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Saadikute osavõtt
istungitest oli hea
Tänane, oktoobris 2009
valitud volikogu on pidanud
2011. aastal 10 korralist ja
2 erakorralist istungit, kus
anti välja 11 määrust ja võeti
vastu 29 otsust.
Keskmiselt osales igal
volikogu korralisel istungil
83 % saadikutest. 15 volikogu liikmest neli leidsid
võimaluse osa võtta kõi-

kidest istungitest. Need
on Arvo Lorents, Oksana
Mihhailova, Kaie Reial ja
Mait Talvoja.
Heiki Ilves, Eero Rändla, Liina Kivisto ja Kalju
Viirsalu on puudunud vaid
ühe, Hevelin Kärp, Heldur
Paulson ja Tõiv Tiits kaks
korda ning Olev Naarits
kolm korda.

Säästkem rahvaloendajaid
koerte hirmust
31. detsembril alanud Eesti 11. rahvaloendus jõuab
peagi sinnamaale, et loendajad hakkavad käima ka
kodudes.
16. veebruarist külastatakse neid, kes e-loendusel
ei osalenud. Kui kedagi pole
kodus või vastamiseks pole
parim aeg, jätab loendaja
teatise oma kontaktandmetega, et inimene saaks uue

aja kokku leppimiseks ühendust võtta. Küsitlusloendus
kogu riigis peab olema tehtud 31. märtsiks 2012.
Nüüd ka väike üleskutse
veel loendamata koerapidajatele – säästke rahvaloendajaid koerte hirmust
ja hoidke oma lemmikud
võimalikult vähe lahtiselt
õues seniks, kui loendaja teil
ära on käinud.

Noored korraldavad heategevusliku korvpalliturniiri
Paikuse Noortevolikogu
korraldab 18. veebruaril
korvpalliturniiri, kuhu ootame osalema meeskondi vallavalituse/volikogu ametnikest, põhikooli õpetajatest,
põhikooli vilistlastest, Politseikooli kadettidest, noortevolikogu oma esindusest ja
põhikooli õpilastest.
Turniir toimub Paikuse
Spordikeskuse suures saalis
algusega kell 13.

Pealtvaatajatele sissepääs tasuta. Ootame rohket
osavõttu.
Turniiri ajaks pannakse
võimlasse kogumiskast,
kuhu soovijail on võimalik
lasta sente kevadel korraldatava Paikuse valla maskotikavandi konkursi võitjatele
auhindade muretsemiseks.
Konkursil saavad osaleda
kõik Paikuse valla elanikud.
(Marika Valter)

Seljametsa külamaja
saab käputamisraja
19. veebruaril kell 12 Seljametsa kooli juures algava
lõbusa vastlatralli raames
tutvustatakse külamaja spordisaalis külalaste tarbeks
soetatud käputamisrada ja
muid beebidele sportimiseks mõeldud vahendeid.
Kõik pered, kus viimasel paaril aastal järelkasvu
lisandunud või varsti lisandumas, on väga oodatud arvamust avaldama, kas ja mis
aegadel tahaksid vanemad
oma beebidega külamajas
esimesi sammukesi harjutamas käia. Plaanis on luua
see tasuta võimalus kord
nädalas kindlal päeval ja

ajal. Eriti hea oleks, kui leiduks keegi kohalik (näiteks
mõni emme või vanaema),
kes oleks valmis enda peale
võtma saali tunniks korda
seadmise ja inventari ärapaneku pärast tundi.
Nende korralduslike küsimuste osas kuulab soove
ja püüab neist tegevuskava kokku klapitada Eve
Paas. Ühendust saab võtta
eve.paas@paikuse.ee või
5244295.
Käputamisraja muretses
mittetulundusühing Konsensus tänu kohaliku omaalgatuse programmi rahalisele
toele. (Eve Paas)

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Huvikooli lapsed olid talvelaagris
MONIKA VAHER
Huvikooli direktor
4.-5. jaanuaril toimus Paikuse Huvikooli ruumides
õpilaste talvelaager. Laagrisse kutsusime lapsi koos
sõbraga, kelle eest ise julged
vastutada, sestap oli 22
osaleja hulgas lapsi ka Tori
vallast ja Pärnu linnast.
Üheskoos maalisime
talve, tutvusime Jaapanist
pärit voltimiskunsti ehk
origamiga ja valmistasime 2012. aasta kalendrid.
Õhtupoolikul mängisime
rahvamänge, grupitööna
valmisid loovtantsud. Und
aitasid peletada öökino ja
–maalimine. Omaette elamus oli ka kaasavõetud ma-

gamisasjadega magamine
klassides põrandal.
Kuna lõunapausi ajal

käidi kodus söömas ja
muuks ajaks oli igaühel
kaasas oma moonakott, ei

läinud laager korraldajatele
ka kuigi kulukaks ning osavõtjatele oli sootuks tasuta.

