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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...

19. jaanuar 2011

Volikogu liikmed olid oma
töös kohusetundlikud
Volikogu pidas 2010. aastal
11 istungit, sh juulis ühe
erakorralise. Vastu võeti 20
määrust ja 39 otsust.
2009. aasta oktoobris
valitud volikogu liikmete osavõtt istungitest oli
möödunud aastal väga hea.
15 saadikust ei puudunud
üheltki istungilt 7 saadikut:
Liina Kivisto, Hevelin Kärp,
Arvo Lorents, Olev Naarits,
Kaie Reial, Eero Rändla ja

Mait Talvoja. Vaid ühelt
istungilt puudus Oksana
Mihhailova. Kahel korral
ei saanud istungi tööst osa
võtta Grüüne Ott, Heldur
Paulson ja Kalju Viirsalu.
Puudumiste arv kokku
oli 22, mis teeb keskmiseks
osaluseks ühe liikme kohta
9,5 istungit ehk 87 %. Eelnevatel aastatel on sageli
tööd tehtud kolmveerand
jõuga.

Rahavahetus postkontoris sujus
Aasta kahel esimesel nädalal töötas meie postkontor
ka nädalavahetustel, et hajutada koormust ja võimaldada kõigil soovijail rahavahetuse toiming võimalikult
lihtsalt ära teha.
Postkontori juhataja Eda
Naaber rääkis, et pikki järjekordi ja tunglemist ei
tekkinud, kuid inimesed
käisid oma kroone eurodeks
vahetamas üsna usinasti.

Korda pidamas oli kohal
ka turvamees, kes vajaduse
tekkides oli vahel sunnitud
paluma klientidel oodata
koridoris. Tavaline summa,
mida vahetada sooviti, jäi
1000 ja 5000 krooni vahele.
Suurim oli 67000 krooni ja
väikseim 30 senti. Sente
vahetati 3295 kr ulatuses.
Paikuse Postkontori vahendusel korjati kokku ligi 700
tuhat krooni.

Pildikas on populaarne
8. jaanuaril toimus 5. Paikuse pildikas. Seekordne
mälumäng oli taas individuaalformaadis. Osales 23
Eesti tippkilvarit ja äärmiselt tasavägises mängus, kus
6 meest omavahel pidevalt
liidripositsiooni vahetasid, jäi lõpuks peale Indrek
Salis. Järgnesid Margus
Maiste, Madis Replik, Igor
Habal, Mati Räli ja Ove
Põder.
Võistkondlikult kaasa
mänginud Paikuse mälumängu võistkondadest oli
edukaimad Ülejõe, Paikuse
ja Selja. Peale Pildikat toi-

munud Paikuse Spordipildi võitsid Ants Põldoja ja
Marko Siil, korrates sellega
oma eelmise aasta tulemust.
Teine ja kolmas koht läksid
jagamisele Priit Naruskbergi-Rait Männiku ja Igor
Habali-Peep Vahtriku vahel.
Kahe mängu peale kokku oli
edukaim kilvar Igor Habal.
Üldkokkuvõttes juhivad Paikuse mälumängu
peale kolme mängu Selja
133, Ülejões 128, KilingiNõmme 116 ja Paikuse
meeskond 110 punktiga.
Järgmine voor toimub 9.
veebruaril. (Jaan Allik)

Võlgnikega hakkab edasi
tegelema inkassofirma
Vallavalitsus arutas võimalusi, kuidas saada kätte
oma raha pikaajalistelt võlglastelt. Maksmata jäetud
teede osamaksude, kooli- ja
lasteaia toiduraha ning pikapäevarühma tasude näol on
vallale jäänud laekumata
kokku ligi 20 tuhat eurot.
Korduvatele meeldetuletustele vaatamata pole
paljud võlgnikud asunud
võlgnevust vähendama ega
ka võtnud ühendust olukorra
lahendamiseks. Enamus
võlgasid on tekkinud kahe

või enama kuu jooksul.
Kuna võla sissenõudmine pole valla töö, pöörduti inkassofirmade poole
ja küsiti neilt pakkumusi.
Sõelale jäid Akord Inkasso
OÜ ja Creditreform Eesti
OÜ. Mõlemad pakuvad oma
teenust tasuta.
Eelnevast tulenevalt otsustas vallavalitsus alustada
koostööd inkassofirmadega
pikaaegsete võlgade sissenõudmiseks, olles eelnevalt
teinud võlgade tekkimise
kohta põhjaliku analüüsi.

Esimesed Kodutütred andsid pühaliku
tõotuse: Isamaa auks - alati valmis!
ANU TAMMEARU-MEŽULE

Paikuse Kodutütarde
rühmavanem

Eelmisel kevadel alustas
Paikuse Põhikoolis tegevust Kaitseliidu allorganisatsiooni Kodutütred väike, aga toimekas
grupp.
8. jaanuaril, enne Pärnumaa
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste uusaastapidu, toimus
Ares pidulik koondus, kus
koos 12 Are tüdrukuga võeti
Kodutütarde organisatsiooni
liikmeks 5 Paikuse rühma
tüdrukut.
Esmakordselt olid tüdrukutel seljas uhiuued vormid,
Kodutütarde pühalik tõotus
oli selgeks õpitud – nii said
oma liikmepiletid esimesed
Paikuse Kodutütred JoannaKai Kukk, Kätriin Pedaja,
Netty Raud, Kaisa-Maris
Lippmaa ja Kaisa Kask
(fotol).
Kodutütred on organisatsioon, mis kasvatab
noorte isamaalist meelsust
ja valmisolekut kaitsta Eesti

iseseisvust, õpetab austama
ja armastama eesti keelt
ja eesti meelt, kasvatab
isiksusi, kes on ausad, et-

Oma eesmärkide saavutamiseks läbivad Kodutütred mitmeid teemasid ja
sooritavad järgukatseid. VI

järgukatse ja alles siis on
võimalik kandidaadid organisatsiooni liikmeks vastu
võtta.

