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Ilmus VI “Kahe jõe vahel”
Lugejani jõudis Paikuse
ajalooraamatu “Kahe
jõe vahel” 6. osa.
Huvitavat teavet on mitmesugust: millised muudatused
on viimase 70 aasta jooksul
läbi teinud Paikuse vald,
esimesest vallavanemast
A. Ilmjärvest, Reiu mõisa
ajaloost, J.C. Wöhrmannist,
laulupeotule jõudmisest
Paikusele, huvitavaid dokumente Seljametsa muu-

seumist, mõnda Põlendmaa
küla ajaloost, Seljametsa
külalaadast, meenutusi ja
mälestusi.
Väljaandmiskulud kaeti
Omaalgatuse Programmi
ja Paikuse Vallavalitsuse
vahenditega.
Raamatu esitlus toimub
Paikuse vallamajas 25. jaanuaril kell 15. Raamat saadaval vallamajas ja Seljametsa
Muuseumis, hind 20 krooni.
(Laine Järvemäe)

Vaskrääma – Servaku tee
kaeti freesasfaldi kihiga
Vallavalitsus tellis OÜ Nurme Teedeehituselt 2,2 km
pikkuse Vaskrääma - Servaku tee katmise 10 cm
paksuse freesasfaldi kihiga.
Tellitud töö läheb maksma
510 000 krooni, millest 278
610 krooni tasus vallavalitsus 2009. aastal.
Tee jõuti freesasfaldiga
katta napilt enne külmade
saabumist. Teetööde lõpli-

kuks valmimistähtajaks on
31. mai 2010. Selleks ajaks
teostab töövõtja tee profileerimise ja tihendamise
vibrorulliga.
Tööde teostamiseks võttis vallavalitsus kolm pakkumust ja need olid järgmised:
AS BaltiFalt - 533 400 kr,
OÜ Hüdromel - 542 400 kr
ja OÜ Nurme Teedeehitus
- 510 000 kr.

Vargad on jälle liikvel
Hoiatame oma elanikke,
et pikanäpumehed käivad
jälle ringi ja otsivad kuurialustest metalli kokkuostu
viimiseks.
Aastavahetuse paiku
varastati mitme Tamme
tänava kandi elaniku panipaigast erinevaid asju:
30 m kaablit, pioneerpliidi
pudel, 2 omavalmistatud

päikesepatareid.
Võib ju olla, et need
asjad on veel rahaks tegemata oma aega ootamas
ja keegi teist juhtub neid
nägema – andke siis palun
teada. Igal juhul olge nii
oma kui naabri vara valvamisel hoolsad, sest varas on
kui õnnetus ja ei hüüa tulles.
(Vallavalitsus)

Tahkuranna näitab uut
valla üldplaneeringut
MAIA-LIISA KASVANDIK

Tahkuranna
planeerimisnõunik
Tahkuuranna valla uue
üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.01.15.02.2010.a. Materjalid
on väljas tööpäeviti Uulus,

Tahkuranna vallamajas,
ning Võistes raamatukogus,
lisaks www.tahkuranna.
ee. Avalik arutelu toimub
märtsil kell 16 Tahkuranna vallamajas. Täpsemalt
4448894 ja maialiisa@tahkuranna.ee.

Hei, vastlapäevale!
Armas Silla küla elanik,
peagi on vastlapäev. Sel
aastal tahame korraldada
teile meeldejääva vastlapäeva koos sõbrapäeva ja hiina
uue kalendriaasta algusega.
Koguneme Reiu vabaõhulava juures platsil 14. veebruaril, laseme pikimat liugu,
möllame lumes ja sööme
vastlakukleid.
Ootame rohket osavõt-

tu, et arutada ka meie küla
ürituste edaspidist korraldamist. Näiteks üks mõte
- sel suvel traditsioonilise
Silla külapäeva asemel korraldaksime 24. juulil valla
küladepäeva, kuhu kutsuksime siis ka teiste külade
esindajad, et pakkuda läbi
spordi ja isetegevuse võimalust tutvuda nende elu ja
oluga. (Hevelin Kärp)