Viisakas on peale pühi kuused kokku korjata
LIILIA VARIK
Teabespetsialist
Kolmekuninga järgseks
pühapäevaks kutsus valla kultuuritöö spetsialist
Ille Riivits vallarahvast
jõulukuuskedega Kastani
elamurajooni taha jaanituleplatsile, kus ta lubas need
siis kompvekkide vastu
välja vahetada.
Kuuski veeti lõkkeplatsile juba hommikul ja lisa
viidi kogu päeva jooksul, nii
autodega kui jalgsi, kokku
oma sadakond puukest kindlasti. Kokkulepitud ajal tuli

suure kommikotiga Ille Riivits ning suu said magusaks

kõik kohalolijad, sõltumata
sellest, kas lõkkesse toodi

4. aastane Heleriin koos vanaemaga

suur puu või vaid mõned
oksad.
Esimene ühine kuuskede põletamine toimus juba
2004. aasta jaanuaris. Vahepeal jäi kena ettevõtmine
soiku ja soojendati uuesti
üles alles ülemöödunud
aastal. Siis oli ka pillimees
kohal, kuid kõva pakane ei
lubanud pillile häältki sisse
puhuda.
Tänavune ilm soosis
üritust igati ja lasi lastel
kõrvaloleval liumäel ka
kelgutades lustida.

Urmas Saard

Valla raamatukogu külastatavus kasvab
LIILIA VARIK
Teabespetsialist
Kahtlane, kas kirjanduse
tellimisest ja loetavusest
raamatukogudes räägitaksegi veel kunagi rohkem kui
praegu. Teema on aktuaalne
tundub et kõigi jaoks, sestap
ei jää suurematest vendadest
maha ka Paikuse Postipaun,
vaid esitabki mõned küsimused valla raamatukogu
juhatajale Marika Kukele.
Kuidas kommenteerid
ühe linnalähedase külaraamatukogu külastatavust 2011. aastal?
Raamatukogu kasutamine on olnud vägagi elav
Tõusutrendi võib märgata
kõigis meie tööd iseloomustatavates näitajates: lugejate arv ulatus rekordilise

550-ni, külastusi oli 7381 ja
laenutusi 18606. Laenutuste
hulka võiks lisaks arvata
veel 800 ühikut raamatukogus kohapeal loetud,
kasutatud kirjandust.
Kas Sina tellid seda,
mida rahvas eeldatavasti
soovib lugeda või loevad
inimesed seda, mida Sina
pead tellima?
2011. aastal sai Paikuse
raamatukogu riigilt 6000
eurot, vald toetas umbes
sama summaga. Uusi raamatuid saime 640 nimetust,
sh ligi 200 teatmeteost. 40
% ilukirjandusest oli eesti
kirjandus. Ajakirju ja ajalehti oli tellitud 30 nimetust,
neist „Psühholoogia Sinule“
ja „Imeline Teadus” esimest
aastat.
Nii et vastus küsimusele

oleks see, et meie rahvas on
saanud lugeda seda, mida
soovib. Kuigi mõne raamatu
puhul tuleb ka järjekorras
oodata.
Millised raamatud olid
popid ja kuidas siis selle
Cartlandiga ka meil lood
on?
Peab kohe ütlema, et
kümne enim laenutatud teose hulgas ei olnud ei Barbara
Cartlandi, Nora Robersit ja
sel aastal ei jõudnud sinna
ka Erik Tohvri.
2011 laenutuste TOP
10:
Lea Arme „Ma olen elanud“; S. Meyer „Videviku“
saaga; A. Lindgreni „Meisterdetektiiv Blomkvist“; S.
Larssoni triloogia „Lohetätoveeringuga tüdruk“; S.
Oksaneni „Puhastus“; C.

Cooksoni triloogia „Mallenite needus“; Minu sarjast „Minu Neenetsimaa“;
„Minu Moskva” ja „Minu
Brüssel“.
Mida soovid oma lugejatele uueks aastaks?
Milliseks kujuneb 2012
aasta, sõltub mingil määral
ka meist endist. Loodan, et
ilmub palju häid raamatuid
ja et raamatukogul oleks
ka sel aastal piisavalt vahendeid neid osta. Loodan,
et inimeste maitse ümberkasvatamine jõuvõtetega
ei võõruta neid lugemast
sootuks.
Soovin, et kõik lugejad
leiavad endale meelepärase
ja lugemisnaudingut pakkuva raamatu ning jäävad
rahule teenusega, mida suudame neile täna pakkuda.