tevõtlikud, otsustamis-ja
vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud,
austaksid oma vanemaid,
kaasinimesi ja loodust ning
kasvatab tütarlastes teadmist, et nende haridusest
ja haritusest oleneb Eesti
olevik ja tulevik.

järgu saamiseks, mis ühtlasi
annab eelduse organisatsiooni vastuvõtuks, on vaja
saada esmaseid teadmisi
metsa- ja matkatarkustest,
tunda kodukohta ja oma
riiki, saada aimu esmaabist
ja palju muud. Pärast usinaid õpinguid sooritatakse

Kindel plaan on tüdrukutele kõrvale moodustada
ka poisteorganisatsiooni
Noored Kotkad rühm, kuhu
oodatakse poisse alates 8.
eluaastast. Infot saab koolist
huvijuhilt.
Pärnumaal on kodutütreid 171, Eesti kokku 3190.

Kristi Kivisaar

Viis aastat lumelükkamist erateedel
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Seda kirjatükki kirjutama sundis mind
mitte äsja möödunud
„juubel“, vaid olukord,
kuhu me vaid viie aastaga jõudnud oleme.
Oktoobris 2005 otsustas
volikogu, et vallavalitsus
hakkab lisaks valla teedele

Servaku tee

tegema talvist teehooldust
ehk siis lund lükkama ka
erateedel. Sinnamaani oli
igaühe oma mure, kuidas
mööda talle kuuluvat teelõiku koduni pääseda. Ja
oma teel lumelükkamine on
igaühe oma mure enamustes
omavalitsustes veel tänagi.
Mis siis juhtus? Kas
vald tegi soovi asemele
inimestele raskel ajal abiks
olla endale hoopis karutee-

Kadri Karjus

ne? Just selline tunne aga
tekib, kui keset tugevat
lumetuisku või vaid mõned
tunnid peale saju lõppemist
tulevad telefonikõned, kus
tigedad hääled nõuavad
“Kus see sahk siis lõpuks
on? Kaua ma veel ootama
pean? Mida te seal üldse
teete?“ Ja selliseid kõnesid
võib halvimatel talvepäevadel olla kümneid.
Viis aastat tagasi vastu
võetud määruses on kirjas,
et vald tellib lumelükkamise erateelõigul järgmistel
tingimustel:
- teelõik on vallavalitsuse hinnangul otstarbekaim
juurdepääs elamule;
- selle eramaa omanik
on registri järgi valla elanik
ning on esitanud 1. oktoobriks vallavalitsusele lumelükkamiseks kirjaliku sooviavalduse, kus ta kinnitab,
et ei takista nimetatud töid
ja töövõtjapoolse tavapärase
mõistliku hoolsuse korral
on nõus taluma võimalikke
väikesi kahjusid (vald ei pea

aktsepteerima pärast talihooldustööde alguse aasta
ehk 1. oktoobrit laekunud
avaldusi);
- eramaa omanikul on
igal ajal õigus loobuda tellitud teehooldusest (väljaarvatud juhtudel, kui vald seda
põhjendatuks ei pea).
Lisaks on veel klausel, et
vallale jääb õigus kehtestada
tingimused, millele peab
vastama tee, mille hooldamiseks saab eramaa omanik
avalduse esitada.
Määruse kohaselt määrab vallavalitsus ka esmajärjekorras puhastamist
vajavad teelõigud, puhastustöö lõpetamise nõutava
kellaaja ja muud olulised
tingimused.
Tahtmatult tekib mõte,
et kui tänane süsteem paljusid inimesi ei rahulda ja
toob neile ebameeldivusi,
on ehk õigem minna tagasi
vana korra juurde – igaüks
hoolitsegu oma tee eest ise.
Nii nagu mujal just praegu
ongi.
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16 aastaga suurenes eelarve
ligi 16 korda
Kui võrrelda eelarve- ja majanduskomisjoni liikme Heiki Mägi tähelepaneku põhjal
meie valla 1995. ja 2011.a
eelarvet, siis vahepealseid
aastaid nagu polekski olnud
– valla eelarve oli 16 aastat
tagasi ja on ka nüüd 4,8
miljonit. Vahe vaid seesama
suhe, mis kroonil ja eurolgi
– ligi 16 korda.

Tulud muutusid aastatega järgmiselt (miljonites):
1995 – 4,816; 1996 – 8,884;

1997 – 11459 kuni pisitasa
suurenemist jätkates aastani
2011 – 4,810 krooni.

Huvi võiks pakkuda veel ka eelarve kulude proportsioonid
siis ja nüüd:

valitsemine
sotsiaalsfäär*
majandus**

1995. a 2011. a
32,7 %
9,3 %
61,1 % 85,9 %
6,2 %
4,8 %

* vaba aeg/kultuur, haridus, sotsiaalkaitse
** majandus, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus

Õpilaste transport käib vanaviisi
Ka sellel poolaastal toimetavad koolist kaugemal kui 3 km elavaid
lapsi kooli ja koju tagasi
valla buss ja liinibuss
nr 15.
Kuigi erilisi muudatusi sõidugraafikus ei ole, vaid
mõneminutilised nihked
esimesel lõunasel ringil,
avaldame graafiku siiski
veel kord.
Valla buss stardib I ringi
Vaskräämast kell 7 ja jõuab
Laimetsa ja Tammuru teeristi peatuste kaudu 7.10
Tammurusse. Kell 7.16

peab ta olema Veehaardes,
siis peatub Männitukal ja
jõuab Seljametsa kooli 7.22
ning sõidab siis Paikusele.
II ring algab 7.35 põhikooli juurest ja kulgeb järgmiselt: 7.40 Seljametsa kool
– 7,45 Põlendmaa – 8.00
Seljametsa kool ja 8.10
uuesti Paikuse Põhikool.
III ring: 13.05 põhikool
– 13.20 Servaku – 13.40
põhikool – Seljametsa kool
– Veehaare – Männituka
– Tammuru – 14.20 Vaskrääma.
IV ring: 15.00 Põhikool
– Seljametsa – Tammuru