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Maakonna spordipreemiate jagamisel oli
aasta üllataja Reiu Puhkekeskus
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

2009. aasta spordipreemiate jagamisel andis
Pärnumaa Spordiliit
aasta üllataja tiitli Reiu
Puhkekeskusele. Hoogne areng ja eelkõige
noortele suunatud tegevus jäi silma kõigile, kel
suvel Reiu jõe kaldale
asja olnud või reklaami
ja kuulutusi jälginud.
Erilisi hoo andis juunis FIFA
rahvusvahelistele reeglitele
vastava rannajalgpalliväljaku valmimine. Seal toimusid rannajalgpalli Eesti,
Läti ja Soome noortekoondise mängud ning kolmes
etapis 8 meeskonnaga Reiu
Rannajalgpalli Turniir. Läbi
suve toimus esmaspäeviti
A&A Kinnisvara Cup rannajalgpallis harrastajatele,
teisipäeviti Pärnumaa MV
2009 rannavolles, mitmed
spordi- ja treeninglaagrid
Pärnu Jalgpalliklubi noortele jalgpalluritele ning Nõmme Kalju Jalgpalliklubi ning
A&A Kinnisvara/AEG rannajalgpalliklubi meestele.
Nii jalgpalli kui ka võrkpalli
liit korraldasid oma kohtunikele ja treeneritele seminare
samuti puhkekeskuses.
Koos Rannajalgpalli
Liiduga on kavas sel aastal
korraldada seal rahvusvahe-

line turniir (Eesti, Inglise,
Venemaa, Šveitsi, Läti, Soome ja Tšehhi koondised). Ka
seni Pärnu rannas toimunud
rannajalgpalli liigamängud
kolivad Reiu Puhkekeskusesse.
Kuu aja jooksul oli 512 aastastel võimalus käia
päevalaagrites: õppida inglise keelt, muusikat, loodusteadusi, keskkonnakaitset,
esmaabi ja mängida palli,
panna end proovile seiklusrajal, ujuda, karaoketada,
sõita paadiga ning pidada
piknikuid. Lapsevanematele
suureks abiks olnud lastelaagritega lubati jätkata ka
sel suvel.

Vald lunastas pääsmed kõige pisematele
Valla kultuurirahastu eraldas Reiu Puhkekeskusele 25 000 krooni, millest
peaks jaguma, et meie valla
lasteaedade ja algklassidegrupid saaksid kõik tasuta
külastada novembris avatud
teemaparki Paikuse-Reiu
jõulu- ja talvemaa.
Talvemaal räägitakse
jõululugusid ja legende,
mängitakse muistseid mänge, külastatakse kahte armsat lambatallekest Sossut ja
Arieli, peetakse vineerist
kujude tagant lumelahinguid, piilutakse sisse pä-

kapikkude käsitöökotta.
Seejärel minnakse tuppa,
et värvida endale ise Tsärk, juua tassike maitsvat
kakaod ja süüa plaadikooki
– see kõik kuulub külastuse
sisse.
Andekalt kujundatud
talvemaale on loomulikult
oodatud ka lastega pered
eraviisiliselt, kuid siis tuleb
selle kahetunnise programmi eest tasuda 85 krooni
lapse kohta.
Uisutamise huvilistele
on avatud ka valgustatud
liuväli ja sportlikud atraktsioonid lumelaua sõpradele.

Puhkekeskuse hoonekompleksi vahel on kohta nii lumelinna hiigelkilpkonnast
liumäele kui palliplatsile rajatud liuväljale.