2

Nr. 1 (205)

Abivallavanema ametikohal
töötab Holden Arge

HOLDEN ARGE
Abivallavanem
2. jaanuarist toimus vallavalitsuse tehnikaosakonnas
kaadrimuudatus. Juba sügisel esitas 1993. aastast
abivallavanema töötanud
Ain Jakobson avalduse enda
teenistusest vabastamiseks,
andes samas nõusoleku
kommunaalmajanduse
spetsialisti ametikohal töö-

tamiseks 15. veebruarini,
et koos tööülesannetega
jõuaks anda üle osagi oma
aastate jooksul omandatud
kogemustest valla ühe olulisema valdkonna juhtimisel.
Tehnikaosakonda juhtiva abivallavanema ametikohal töötab nüüd Holden
Arge, 26. Ta on sündinud ja
elanud Pärnus, viimased 6
aastat õppinud ja töötanud
Tallinnas. Naasnud tagasi
Pärnusse, võttis vastu ettepaneku asuda tööle Paikuse
Vallavalitsuses.
2004. aastal lõpetas ta
Pärnu Hansagümnaasiumi,
mille järgselt täitis kodanikukohustust ajateenijana
EV kaitseväes. 2005. aasta
sügisel alustas õpinguid
Tallinna Tehnikakõrgkoolis,
mille diplomi omandamise
järel läbis edukalt aastase

täiendkoolituskursuse Eesti
Kunstiakadeemias muinsuskaitse ja restaureerimise
alal.
Kõrgkoolide kõrvalt töötas ta kahes ettevõttes, kus
koostas ja kooskõlastas ehitusprojekte Tallinnas ning
projekteeris ja konstrueeris
hooneid ja rajatisi Eestisse
ning Soome. Põhitöö ja
erialaõppega paralleelselt
on Holden Arge täiendanud
end informaatika, turunduse
ja raamatupidamise valdkondades.
Vastuses küsimusele,
miks just Paikusele, nimetas
Holden Arge muuhulgas
soovi teha erialast tööd
kodukandis ning rakendada
maksimaalsel määral oma
teadmisi ja oskusi siinsete
kodanike huvides.

Sinu idee, Sinu algatus
1. märtsini saavad kõik
põhikooli õpilased kollektiivselt osaleda üle-eestilisel
konkursil „Sinu idee, Sinu
algatus” projektiga, mis
propageerib liiklusohutust
ja/või keskkonnasäästlikke
liiklemisviise.
Konkurss on korraldatud
Renault’ haridusprogrammi
„Ohutu liiklemine kõigile”
raames. Võitjad osalevad
finaalis Pariisi lähistel Dis-

neylandis.
Konkursi ülesandena tuleb 1. märtsiks mõelda välja
ja viia läbi liiklusohutuse
ja/või keskkonnasäästlike
liiklemisviiside teemaline
kohalik kampaania. Osalejail saata 1. märtsiks www.
ohutuliikleminekoigile.ee
kaudu
- konkursiavaldus;
- kohaliku kampaania
raames toimunud tegevusi

kokku võttev aruanne;
- kampaania elluviimist
esitlev dokumentatsioon
suvalises kunstilises vormis: pilt, audio- või videosalvestis.
Lisainformatsioon
(elektrooniline käsiraamat
jne) www.ohutuliikleminekoigile.ee. või 505 9971,
brit.vister@hamburg.ee.
(Brit Vister, projektijuht)

Paikuse noored võtsid osa
ööpäevasest ideejahist

Vallavolikogus otsustati:
16. jaanuar 2012
* kinnitada Paikuse lasteaia Mesimumm, Seljametsa Lasteaed-Algkooli ja Paikuse
Põhikooli arengukavad aastateks 2012 - 2014;
* teha muudatused haridus-, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisus järgnevalt:
arvata välja Nele Tamm ja kinnitada komisjoni liikmeteks Jaana Kannistu ja Eve
Kalimulina;
* kuulata ära ja võtta teadmiseks volikogu maakomisjoni ning haridus-, sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni tööplaanid;
* lugeda Paikuse valla 2012. aasta eelarve II lugemine toimunuks.

Vallavalitsuses otsustati:
22. detsember 2011
* väljastada ehitusluba Paikuse alevis Käärasoo põigu ühele osale tolmuvaba katte
ehitamiseks;
* võõrandada otsustuskorras valla heakorratöödel kasutusel olnud Volkswagen
Transporter Kasten hinnaga 1320 eurot;
* pikendada ühe Tammuru ja kolme Põlendmaa sotsiaaleluruumi üürilepinguid
aasta võrra;
* eraldada vallaeelarve reservfondist Seljametsa Lastaed-Algkooli juurdeehituse
eskiisprojekti koostamiseks 576 eurot ja Paikuse Raamatukogule töötasu maksmiseks
250 eurot;
* lisada eelarvesse Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-lt sihtotstarbelise eraldisena laekunud 8482 eurot Männiku tänava veetorustiku rekonstrueerimiseks;
* võtta teadmiseks raamatupidamisosakonna juhataja V. Roosmaa ülevaade vallale
võlgu olevatest isikutest ja võtta kasutusele meetmed võlgnevuste likvideerimiseks.
9. jaanuaril 2012
* anda projekteerimistingimused Kalda tee 43 kinnistul paikneva elamu laienduse
projekteerimiseks;
* kehtestada vallavalitsuse ja hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad;
* moodustada riigihanke „Paikuse Tervise- ja spordikeskuse ümberprojekteerimine“
läbiviimiseks 4-liikmeline komisjon (esimees Kuno Erkmann ja liikmed Valli Roosmaa,
Holden Arge, Helve Reisenbuk);
* võtta teadmiseks ning täitmiseks ülevaade 2011. aastal vallavalitsuse tööplaanis
olnud, kuid täitmata jäänud ülesannetest.