– 15.30 Põlendmaa.
Reedeti viib valla buss
Seljametsa lapsed kell 11.45
kodudesse marsruudil Veehaare – Tammuru – Vaskrääma – Põhikool.
Liinibuss teeb ringi
hommikul ja teise õhtul
Liini nr 15 buss veab
koolilapsi 1. septembrist
4. juunini alustades hommikust ringi 7.50 Servakult ja jõudes põhikooli
juurde kell 8.02. Tagasisõit algab põhikooli eest
14.40 ja lõpp-peatus on
14.40 jälle Servakul.
(Vallavalitsus)

Veel saab osta valla kultuurikalendreid
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Kauaoodatud Paikuse
valla kultuurikalender
2011 on leidnud sooja vastuvõtu. Eks ikka
eelkõige tuttavate nägude ja paikade tõttu
piltidelt iga kalendrikuu
juures.
Kaanepildiks sai foto vanast Reiu kitsarööpmelisest
raudteesillast, mille taastamine maakonna üheks tänuväärsemaks teoks tunnistati.
Ülejäänud pildid on pärit
kas valla väiksest „arhiivist“
või harrastusfotograafidelt
Kadri Karjuselt, Annika
Põltsamilt, Vello Bauerilt

või perekond Saarelt.
Iga kalendrilehe paremalt servalt leiame lisaks
üleriigilistele olulistele tähtpäevadele ka valla elu seisukohalt tähtsate sündmuste ja
ettevõtmiste kuupäevi. Kõik
need on kenasti järjekorda
sättinud kalendri autor valla

kultuuritöö korraldaja Ille
Riivits (fotol).
Kalendri trükihinnaks
kujunes 25 krooni ja neid
on võimalik hinnaga 1.60
eurot veel saada vallamaja
kantseleist, raamatukogust,
päevakeskusest ja muuseumist.

Maja katuse puhastamine lumest ja jääpurikatest on omaniku
kohustus. Tegemist on
väga suure ohuga nii
majaelanikele kui möödakäijatele, keda lumi
ja jääpurikad ohustavad.
Kui tegemist on märja lumega, võib katusekonstruktsioone ohustada juba
30 cm paksune lumekiht.
Kindlustus ei hüvita lume
raskuse all varisenud katuse
taastamist, sest tegemist ei

Vallavolikogus otsustati:
17. jaanuaril 2011
* mitte algatada Paikuse alevikus Pohla maaüksuse detailplaneeringut.
* nõustuda Nordecon Infra AS-le loa andmisega Seljametsa liivamaardla Seljametsa mäeeraldisel maavara kaevandamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata
jätmisega.
* lugeda Paikuse valla eelarve I ja II lugemine toimunuks.

Vallavalitsuses otsustati:
27. detsembril 2010
* väljastada ehitusluba alevikus Kurvitsa tänav 3 kinnistul paikneva elamu rekonstrueerimiseks.
* anda kasutusluba Silla külas Pilviku tänav 2 kinnistule ehitatud üksikelamule;
* suurendada Oidu ja Tarmo kinnistutele veetorustiku rajamise projekti maksumust
10 720 kr võrra (veeprogrammi projekti üldmaksumus 123 520 kr, sh toetus 72 142 ja
omafinantseering 51 378 kr) ning kiita heaks esitatud projekti lõpparuanne ja maksta
välja toetuse lõppmakse 10 462 kr.
* kinnitada Paikuse Lasteaed Mesimumm hoolekogu koosseis üheks aastaks:
esimees Anu Tammearu–Mežule, liikmed: Heiki Ilves – valla esindaja; Silja Hiielaid
– õpetajate esindaja, Ivar Ignatjev – Sinilille rühma esindaja, Janek Ollep – Meelespea
rühma esindaja, Kristjan Varik – Kullerkupu rühma esindaja, Triin Kuusik – Kellukese rühma esindaja, Eve Madisson – Karikakra rühma esindaja, Kaspar Laanemets
– Saialille rühma esindaja, Piret Sai – Võilille rühma esindaja, Liidia Bai – Rukkilille
rühma esindaja, Gerli Kauge – Päevalille rühma esindaja ning Imre Viin – Nurmenuku
rühma esindaja.
* kinnitada Paikuse Põhikooli hoolekogu koosseis üheks aastaks: esimees Kristi
Saks, liikmed: Hulda Larin, Liilia Mänd, Merike Truuman, Peeter Prisk, Imre Viin ja
Grüüne Ott.
* kinnitada Seljametsa Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis üheks aastaks: esimees
Svetlana Dubik – lasteaia õpetajate esindaja, liikmed: Arli Sepp – 1-2. klassi lapsevanemate esindaja, Eve Tammsaar – 3-4. klassi lastevanemate esindaja, Piret Nikolai – LA
„Jänkukeste“ rühma esindaja, Avely Afanasjev – LA „Pesamunade“ rühma esindaja,
Gitta Tohv – kooli õpetajate esindaja ning Andry Agard – vallavolikogu esindaja.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 6000 kr sünni- ja 3000 kr matusetoetuste maksmiseks.
* lisada valla eelarve tuludesse ja kuludesse riigilt eraldatud 46800 kr lumekoristusega seotud tulude katteks ning maavalitsuselt laekunud 20592 kr Paikuse Avatud
Noortekeskusele „Kriminaalpreventatiivse noorteprogrammi“ rahastamiseks.
* anda valla tänukiri kauaaegse südamega tehtud töö eest ja seoses juubeliga lasteaia
liikumisõpetajale Anne Kaarele.
* alustada koostööd inkassofirmadega pikaaegsete võlgade sissenõudmiseks (loe
lk 1).
10. jaanuaril 2011
* anda reklaamiluba OÜ-le Sianlero reklaami eksponeerimiseks Paide maantee ja
Nimmi tänava ristmiku lähedal Nimmi tänava maa-alal.
* tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 6. detsembri 2010 korraldus nr 243 sundvalduse
seadmise kohta Niidu kinnistule.
* kiita heaks ja võtta aluseks 2011 esimese poolaasta vallavalitsuse tööplaan.

