Rattapargi mängu-

väljakul kodukandi lastele
suunatud ürituste korraldamises.
Huvilistel palume eelregistreerida hiljemalt 8.veebruariks info@edelaeesti.eu
või siis telefonil 56657537.
(Marika Valter)

RIIMA SUIK
HELLE LUIK
EEVI-LII VEIKESAAR
HELJO OTSUS
HANS VILJAK
JOHANNES TOOMSALU
HELDOR KÄÄRATS
ENDEL PAIS
LEA KÄSPER
AIME KÄÄRATS
ELLI HANSSON
ELLE SAKS
MOONIKA PUUR
ELGA-EVI AAVA
TOOMAS RÄPPO
DAGMAR SOOL

17. veebruaril
Seljametsa Muuseumis
avatud ajaloonäitus:
“Eesti Vabariigi
sündimise
ja kasvamise lugu“

Lahe koolipäev oli Solarises
19. novembril varahommikul vuras Pärnust pealinna
poole kaks bussitäit noori,
et osaleda Tallinnas Solarises “Lahedal koolipäeval”.
Alguses suhtusime sellese
üsna umbusklikult, kuigi
huvijuht ütles kohe, et sellest tuleb üks vingeim päev
meie senises elus. Tõsi tal
oli – see oli väga äge päev.
Enne kontserdisaali minekut sai iga osaleja “Laheda koolipäeva” nimelise
koti brošüüride, pastakate ja
omanimeline rinnamärgiga.

Omaette elamus oli olla üks
tuhandest, kes kõik kätlesid
päevajuhiga ning teada, et
ka sinu naeratusest tehtud
pilt on osake lõpuks kõikide
noorte naeratustest kokku
tehtud fotol.
Esimesel loengul “Keha“
rääkisid meile meie kehast,
kuidas mõistust selgena
hoida ja kuidas hoiduda interneti liigsest kasutamisest
sõjaväekirurg Tiit Meren;
psühhiaater Andres Gross
ja ettevõtjast itipoiss Taavi
Kotka. Kõik esinejad oska-

sid rääkida nii, et kogu saal
elas kaasa. Kõik kuulasid ja
elasid kaasa. Teisel loengul
“Vaim” rääkisid Ene Ergma,
Tarmo Tiisler, Zenja Fokin
ja esines Tom Valsberg oma
bändiga. Kõneldi oma tööst ja
õppimise tähtsusest, huvidest
ja unistustest. Ene Ergma
rääkis ka veidike füüsikast,
mis teda väga huvitavat.
Laheda koolipäeva viimane osa meeldis kõigile
kahtlemata kõige rohkem,
sest tuntud näitlejad Taavi
Teplenkov ja Tiit Sukk tegid

laval nalja ja rääkisid, kuidas nad üldse jõudsid sinna,
kus nad praegu on. Ütlesid,
et see oli väga raske, kuid
tasus ära. Peale Eestimaa
eeskuju autasu üleandmist
laulis Siiri Sisask.
Paikuse Põhikoolist osales sellel väga, väga lahedal
ja õpetlikul päeval veel
Lisette Parts. On raske sõnadesse panna, kui väga meile
mõlemale see huvitav ja
õpetlik päev meeldis. Seda
kogemust me ei unusta.
(Merit Ratnik, 8.a klass)

Kuusk kommide vastu – hea idee toimib
Jõulukuuskede kommide
vastu vahetamise idee töötas ka sel aastal vaatamata
jaanuarikuu paduvihmale
hästi.
Kuigi jõulukuuskede
vahetamine kommide vastu oli välja kuulutatud 7.
jaanuari õhtuks, käis kuuskede lõkkeplatsile toomine
peaaegu päev läbi. Paikuse
lasteaed käis välja mõtte,
et rühmad tahaksid oma
kuuse ise pidulikult ja üheskoos ära viia, kuid õhtune
aeg lastele ei sobi (Urmas
Saardi fotol). Sestap olidki
kultuurijuht Ille ja töömehed
Arne ning Heino juba kell
10 varemtoodud kuused põlema süüdanud, et väikestel
kuusetoojatel oleks, mille
ümber koguneda.

Nagu kokku lepitult,
said enne alanud vihmasadu
kuused lõkkesse visatud ja
kommikotid kätte jagatud.

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 442 0770, e-post: liilia.varik@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.

Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 9-17, lõuna 13-14. www.paikuse.ee

Vaatamata kohati korralikule vihmale oli õhtuks
kogunenud lõkkeplatsi uus
laar kuuski ning neid toodi

aina juurde ja juurde. Ja
igale toojale vastutasuks
ikka kommi.
(Vallavalitsus)

21. jaanuar 2014

TEADAANDED
Paikuse alevi Västriku tn 2 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu
toimub 3. veebruaril kell 16 vallamaja volikogu saalis.
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse andmine kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonele ning tanklale,
teede ja tehnovõrkude lahendamine. Eelnevalt saab
planeeringu eskiisiga tutvuda valla veebilehel www.
paikuse.ee.
***
Volikogu esimees Mait Talvoja võtab kodanikke vastu
igal neljapäeval kell 17–18 vallakantseleis. Soovitav
eelnevalt helistada 442 0770.
***
Paikuse lasterikaste perede liidu esimees on Õnneli
Lõhmus. Kel huvi liidu tegemiste vastu, saab infot
telefonil 4420785.
***
Oleme peale kollektiivpuhkust taas avatud 3. veebruaril. Kohtumiseni! Kohvik Florinda.
***
Jaaniplatsi garaažiühistu üldkoosolek toimub 2. märtsil kell 16 Paikuse vallamaja saalis.
Ligikaudu 100 omaniku koosoleku põhiteemaks on
ühistu haldamine ja uue juhatuse valimine.
Kes ise osaleda ei saa, volitagu ennast esindama mõnda
pereliiget või naaberboksi omanikku (kirjalik omakäeline volitus kaasa!).

KUULUTUSED
Anda üürile 2-toaline korralik korter Paikusel, pikemaks
ajaks. Info 53482119.
***
Üürile anda 300 m2 kütteta, kõrge laohoone, tööstushoone Paikuse kooli taga. Tel 51998586 Ülle.

Ürituste ajakava
2.02 kell 11 eakateklubi peohommik vallamajas.
Maanteeameti liikluskasvatuse peaspetsialist
Marika Luik räägib jalakäija turvaliiklemisest.
21.02 kell 19 EV 96. aastapäevale pühendatud
volikogu esimehe ja vallavanema pidulik
vastuvõtt vallamajas. Üritus kutsetega.
24.02 kell 10.30 mälestusküünalde süütamine
Vaskräämas külaplatsil ja M. Lüdigi sünnipaigas
ning Tammurus M. Kase mälestuskivi juures.
27.02 kell 19 mälumängu turniir vallamajas.

Seljaku käsitööspaa
Pärnumaal
(Paikuse vald, Vaskrääma küla)
L, 1.02 Õpime paeltikandit.
Saame selgeks paeltikandi peamised võtted ja pisted.
Hind 13 €, aeg 2 tundi.
L, 8.02 Siidsall kõrretehnikas.
Lihtne, algajatele sobiv siidimaali tehnika.
Hind 17 €, aeg 2 tundi.
L, 15.02 Meisterdame karpe.
Valmib luksuslik ehte- fotokarp käsitsi valmistatud
nepaali paberiga. Hind 16 €, aeg 3 tundi.
K, 19.02 Soe karask ja soe süda.
Õpime karaskitegu ja punume eesti paelu.
Hind 12 €, aeg 3 tundi.
P, 23.02 Vilditud lukuprossid.
Teeme metall-lukust ja villast värvikireva prossi.
Hind 13 €, aeg 2,5 tundi.
K, 26.02 Heegeldatud pusakee 1. osa.
Kee lõpetamiseks vajalik ka teine kokkusaamine.
Kahe korra hind 15 €, aeg 2,5 tundi.
Nädala sees algavad kõik koolitused kell 18, nädalalõpul
kell 13. Hind sisaldab materjale ja juhendamist.
Osalemine ainult eelregistreerumisega annika.poltsam@
gmail.com, 5127685, https://seljakutalu.wordpress.com/.

Paikuse Päevakeskuse saalis
Karismaatilise Katoliku Kiriku

Missad

Koguneme igal pühapäeval kell 12.
Armulaua osadus on avatud kõikidele, kes usuvad
ja on ristitud.
Kõik on väga oodatud!
Lisainfo tel 56 41 555

Korraldame ka käsitöösünnipäevi ja üritusi asutustele.
Tule külla või kutsu koolitus endale sobivasse paika!

Hilbu Äri

(staadioni kõrval)
Hilbu äris eelmise aasta kaup väga soodne
0.50-1.00 tk.
Oleme avatud T-R 10.00-17.00. Tel 51998586 Ülle