Ministeeriumi Pärnumaa visiidi
käigus käidi ka Paikusel
HELVE REISENBUK
Abivallavanem

13. jaanuaril külastas
Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler
Madis Lepajõe koos 5
liikmelise delegatsiooniga Paikuse lasteaeda
Mesimumm, Paikuse
Põhikooli ja Paikuse
Huvikooli.
Tutvustuse oma asutuse
tegevusest tegid Eve Kalimulina, Aare Külaots ja
Monika Vaher. Vestlusringis

MARIKA VALTER
Projekti juht
6.-7. jaanuaril osales Paikuse Noortekeskuses 15
Sindi ja Paikuse noort 24 h
kestnud projektikirjutamise
ideejahil, kuhu oli kaasatud
24 noortekeskust üle Eesti.
Et teha asju ühiselt, oldi
omavahel ühenduses telesilla abil läbi interneti - nii sai
ka näha, mis toimub mujal.
“IDEE 24” projekti
koordineeriti Karksi-Nuia
Noortekeskusest, kus asus
mängu keskpunkt. Sealt
konsulteerisid meeskondi
ning nõustasid ideid ka

programmi Euroopa Noored
konsultandid.
Panokes algas pikk päev
lustakate meeskonnamängudega, et omavahel tutvuda.
Projektiideede rünnakul
pakuti välja ideid ja mõtteid, mida võiks üheskoos
teha/muuta, et igapäeva elu
oma kogukonnas paremaks
muuta.
Projekti kirjutamisel
võeti läbi kõik etapid sammsammult ning nii valmiski
24 tunni jooksul ühistööna
noorteprojekt “Logi end
Välja!”. Projekti eesmärgiks
on tõsta Paikuse ja Sindi
noorte teadlikkust inter-

netis peituvatest ohtudest
ning tõestada, et suhteid on
võimalik luua ka virtuaalkeskkonnast väljaspool, läbi
põnevate ning arendavate
ühistegevuste korraldamise. Selle saavutamiseks on
kavas korraldada mitmeid
vabaõhu spordiüritusi ning
töötuba teemal “Internetiohutus”.
Projektitaotlus on kavas
esitada Avatud Eesti Fondi
ning kõigi eelduste kohaselt
on kavas projekt ellu viia
juba kevadel.
Järgmine üleriigiline
suurüritus „IT öö“ on tulemas juba 23. märtsil.
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osalesid veel lasteaias tervishoiutöötaja Helemai Merila,
põhikoolis õppealajuhataja
Sirje Solom ning huvijuht
Kristel Kadakas. Visiidi käigus tutvuti haridusasutuste
õpi- ja tegevuskeskkonna
võimalustega.
Räägiti probleemidest
seoses õppekavade rakendamisega. Tunti huvi kvalifitseeritud personali värbamise võimaluste vastu ning
personali ja lastevanemate
kaasatuse üle. Huvituti huvitegevuse võimalustest ja
selle rahastamisest nii oma
vallas kui teistes huvikoo-

lides käivate laste osas.
Vesteldi lastega nii lasteaia
rühmades kui põhikooli
klassides.
Visiidist kokkuvõtet tehes
nimetas asekantsler Lepajõe
Paikuse haridusasutustes
käiku kui ülimalt positiivset
kogemust, kus kaunis ja hooldatud tegevuskeskkond on
täidetud ka läbimõtestatud ja
lapsest lähtuvalt eesmärgistatud kvaliteetse sisuga. Lõpetuseks palus ta luba kasutada
Paikuse haridusasutustes
nähtut positiivsete näidetena
hariduse korraldamisest omavalitsuses.