Tehke leping ümber,
siis saate odavamalt
Urmas Saard

Ille Riivits valla kalendriga

Katustelt lume koristamine
on omaniku vastutus
SIRLE MATT
Lääne-Eesti päästekeskus

19. jaanuar 2011

ole ettenägematu ja ootamatu juhtumiga, mis tekiks
üleöö.
Puhastage juurdepääs
veevõtukohtadele
Rohke lume tõttu on raskendatud ka ligipääs tuletõrjeveevõtukohtadele. On
oluline, et päästjad ei peaks
tulekahju korral aega kulutama hüdrandi otsimisele
lumehangest või ligipääsu
leidmisele veevõtukohale.
Olgugi, et hüdrantide
kasutamise peab tagama
veetrassi valdaja, võib see
igapäevase lumesaju korral
keeruliseks osutuda. Enda
turvalisuse huvides võiksid
inimesed kodanikualgatuse

korras oma lähimad hüdrandid lumevabad hoida.
Maapealsed hüdrandid on punaste katetega ja
asuvad teepeenral, kuhu
enamasti lund lükatakse.
Sõiduteedel asuvaid maaaluseid hüdrante tähistavad
viidad, millel kirjas hüdrandi kaugus viidast ning muu
päästjatele oluline info.
Viidad on kinnitatud majade või aedade külge või
paiknevad eraldiseisvatel
alustel.
Oma koduni viivat teed
lumest puhastades arvestage, et sellel mahuks sõitma
ka suur tuletõrjeauto, mitte
ainult sõiduauto.

Selline on mõte plakatil
Ragn-Sellsi kampaaniast,
et leida uusi liitujaid. Kampaania käib 140 ja 240 l
konteinerite rentimise ja
tühjendamise kohta,
Uurisime, kas pakutud
soodushinnad käivad ka
tänaste klientide kohta. Vastuseks kuulsime, et tänastele klientidele pakutakse

soodushindu juhul, kui nad
muudavad oma lepingud
ringi. Selleks tuleks helistada tel 15155 või saata e-kiri
parnu@ragnsells.ee. Täpsemalt saab lugeda www.
ragnsells.ee.
Tundub uskumatu, kuid
nii see on – et saada uute
klientidega võrdseid tingimusi, tuleb pikaajalisel

ustaval kliendi lõpetada
oma aastaid kestnud leping
ja sõlmida uus! Kuid asi on
seda väärt, sest hinnavahe
on suur.
Need hinnad kehtivad
majapidamistele tiheasustusega alal, st Paikuse alevikus ja Silla külas kuni nn
seeneriigini.
(Liilia Varik)

Tööraamat ei muutunud
tähtsusetuks
Tööraamatus sisalduvad
andmed on vajalikud nii
enne 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku
staaži kui ka erijuhtudel
hiljem töötatud perioodide
kindlakstegemiseks. Tööraamatu andmeid võib vaja
minna veel paljude aastate
pärast toimuvaks pensionide
määramiseks. Seega ei tohi
lasta tööraamatul kaduma
minna või hävineda.
2009. aasta suvel keh-

tima hakanud töölepingu
seaduse kohaselt ei ole
enam tööandjal tööraamatu
pidamise kohustust. Seda
hoitakse seni kuni kestab
tööleping või teenistussuhe.
Pärast antakse tööraamat
inimese kätte.
Kui töötaja ei ole ühe
aasta jooksul peale töölt
lahkumist siiski seda välja võtnud, võib tööandja
tööraamatu hoiule anda
Sotsiaalkindlustusametisse

(va need, mille alusel on
vanaduspension juba määratud). Seda võib teha ka
isik ise.
Tööraamatu andmed,
mis omavad õiguslikku
tähendust pensionistaaži
arvutamisel, kantakse riiklikku pensionikindlustuse
registrisse vahetult enne
pensioni määramist. Pärast
vanaduspensioni määramist
tagastatakse tööraamat selle
omanikule.
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Sajandi esimene kümme lõppes rahuldavalt

KUNO ERKMANN
Vallavanem

Vaadates täna tagasi
möödunud aastasse,
võime tagasihoidliku
rahuldustundega nentida, et üleüldise majanduslanguse tingimustes suutsime täita
meile pandud/võetud
esmatähtsad ülesanded, säilitades ühtlasi
potentsiaali valla edasiseks arenguks.
Valla asutused – koolid ja
lasteaiad, spordi- ja päevakeskus, raamatukogu ja
muuseum – kõik töötasid
täiskäigul. Ruumid hoiti
soojad ja lastel kõhud täis.
Kõik arved ja palgad maksti
õigeaegselt. Pimedal ajal ei
lülitatud välja ühtegi 655
tänavavalgustuse lambist,
teid hööveldati ja puhastati
lumest vastavalt vajadusele
ja hetkevõimalusele.
Heameelt võime tunda,
et samaaegselt igapäevaelu
korraldamisega suutsime
teha ka investeeringuid.
Edukate projektidega õnnestus meil kaasata val-

la majandamisse Euroopa
fondide raha ligikaudu 1,35
miljonit krooni.
Eelarve kokkupanek
oli keeruline
2010. aasta valla eelarve
kokkupanek kujunes ressursside piiratuse tõttu küllaltki keeruliseks. Võrreldes
2009. aastaga oli tulude
vähenemine väga suur: 76
miljonilt 50 miljonile. Kui
2009.a tegi vald kulutusi
73 miljoni krooni eest, sh
16,6 milj. kr projektidest
saadud raha, siis möödunud aastal ligi kolmandiku
võrra vähem. 2010. aastal
vald laenu juurde ei võtnud
ja kogu laenumaht oli 10
miljonit krooni.
Teedeehituseks
tuli abi riigilt
Suureks abiks teede olukorra parandamisel oli riigi
rahaga Paide maantee teise
osa rekonstrueerimine koos
ringtee väljaehitamisega
ning Vaskrääma tee mustkatte alla viimine koos kahe
silla kapitaalse remondiga
miljonite kroonide eest.
Vastavalt eelnevale kokkuleppele tellis vald oma vahendite eest Paide maantee
valgustuse ringteeni välja,
mis suurendab kindlasti liiklusohutust ja elanike turvalisust. Valgustuse rajamine
läks vallale maksma 650
tuhat krooni.
Vee- ja kanalisatsioonimajanduse arendamiseks
oli eelarves pool miljonit
krooni. Lõviosa ehk 400
tuhat krooni sellest kulus
Hajaasustuse veeprogrammi elluviimisele. 200 tuhat
krooni eraldas sellel ees-

märgil valla eelarvesse riik.
Programmi kaudu parandas
2010. aastal oma joogivee
olukorda 11 majapidamist
külades.
Märgata on
kodanikuliikumise
hoogustumist
Oli tuntav, et kodanikuliikumine vallas on saanud juurde uut indu. Maavalitsuse
eestvedamisel läbi viidud
aastalõpu üritusel tunnustati mitmeid meie valla
ühendusi: Silla Küla Seltsi,
kes korraldas Reiu vana
raudteesilla renoveerimise;
OÜ Edela Eesti Arendusekeskust, kes rajas kaasaegse
lastemänguväljaku Käärasoo elamurajooni Rattapargi kinnistule. Parimaks
kodanikualgatust toetavaks
äriühinguks sai OÜ Paikre
Prügila. Reiu Puhkekeskuse
korraldatud muusikafestival
Reiu Rock 2010 tunnistati
Pärnumaa üheks aasta teoks.
Tänu aktiivsetele inimestele
ja nende tegudele tunnustati
nimetusega „Parim kodanikualgatust toetav omavalitsus“ ka valda tervikuna.
Varasemast aktiivsemalt
ütlesid elanikud möödunud
aastal sõna sekka nii valla
arengut kui nende enda
elu-olu puudutavates küsimustes. Eriti tuuleparkide
rajamise võimalikkuse ja
riigi poolt planeeritava meie
valda läbiva VIA Baltika
ümbersõidu tee osas. Tee
asukoha viimane variant
sündis küll läbi põhjalike
arutelude ja on ehk kaalutud
võimalustest ka parim, kui
kahjuks siiski veel mitte
kõiki rahuldav.

Helgemat tulevikku
Kui otsus spordi- ja termiljonit eurot. KOIT kava
veel ei paista
raames võime ehituseks visekeskuse ehitamiseks
Kui 2010. aasta eelarve saada poolteist miljonit tuleb positiivne, ei suuda
koostamine oli keeruline, eurot. Teades, et ehitamise me enam vähemalt paar
siis käesoleva aasta eelarve edasi lükkamisel läheb see järgnevat aastat nii jõudsalt
tasakaalu saamine tuleb olu- järjest kallimaks, on otsust investeerida ei teedesse ega
liselt raskem ja problemaa- teha väga raske.
kommunikatsioonidesse.
tilisem, sest omavalitsuste
Samas tooks kavandatava
Kust võtta ressursse
tulubaasi on riigis tervikuspordi- ja tervisekeskuse
ülesannete täitmiseks?
na vähendatud. Esimesel Lähiajal tuleb otsustada, valmimine Paikusele kaasa
lugemisel läbinud eelarve kuidas ja millal suudame teenuste paljususe ja kaasprojektis on tulud ja kulud välja ehitada uue tervise- ja aegsema kvaliteedi.
tasakaalus - veidi üle 4,8 spordikeskuse, mis tagaks
Kui uurida Põhiseadust
miljoni euro. Sisse on arves- põhikooli õpilastele ja ka ja Kohalike Omavalitsuste
tatud planeeritav laen 1,72 elanikkonnale paremad Hartat, saame teada, et
miljonit, tõstes valla lae- sportimistingimused. Ole- omavalitsustele pandud
nukoormuse kogusummani masolevast võimla saalist ülesannete osutamine peab
2,365 miljoni euroni.
saaksime koolile kaasaegse olema tagatud piisavate
Võin kinnitada, et me ei aula ja tervikliku noorte- ressurssidega. Miks see
ole seni üheski eluvaldkon- keskuse. Ühtlasi saaksime nii ei ole? On selge, et
nas elanud üle oma võimete, laiendada kooli raamatuko- Eesti riigil on üks rahaline
kuid ka tänaste hädavajalike gu selliselt, et sinna mahuks ressurss (rahakott), kuid
teenuste mahu ja kvaliteedi ära ka valla raamatukogu, selle jaotumise prioriteesäilitamine olemasolevate mis tagaks elanike parema did võiksid olla selgemad.
ressurssidega hakkab
2011. aastal
valmistama
raskusi.
Va s t a valt arengukavale
ja valla
kasvavatest
vajadustest
tulenevalt
oleme planeerinud
uue spordi- ja tervisekeskuse
Urmas Saard
e h i t u s e . Paide maantee rekonstrueerimine oli vallale suur võit
Äsja lõppenud riigihanke ja efektiivsema teenindami- Selle jaotamiseks võiks
tulemusena selgus, et kui se. Kui perearst, hambaarst oma rahvaga olla saavutame tahame seda kaua ooda- ja apteek koliksid uude raja- tud rahvuslik kokkulepe.
tud objekti valmis ehitada, tavasse hoonesse, saaksime Ja selleks on meil kõigil
peame omalt poolt algselt vabanevate pindade baasil õigus teha ettepanekuid nii
kavatsetud ligikaudu 1 mil- ehitada Päevakeskusesse Riigikogule kui keskvõimu
joni asemel panema 1,7 uusi sotsiaalkortereid.
esindajatele.