Haridus- ja Teadusministeeriumi delegatsioon uudistamas 3 a klassi tööõpetuse
tunnis Paikuse Põhikoolis, kuidas valmivad kalendrid
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Aasta 2011 oli majanduslikult raske, kuid
esmatähtsate ülesannetega tulime toime

KUNO ERKMANN
Vallavanem

2011. aastat alustas
Paikuse vald eelarvega,
kus tulud ja kulud olid
tasakaalus - 3109624
eurot. Aasta jooksul
suurendasime planeeritavaid tulusid 3125646
euroni, eelarve täitmiseks kujunes 3107808
eurot, mis on 99,4%
kogu mahust. Tegelik
laekumine võrreldes
planeerituga oli tululiikide lõikes väga erinev.

leidunud.
Positiivsena jääb möödunud aastat iseloomustama Euroopa fondidest ja
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse meetmetest mitmete valla poolt esitatud projektidele rahastuse saamine.
Kokku tõid valla ametnike
poolt kirjutatud projektid
eelarvesse juurde enam kui
55 tuhat eurot.
Omaette väärib tunnustamist mittetulundusühingute aktiivsus lisarahastuse
taotlemiselt. 2011. aastal
said valla üldkasutatavad
objektid tänu külaseltside ja
teiste mittetulundusühinguRahastuse saanud projektid

1. Aleviku tiigi puhastamine – 19100
2. Põhikooli ja spordikeskuse lagede soojustamine – 9030
3. Ohtlike jäätmete kogumisring – 2387
4. Männiku tn veevõrgu ühendamine puhastatud veevõrguga – 8482
5. Paikuse–Reiu vabaõhulava projekteerimine – 16058 (laekub 2012)

Rahastuse saanud MTÜ-de projektid
1. Paikuse Naisteühing Martad, Seljametsa külamaja sisustamine
- 26821
2. Silla Külaselts, Reiu silla valgustamine - 23609
3. Paikuse Loometegevuskeskus, Kiviaja küla I etapi ehitus - 59368

Üleplaanilised laekumised tululiikide lõikes:
Planeeritud
Reklaamimaks
Spordikeskuse tulu

Täitmine

%

224

450

201

6080

7472

123

Sihtotstarbelised toetused

40072

43998

110

Loodusvarade ressursitasu

64001

69234

108

93982

99670

106

1658507

1713428

103

Maamaks
Füüsilise isiku tulumaks

Alalaekumised tululiikide lõikes:
Planeeritud Täitmine
Maamüük
Intressitulu
Üldvalitsemisasutuste
majandustegevus
Elamu- ja kommunaalmajandus

30678

3391

%
11

959

243

25

1406

744

53

13632

9125

67

Muu majandus

3713

2854

77

Riigilõivud

4154

3429

83

Ka tööpuuduse vähenemise
osas oli aasta positiivne.
Perioodil 1.01 - 1.12.2011
vähenes töötus 154-lt 88
inimeseni, kuid kindlasti ei
rahulda see näitaja neid 88
inimest, kellele töökohti ei

rekonstrueerimise, mille
tulemusena muutus liikluskorraldus Linnuriigi elamurajooni juures sujuvamaks,
tehes ühtlasi jalakäijaile
tee ületamise ohutumaks.
Maanteeamet korraldas ka
Seljametsa–Tammuru teel
Vaskjõe uue truubi ehituse.
Suutsime ka
investeerida
Valla enda vahenditega ehitasime välja Tamme tänava
valgustatud kergliiklustee
lõigu Linnuriigi bussipeatuseni, paigaldasime uue
bussiootepaviljoni ning
rekonstrueerisime kogu
Tamme tänava välisvalgus-

te esitatud ja heaks kiidetud
projektidele üle saja tuhande
euro.
Va l l a t ä n u k u u l u b
ka Lääne Regionaalsele
Maanteeametile, kes viis
lõpule Paide mnt III etapi

tusvõrgu. Kuigi aasta algul
teedele eraldatud vahendid võimaldasid korraldada
vaevalt teede hoolduse, sai
tänu Paide mnt rekonstrueerimisel tekkinud freesasfaldile katta sellega ära ka
190 meetrit kruusakattega
Pääsukese puiesteest.
Kahjuks ei suutnud me
käivitada Paikuse põhikoolile nii vajaliku uue spordikeskuse ja vallarahva poolt
pikisilmi oodatud tervisekeskuse kompleksi ehitust.
Põhjuseks on meie valla
võimalustele liiga kõrgeks
osutunud ehitushanke hind
– seitsmest pakkumisest
odavaim oli ca 3,250 miljonit eurot. Kuna riik ei anna
täiendavaid ressursse ja
ehitusmaksumused järjest
kallinevad, oleme kaalunud
selle suurehituse tegemist
etappidena ja ka teatud materjalide osas odavamate
lahenduste otsimist.