Rahvastiku statistikat vaadates oli 2010 väga ilus aasta
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Sünde pea kolm korda
rohkem kui surmasid
ja protsendikese võrra
kasvanud elanikkond
– mida võiks rahvastiku statistikat silmas
pidades üks vald veel
tahta?
1. jaanuari 2011 seisuga elab
Paikuse vallas 3907 inimest,
kes jagunevad vanuseliselt
järgmiselt:
Mehi

Koolieelikud
7 – 18-aastaseid
19 – 62-aastaseid
63 ja vanemaid

198
296
1188
210

Õrnema sugupoole
osakaal suureneb pisitasa.
Absoluutne erand on meie
kõige pisemad so alla-aastased, kellest 60% on poisid.
11-aastastest on poisse vaid
28%.
Vanim naine saab suvel
100 ja vanim mees 96 aastaseks.
Absoluutne

sündivuse rekord
2010. aastal sündis meie
valla peredesse 41 poissi ja
27 tüdrukut, kokku 68 last.
See on 20 võrra rohkem
kui 2009. aastal. Viimasel
kümnendil on meil sündivus jäänud 35 ja 45 vahele,
jättes alati iibe plussi.
Emade vanus sünnitamisel:
Kuni 20 aastaseid 5
21-25 aastaseid 16
26-30 aastaseid 21
31-35 aastaseid 16
36-40 aastaseid 9
Naisi

Kokku

199
307
1208
301

397
603
2396
511

% elanikkonnast

10,2
15,4
61,3
13,1

Üle 40 aastaseid 1
Mitmendana keegi sündis:
I lapsena sündinuid 25
II lapsena sündinuid 21
III lapsena sündinuid 19
IV lapsena sündinuid 2
V lapsena sündis 1
Järgmist tabelit vaadates
saab iga lugeja juurelda, kas
ja kuidas on seotud laste
arv peres igasuguste muude

teguritega:

aasta kohta? Kas siit võiks

Abielurahval

Vabaabielus

Ema
vanus

3

20

2. laps

7

14

4P+3T

5P+5T

1P+2T

1P

3. laps

14

5

3P

5P+4T

5P+2T

4. laps

2

0

5. laps

0

1

Kokku

26

40

1. laps

Ema
vanus

Ema
vanus

Ema
vanus

21-25

26-30

31-35

36-40

5P+4T

5P+3T

2P

Nooremalt kui 20 aastat
sünnitasid viis ja vanemalt
kui 40 aastat üks ema. On
tähelepanuvääriv fakt, et
kõik nad said oma esimese
lapse ja keegi neist pole
abielus. 26 juhul olid beebi
vanemad abielus, 40 juhul
vabaabielus ja kahel juhul
otsustas ema hakata last
kasvatama üksi.
Kui üldse on vabaabielus emasid kaugelt üle
poole, siis kõik viis 36-40
aastast ema, kellel sündis
3. laps ja see oli poeg,
olid ka ametlikult abielus.
Kas siit võiks leida seose,
et selles vanuses Paikuse
abielunaised saavad 3. lapsena kindlasti poja? Või
käis see ainult möödunud

2P
1T
16

21

16

9

leida seose, et selles vanuses
Paikuse abielunaised saavad
kolmanda lapsena kindlasti
poja? Või käis see ainult
möödunud aasta kohta?
Täna elab Paikuse vallas
siiski 73 last, kes on sündinud 2010. a, sest lisaks 68-le
eelmisel aastal nimesaanule
sündisid kaks beebit nii aasta lõpus, et said kirja pandud
alles nüüd ja veel kolm tulid
aasta jooksul koos vanematega meile elama.
Siit ilmast lahkunud
Möödunud aastal registreeriti 29 vallakodaniku
surm, kellest 16 ehk 55%
olid mehed (2009.a 22/11).
Veelgi rohkem suri inimesi
vaid 2004.a – 32. Lahkunute keskmine vanus oli

vähendab oluliselt nii Silla
küla pindala kui elanike arvu,
kasvatades samade näitajate
võrra alevi territooriumi ja
elanikkonda.
31. detsembril 2010 oli
aga kõik veel nii nagu 23.
oktoobril 1975, kui muudeti
Sindi asundusküla Paikuse
alevikuks ning likvideeriti
mitmed külad nii, et järele
jäi üks alevik ja viis küla pea
tänastes piirides.
Nagu tabelist nähtub, külade lõikes suuri muudatusi ei
ole. Silla küla kasvab endiselt,
kuid mitte enam sellise tempo-

71,2 – naistel 69,6 ja meestel 72,8. Esmakordselt on
meeste eluiga kõrgem kui
naistel.
Vanuses 50–60 a suri 1
mees ja 1 naine, 61–70 a 4
meest ja 1 naine, 71–80 a 1
mees ja 3 naist, 81–90 a 6
meest ja 6 naist ning 98 a
vanuses 1 ja 104 a vanuses
1 mees.
Kõige noorim lahkunu
oli mõnepäevane poisslaps,
seejärel kaks alla 40 a meest
ja üks naine.
Külad suurte
muutusteta
Asula nimi
Paikuse