Hea on tõdeda, et valla rahvastik kasvas 2011.
aastal 51 inimese võrra ja
sündide arv on olnud viimaste aastate keskmisega
võrreldes tõusvas trendis.
Alustasime uue lasteaia projekteerimisega Seljametsas.
Projekt valmib 2012 juuniks ning peale seda tuleb
otsustada, kuidas ja millal
oleks võimalik see ka välja
ehitada.
Tänan kõiki vallakodanikke, ettevõtete ja asutuse
juhte, kes aitasid kaasa valla
efektiivsele majandamisele
ja tegid konstruktiivseid
ettepanekuid valla elu-olu
paremaks korraldamiseks.
Kokkuvõtteks võin öelda, et oli pingeline majandusaasta ja meie investeeringud ei olnud eelnevate
aastatega võrreldavad. Samas suutsime tänu kirjutatud projektidega saadud välisrahatusele, valla eelarve
võimele eraldada vahendeid
peale haldamise ka investeeringuteks ning kodanikuühiskonna kaasalöömisele
teenuste pakkumisel, tagada
valla haldusvõimekus ja
toimimine vähemalt senisel
tasemel.
Tänaste teadmiste ja
tulevikuprognooside juures
ei ole niipeagi loota majanduse kiiremat arengut,
mistõttu vajaduste hulk
kindlasti kasvab ja võime
kõige sellega toime tulla
kahaneb. Loodan, et üheskoos argumenteeritult arutades, arukalt majandades
ning prioriteetsete sihtide
seadmisel vallakodanike
vajadustest lähtudes suudame tagada valla arengu ka
edaspidi.
2012. aasta plaanidest
annan teile, head vallakodanikud, siinsamas lehe veergudel lühikese ülevaate juba
veebruaris, kui uus eelarve
on kinnitatud.

Uue väljanägemise sai ka aastaid meile kõigile pinnuks
silmas olnud Kastani elamurajooni tiik. Endist EPT keskust aastakümneid iseloomustanud veekogu puhastati
setetest ja taimede juurestikust ning selle põhi süvendati.
Koos Keskkonnainvesteeringute Keskusest saadud
toetusega kulus töödeks üle 20 tuhande euro. Tiiki
paigaldati purskkaev ning tiigiäärsest kujunes kena
puhkekoht, millest ei tohiks siiski kujuneda naabreid
häiriv „läbukoht“.

2011. aasta jääb vähemalt mõne piirkonna elanikele
meelde lisaks erakordsele lumerohkusele ehk ka seoses
vallas aset leidnud teiste ettevõtmistega. Paide maantee
rekonstrueerimise III etapi käigus sai augustis valmis
Linnuriigi bussipeatuse juurde jalakäijatele ülekäigukoht ohutussaarekestega. See ei anna jalakäijatele
küll eesõigust tee ületamiseks, kuid muudab palju
Urmas Saardi fotod
ohutumaks.

Kuidas oma elektritarbimist jälgida
Eesti Energia e-teeninduses
www.energia.ee. saab nüüdsest võrrelda oma elektritarbimist eri aastatel, aastaaegadel ja teha tarbimisajaloole märkmeid näiteks
mõne uue kodumasina ostu
või vanast loobumise kohta.
See on hea võimalus jälgida,
kuidas kokkuhoiu nimel tehtav pingutus elektritarbimist
aja jooksul muudab.
Kogemus näitab, et
inimesed pööravad energiasäästule rohkem tähelepanu, kui neil on võimalik

saada vahetut tagasisidet,
kuidas nad oma otsuste ja
käitumisharjumuste muutmisega energiatarbimist
mõjutavad. Tarbimisajalugu
saavad kasutada kõik Eesti
Energia kodu- ja ärikliendid.
Eri perioode saab võrrelda
kuni 2009. aastani. Kahetariifse elektriarvesti puhul
saab võrrelda nii öist kui ka
päevast elektritarbimist. Lisaks tarbimisajaloole leiab
Eesti Energia e-teenindusest
ka kasuliku automaatse paketikalkulaatori.

Huvikoolis jätkuvad
filmiõhtud
21. veebruaril kell 18 toimub Paikuse Huvikoolis
filmiga “Loodus, kasvatus
ja armastuse jõud” järgmine
Arenguklubi filmiõhtu.
Teadus on seni kinnitanud, et inimese loomuomadused on programmeeritud
tema geenidesse. Ometi
tõestavad hiljutised avastused rakubioloogias, et
vanemate hoiakud ja uskumused avaldavad järeltulijate geneetilisele programmile
sügavat mõju.
Sünni- ja sünnieelse
arengu uurimise üks pioneere Ph.D. Bruce H. Lipton

vaatleb vanemate „programmeeringu“ olulist rolli meie
tervise, käitumise, mõtteviisi ja suhete kujunemisel.
Uuel teadusel põhinev loeng
näitab mehhanismi, kuidas
vanemate emotsioonid ja
tõekspidamised mõjutavad
laste geneetilise koodi väljavalimist ning isegi selle
ümberkirjutamist.
Filmile järgneb arutelu.
Eelregistreerimine e-mailil:
nlpinstituut@nlpinstituut.ee
Osalustasu 10 € (saab tasuda
kohapeal). Kui ühest perest
on rohkem kui üks osaleja,
siis 7€.

Inglise keele ja viltimise
oskuse saab loomekeskusest
24. jaanuaril alustab tööd
inglise keele kursus täiskasvanutele (algajad ja
taasalustajad). Tunnid toimuvad teisipäeviti 16.45
- 18.15 Paikuse Huvikooli
meediaklassis. Registreerimine ja info: Ingrid Lilles
(5293196), ingrid.lilles@
ppk.edu.ee.

28. jaanuaril kell 11
toimub masinviltimise lühikursus. Meid õpetab Ivi
Sutt Jõõpre Põhikoolist.
Koolituse hind osavõtjale
8 eurot (materjalid hinna
sees). Info ja registreerimine: www.loomekeskus.eu
või tel 4452120.
(Monika Vaher)

„Kuldne iga“ aina tegutseb

Uue aasta algust tähistati
meeleoluka peoga
Selleaastane Memme-taadi
uusaasta pidu peeti maha
kolmekuningapäeval vallamajas.
Peakorraldajaks olid
ansambli Lustilik naised,
sest möödunud aastal olid
selles ametis Memmede
rühma tantsijad. Ja kordamööda nad seda vankrit on
vedanud.
Enamus 70 pidulisest
olid eakate klubi „Kuldne iga“ staažikad liikmed.
Kuulanud ära vallavanema
Kuno Erkmanni head soovid ja soovitused, kõlistati
omavahel vahuveini po-

kaale, käidi külla tulnud
jõuluvanale salmi lugemas
ja pakke vastu võtmas, nauditi kauneid talvelaule ja
rahvatantsu.
Pidudega ka jätkatakse
5. veebruaril kell 11 on oodatud eakate klubi „Kuldne
iga“ liikmed ja kõik teisedki
pensionärid vallamajja igakuisele peohommikule.
Lisaks kohvilauale ning
Priidu pilli järgi tantsimisele
annavad ansambel Lustilik
ja Memmede rahvatantsurühm ühe korraliku kontserdi, kus on kõike – laulu,
tantsu, sekka luuletusi ja
põimikuid.
(Heldi Grossmann)
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
TÕNU ENDE
HEINO OKAS
IVAN REZUN
MALLE KAARKLINJA
OTU ENNIS
TIIU MERITS
HELMI REIMANN
ILME-ROSALINDE LILL
AINO ALLIKSOO
VALVE PALUOJA
LAINE TRUU
IVARS EIŽENS KARKLINŠ
LISETTE MÖLDERSON
AINO VERBITSKAS
RIIMA SUIK
HELLE LUIK
EEVI-LII VEIKESAAR
HANS VILJAK
JOHANNES TOOMSALU
HELDOR KÄÄRATS
ENDEL PAIS
LEA KÄSPER
AIME KÄÄRATS
ELLI HANSSON
ELLE SAKS
MOONIKA PUUR
ELGA-EVI AAVA
DAGMAR SOOL

MARAT BARANOV
ema Inna Lunina
isa Maxim Baranov

14.11.2011

KAUR METSNIK
ema Eneli Eeskivi
isa Jaanus Metsnik

07.12.2011

GEORG RAHUSAAR
ema Anna Kotenjova
isa Riho Rahusaar

28.12.2011

JANIS MARTIN MEŽULIS
ema Anu Tammearu-Mežule
isa Martinš Mežulis

31.12.2011

ALEKSEI VALJAUGA
ema Julia Valjauga
isa Andrei Valjauga

05.01.2012

MATTIAS VIKS
ema Maria Paluste
isa August Viks

12.01.2012

17.jaanuarist – 9.märtsini

Piret Nikolai maalide

PERSONAALNÄITUS

LÕBUS VASTLATRALL
• Kelgumäel vastlaliu võistlus
• Vigurvõistlus peredele
• Oodatud vastlakarnevalilisedhuvitavama kostüümi
konkurss
• Kuum hernesupp
ja tee
• Tublimatele
auhinnad

Halb ilm ei
sega, kui tuju
hea ja
riietus õige!

SPORT SPORT SPORT
Vapruse vutipoisid mängisid hästi
Juninen, Sven Tagu, Silver
Tagu, Kris Talving, Karl
Vahur Vahemets, Joosep
Pärn, Ronaldo Havasaar ja
Hendrik Laas).
Ka 1998 a. sündinud ja
nooremate poiste arvestuses
saavutas JK Vaprus-Paikuse kõrge kolmanda koha.
Meeskonnas mängisid Karl
Kodu, Kert Kodu, Tarmo
Kodu, Karl Varik, Ats Saare,
Kaupo Koort, Kristel Koort,
Chris Makovei, Andres Kalbus, Markus Kask, Jan Philip Ostermann.
(Priit Sõstar, treener)

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

Paikuse Huvikooli kunstiklasside
õpilaste tööde näitus on
Paikuse Päevakeskuse kaminasaalis
üleval veel vähemalt veebruarikuu
lõpuni.
Kaminasaal on avatud töötaja kohaloleku
korral igal tööpäeval.
Lähem info 4455355

Tulge laste- ja
noorteriideid vahetama!
13.-16. veebruaril on Paikuse Päevakeskuses
avatud laste- ja noorteriiete vahetuspunkt.
Saad tuua oma lapsele väikseks jäänud
kehakatted teistele jagamiseks ning leida
oma lapsele sobivad pluusid, püksid, joped,
mütsid. Ja seda kõike täiesti tasuta!
Vahetuspunkti perenaine võtab vastu vaid
puhast ja tervet kaupa.