M

N

Kokku

Muutus

1236

1378

2614

Põlendmaa

30

11

42

+5
-1

Seljametsa

153

145

298

+2

Silla

+36

353

357

710

Tammuru

77

81

158

-1

Vaskrääma

43

42

85

-1

1892

2014

3907

+40

Kokku

Tõenäoliselt on 2011. a kohta
statistika tegemise ajal ehk
siis aasta pärast jõutud volikogu otsus Paikuse aleviku ja
Silla küla piiride muutmisest
ellu viia ning alevikust saanud alev. Piiride muudatus

ga, kui mõned aastad tagasi,
kui aasta jooksul tuli juurde
70 kuni 100 elanikku. Ja veel
– kui samas laadis jätkub,
võib Põlendmaa küla hakata
varsti rahvakeeles kutsuma
Meestekülaks.
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
TÕNU ENDE
HEINO OKAS
IVAN REZUN
MALLE KAARKLINJA
OTU ENNIS
ILME-ROSALINDE LILL
AINO ALLIKSOO
LAINE SÄKK
VALVE PALUOJA
IVARS EIŽENS KARKLINŠ
LISETTE MÖLDERSON
AINO VERBITSKAS
RIIMA SUIK
HELLE LUIK
HANS VILJAK
HELDOR KÄÄRATS
ENDEL PAIS
LEA KÄSPER
AIME KÄÄRATS
ELLI HANSSON
ELLE SAKS
ELGA-EVI AAVA
DAGMAR SOOL

Õnnitleme!
ANDER KIVIKAS
ema Ene Kivikas
isa Hannes Kivikas

08.12.2010

FERNANDO PAIMRE
ema Liina Lind
isa Raido Paimre

19.12.2010

MARTA AKK
ema Karin Akk
isa Lauri Akk

24.12.2010

KETRIN HIIS
ema Sirje Hiis
isa Raiko Hiis

28.12.2010

DEVON SMIRNOV
ema Ileana Õunaaed-Smirnov
isa Vladimir Smirnov

01.01.2011

EMIL NIIDO
ema Triinu Niido
isa Erlen Niido

09.01.2011

Uudiseid Loometegevuse Keskuselt Tulge tegusale suusapäevale
Sügisest tegutseb huvikooli
ruumides MTÜ Paikuse
Loometegevuse Keskus, et
pakkuda vallarahvale erinevaid tegevusi ja koolitusi.
Eelmisel aastal võtsime ette leivateo, õppisime
selgeks dekupaažitehnika,
saime põnevaid nippe jõuluks kodu kaunistamiseks
ja infot, missuguseid pirne

majapidamises kasutada.
Uute koolitustega saate
peagi tutvuda keskuse kodulehel: http://www.loomekeskus.eu. Veebruarist on
algajatel ja taasalustajatel
võimalik õppida inglise
keelt. Esimene tund 1.veebruaril kell 16.45 huvikooli
II korrusel. Registreerimine
56 612 513, Ruth Juss.

Sõida maale käis Paikusel
Vallas viibis ETV võttegrupp ja jälgis meie isetegevuslaste harjutamisi.
Filmiti meie kõhutantsijate
ja aeroobikarühmade trenne. Linti võeti ka jupike
laulukoori Sireli proovist
ning piiluti isegi väikeste

jalgpallurite harjutamist.
Mis kõigest nähtust saatesse läheb me veel keegi
ei tea. Kel huvi, saab hoida
veebruaris eetrisse minevatel „Sõida maale“ saadetel
silm peal, et seda kõike siis
juba ise näha.

12. veebruar kell 12 toimub Paikuse Staadionil
ja Põhikooli pargis tegus
suusapäev. Külla tuleb
Suusabuss, kaasas ka 30
komplekti suusvarustust.
Õpetatakse ja tutvustatakse
osavusharjutuste ja võistlustega põimitud suusatamist.
Üritus tipneb ühe väikese

suusasprindiga, kus parimatele jagatakse medaleid.
Kui sul pole varustust, siis
on võimalik kiirematel seda
broneerides laenutada - helistage 55578651 Rolandile
või kirjutage roland.simanis@paikuse.ee.
Kohapeal tee ja saiake.
Üritus on kõigile tasuta.

Külateelt korjatud
Äsja ilmus Elvy Ennise
mälestusraamatu „Külateelt
korjatud“ IV osa.
Esimestesse jagudesse
on kokku korjatud peamiselt mälestused Vaskrääma
külast ja eelkõige küla elanikest. IV osast alapealkirjaga
“Läbi pisarate ja naeru”

saab lugeda autori mälestusi
viimase sõja ajast kuni tänapäevani. Raamatus leidub
nii tõestisündinud lugusid,
legende kui följetoni stiilis
juhtumisi.
Raamat on saadaval valla kantseleis ja Seljametsa
Muuseumis. Hind 6 eurot.

Suusaretk lõpeb tantsupeoga suusabaasis
MARGUS RANDMÄE
Pärnu Kahe Silla klubi
Reklaamijuht

23. jaanuaril on suured
ja väikesed suusasõbrad oodatud Reiu Puhkekeskusesse, kus kell
11 antakse start ReiuRaeküla Suusaretkele.
Osalema on oodatud nii
klassika- kui vabastiili
harrastajad.
Tempo pole oluline
Distantsi pikkust saab igaüks valida ise. Tähistatud
on ca 7 km pikkune ring,
mis kulgeb mööda ReiuRaeküla 5 km klassikalist
+2 km valgustatud rada.
Vahetult peale starti ületatakse ka äsja renoveeritud
vana raudteesild, mis nüüd
on kõigile terviseliikujatele

täiesti ohutu ning silmalegi
kenam vaadata. Silla renoveerimine valiti lõppenud
aastal muuhulgas ka Pärnumaa kodunikuühiskonna
aasta teoks.
Et suusaretke eesmärgiks on pakkuda erineva
ettevalmistuse, varustuse ja vanusega inimestele
sportlikku ning tervislikku
meelelahutust, siis ei ole
oluline ka metsas kulgemise
tempo. Küll aga oodatakse
kõiki osalejaid hiljemalt
kell 14-ks tagasi Reiu Puhkekeskusesse, kus ootab
soe jook, soovijaile soodne
pesemisvõimalus ning algab
auhindade väljaloosimine.
Muuhulgas autasustatakse
ka aktiivsemat kooli. Reiu
Puhkekeskus on aga omaltpoolt välja pannud retke
peaauhinna, milleks on ta-

suta saun seltskonnale.
Kes ei suusata, võib
teha midagi muud
Tegevust jagub neilegi, kes
suusarajale ei lähe. Võimalik on teha saanisõitu, kelgutada, uisutada. Loomulikult
pakub Reiu Puhkekeskuse
kohvik ka sooja suppi ja
muudki paremat. Peale autasustamist jätkub aga “Tantsupidu suusabaasis”. Nimelt
on Pärnumaa oma diskor,
DJ Lenz ise lubanud rahva
rõõmuks mängida uusi ja
vanu hitte.
Retkel osalemine on
eelregistreerimisel kuni 12.
aastastele ja pensionäridele
tasuta, teistele 2 €, kohapeal
registreerimisel vastavalt 2
€ ja 3 €. Eelregistreerimine
www.reiupuhkekeskus.ee
ja Port Arturi infopunktides
kuni 22. jaanuarini kell 18.

23. jaanuaril kohapeal kell
10–10.45.
Suusaretkega tähistatakse sümboolselt ka aasta möödumist Reiu vana
raudteesilla remontimiseks
koostatud ühiste kavatsuste
kokkuleppe allkirjastamisest.
Suusaretke korraldavad
Reiu Puhkekeskus, Pärnumaa Spordiliit, Pärnu
Maakoolide Spordiliit ning
Pärnu Kahe Silla klubi koostöös toetajatega.

Kuulutuste vastuvõtt toimetuses tööpäevadel 9.00-17.00,
lõuna 13.00-14.00. www.paikuse.ee

Alates 01.01.2011 teenindab Paikuse valda Veterinaarja Toiduameti Pärnumaa Veterinaarkeskuse lepingu
alusel volitatud loomaarst Marina Klaassen. Kontaktid: tel 56470083, e-mail marinaklaassen@hot.ee.
***
Seljametsa Muuseumis on 17. jaanuarist kuni 1. märtsini võimalik näha näitust kollektsionääride kogudest:
Maiu Saare kollektsiooni “Šokolaaditahvlite ümbrispaberid” (umbes 1000 tk) ja Kristiina Lillepuu nukke
(umbes 100 tk) ning tikutooside etikette.
***
27. jaanuaril kell 18 alustab Seljametsa Külamaja
spordisaalis tegevust tervisevõimlemise ring.
Juhendaja Harri Timberg. Tasuta.

KUULUTUSED
Otsime hoidjat oma 3 aastasele tütrele, kui selleks tekib vajadus, mitte igapäevaselt (Kodara elamurajoon),
55601968.
***
Müüa heas korras renoveeritud soomekelk.
Info tel 56218252.
***
Otsin rendile võtmiseks kuni 100 m2 ruumi äripinnana
lastele mängutoa sisustamiseks. Tel 5558 4044.

TÄNUD
Täname talunik Margus Saart väga tubli ja põhjaliku töö
eest lumekoristusel kooli ja muuseumi territooriumilt.
Soovime perekond Saarele ilusat alanud aastat!
Seljametsa kooli ja muuseumi töötajad
***
Põlise maamehena tean, mida tähendab elada talvel
maal. Tean, et mu tee ei pruugi olla tuisujärgselt läbitav
ja kindlasti ei aeta seda ka esimeses järjekorras lahti.
Tänavuse erakordse talve tingumustes tänan meest, kes
oma punast värvi T 40-ga on vähemalt meiekandis teinud suurepärast tööd. Rohkem ja paremini kui tavaliselt
lumelükkajaid tegemas oleme näinud.
Loodame, et tal jagub jaksu ning indu sama tublilt talve
lõpuni toimetada.
Suured tänud Jõekalda tee alguse elanike nimel
JAAK VALTER
Mees punase T 40-ga on Peeter Sermann /VV/

Ürituste ajakava
6.02 kell 11 eakateklubi peohommik vallamajas
Esinevad laste tantsurühmad. Tervisenõuanded arstilt.

9.02 kell 19 mälumänguturniir vallamaja saalis
14.02 kell 12 vestlusring - Kodumaa algab koduõuest
Seljametsa Muuseumis
23.02 kell 12 fotonäituse avamine Seljametsa Muuseumis
25.02 kell 19 Vabariigi aastapäeva tähistamine
peoõhtuga Seljametsa külamajas

Kasutatud riiete poes uued lahtioleku ajad
E-R 9.00-16.00
L 10.00-14.00
Jaanuari lõpuni iga ese 1 EUR
(Paikuse Põhikooli kõrval)

Pärnade pst 1 II korrusel
avab 27. jaanuaril uksed

Ilusalong LUX Paikuse

Juuksuri- ja
kosmeetikuteenused,
solaarium
E-R 9-18, L 10-16
Info 443 6234, www.salonglux.ee
Toome oma ala parimad teieni!

HILBU ÄRIs

Mälestame lahkunuid

Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
1400 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.

TEADAANDED

MTÜ Shalomi Abikeskus korraldab koos Paikuse Spordikeskusega 19. veebruaril kell 12–16 spordikeskuse
ruumides lauatennisevõistlused vallarahvale.
Järgneb afterparty Paikuse Päevakeskuses.

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 442 0770, e-post: liilia.varik@paikuse.ee

19. jaanuar 2011

Ferdinand Mikk
Vilma Indermitte
Verdinant Tamm
Toomas Peet

22.01.1912 - 21.12.2010
12.10.1933 - 26.12.2010
13.03.1929 - 29.12.2010
06.11.1948 - 15.01.2011

KÕIK FLIISID, VALIK KAMPSUNEID 1.50 EUR
TALVE JOPED - 50 %
Oleme avatud T–R kell 10–17
Asume koolimaja taga staadioni
ja Nimmi tänava vahel. Info 51998586