Kuulutuste vastuvõtt toimetuses

Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi?

TULE VERESOONI KONTROLLIMA!
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub teisipäeval,
31. jaanuaril kell 9-17 Paikuse vallamaja II korrusel.
Registreerimine vastuvõtule toimub
tööpäevadel kell 9-13 tel 5698 5633.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge. Protseduur maksab 6 eurot.
Hooli endast ja tule kontrolli
Tervise Tugi OÜ

22. veebruaril kell 19
Paikuse vallamajas

Eesti Vabariigi aastapäeva ball

Sinilindu Otsides

Raimond Valgre ajastu hõngus,
mille idüllilisus viib teid ajarutus
tuhmunud tunnete juurde, kogemaks
rõõmu ja armastust meis endis.
Töötab kohvik
Piletid 2 eurot tükk valla kantseleist
10.veebruarini, kohapeal 3 eurot
Korraldajad:
Paikuse Vallavalitsus ja
Meelelahutusklubi Kuu
Üritust toetab:

Vahetuspunkt toimub kord kvartalis.
Jälgi reklaami. Tule ja kasuta võimalust!

E ja K 12 – 16
T ja N 8 – 12

Piisava lume korral

25. veebruaril kell 11
Paikuse Põhikooli pargis

Paikuse suusapäev 2012
Võisteldakse
klassika sprindis
ja viimase mehe sõidus.
Info 5557 8651,
roland.simanis@paikuse.ee

Nässu mängutuba ootab mängima
nii vanu kui uusi sõpru!
AVATUD KA KASUTATUD
LASTERIIETE BUTIIK!

Paide mnt 19A, Paikuse (postkontori kõrval)

Avatud mängimiseks või shoppamiseks:
E-R 10-16
Avatud sünnipäevadeks:
E-R 16-20; L, P 10-20
Sünnipäevade broneerimine:
tel: 55584044, nassumangutuba@gmail.com
Lisainfo: www.nässu.ee

Hilbu Äris (staadioni kõrval)
tühjendusmüük

Mälestame
lahkunut

Kogu kaup kuni 1 euro tk.
Uus kaup 7. veebruarist

1500 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
tööpäevadel 9-17, lõuna 13-14. www.paikuse.ee

KUULUTUSED
Soovin osta Paikuse alevisse 3-toalist heas korras keskküttega korterit. Tel 529 0417.
***
Kellel on ära anda korraliku väljanägemisega diivan või
diivanvoodi, andku teada vallamajja lastekaitsespetsialistile, tel 442 0785.
***
Kasvava võsa ja puidu ost Pärnumaal. Raieteenus. Kinnistute puhastamine võsast. Info 502 2612.
***
Soovin üürida 1 või 2-toalist korterit Paikusel otse omanikult. Tel 5648 0388.
***
Müüa garaažiboks Jaaniplatsi hoonestuses, hind kokkuleppel. Helistada 5741 4757.
***
Seljametsa tall otsib tallitöölist. Info 5663 3522.
***
Soovin üürida omanikult pikemaks ajaks 3-toalist korterit, majaosa või maja. Tel 502 9739, aareheinmets@
hot.ee.

Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jala arterite
ateroskleroosi.

Seljametsa Muuseumis

Pühapäeval, 19. veebruaril kell 12
Seljametsa kooli juures

7. jaanuaril toimus Pärnu
Spordihalli Cup 2012.
Hommikupoole mängisid 2005. aastal sündinud
poisid. Turniirist võttis kokku osa 18 tiimi, nende seas
ka JK Vaprus – Paikuse kaks
selle vanuseklassi võistkonda. Võistluse edenedes
juhtus nii, et finaalis läksid
kokku JK Vaprus - Paikuse
I ja II võistkond. Pingelise mängu ja selle finaali
võitis tulemusega 3:2 JK
Vaprus-Paikuse II (Joosep
Põder, Markus Põder, Karel
Ratnik, Virgo Mitt, Marek

Õnnitleme!

23. jaanuar 2012

Avatud T-R 10-17; L 10-14
Jaanus Aron

07.02.1960 - 10.01.2012

Samas töötab autoremondi töökoda
Tel 53833663