Kolm naabrit allkirjastasid ühiste
kavatsuste kokkuleppe
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Tahkuranna, Pärnu ja
Paikuse piirile Raeküla
männikusse on loomisel
Reiu-Raeküla Regionaalne Tervisespordikeskus, millest koostöös partneritega peaks
kujunema kaasaegne
piirkonna liikumisharrastuste keskus.
Erinevate partnerina nähakse eelkõige kolme omavalitsust, POL-i, Reiu Puhkekeskust (Elro Investeeringute

OÜ), maakonna ettevõtlusja arenduskeskust, spordiliite, KIK-i, RMK-d, kultuuriministeeriumi.
Baasina kasutatakse
suurepärase ja mõõduka rajareljeefiga Raeküla männimetsa. Sealses parklas uuendatakse esimese tasandina
asfaltkate, rajatakse piirded,
ehitatakse WC-maja, pannakse üles valgustus, sildid
ja viidad.
Olmeblokiks sobib
ideaalselt soodsa asendiga
hästitoimiv ja samas arengujärgus Reiu Puhkekeskus
meie vallas, sest sealt jääb 3
km rajani üle Reiu jõe viivat

vana raudteesilda mööda
(tulevane Põhja-Euroopa
võimsam suusasild) vaid
200 m.
Praegu suudab Reiu
Puhkekeskus pakkuda
avarat parklat, riietus- ja
pesemisruume saunaga,
majutust kuni 65 inimesele
ja toitlustamist. Kasuks tulevad olemasolevad rannavolle- ja rannajalgpalliplatsid,
suurepärane bussiühendus
Pärnuga ja linnani viivad
turvalised jalgrattateed, teenused autokaravanidele ja
telkimisvõimalused.
Lähitulevikus lubab keskus pakkuda käimiskeppide

ja suuskade laenutust ning
määrdeteenust.
Kes Raeküla metsa lähedal elab või naguniigi
pakutavaid teenuseid ei
tarbiks, ei peaks ka edaspidi
alustama Reiu Puhkekeskusest, vaid võib harjumuspäraselt minna rajale Raeküla
poolt.
Regionaalse tervisespordikeskuse rahastajatena
loodetakse näha omavalitsuste ja Reiu Puhkekeskuse
kõrval EAS-i, KOIT-kava,
KIK-i, RMK-d ja ehk leidub
toetajaid veelgi.
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Enamus komisjone on töövalmis
Seitsmest komisjonist kuuel
on koosseisud paigas ja
esimesed istungid ka toimunud.
Haridus-, sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon: K.
Reial, L. Kivisto, O. Mihhailova, N. Tamm, K. Kadakas, M. Vaher, G. Ott,
S. Lember, A. Järvsaar, A.

Külaots. Korrakaitsekomisjon: O. Naarits, A.
Agard, L. Mänd, T. Värat,
S. Peremees. Tehniline
komisjon: M. Talvoja, K.
Põder, A. Jakobson, K. Karjus, T. Saarts, K. Viirsalu, J.
Tamme, H. Paulson. Eelarve- ja arengukomisjon:
E. Rändla, K. Põder, A.

Vallavolikogus otsustati:

Agard, K. Erkmann, H.
Mägi, O.Naarits, E. Orav, G.
Ott, K. Reial, V. Roosmaa,
M. Talvoja, T. Tiits. Kultuuri- ja spordikomisjon:
T. Tiits, H. Kärp, E. Kukk,
A. Mežule-Tammearu, H.
Ilves. Revisjonikomisjon:
A. Agard, H. Paulson ja O.
Mihhailova.

Paikuse valla eelarve täitmine
seisuga 31.detsember 2009
TULUD
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaami- ja kuulutusemaks
Riigilõivud
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
Laekumised kultuurialasest tegevusest
Laekum. spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
Laekumised elamu- ja kommunaalasut.majandustegev.
Laekumised valitsusasutuste majandustegevusest
Muud laekumised majandustegevusest
Üüri- ja renditulud
Laekumised õiguste müügist
Intressi- ja viivisetulud hoiuselt
Laekumine vee erikasutusest, loodusressursitasu
Saastetasud
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
Mittesihtotstarbelised toetused
Laenu võtmine
Kassatagavara
Vabajääk
KOKKU
KULUD
Paikuse Vallavolikogu
Paikuse Vallavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris
Muu avalik kord
Maakorraldus
Valla teed
Liikluskorraldus
Veetransport
Turism
Muu majandus
Jäätmekäitlus
Saaste vähendamine
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Veevarustus
Tänavavalgustus
Kalmistu
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
Paikuse Spordikeskus
Huvikool
Paikuse Avatud Noortekeskus (PaNoKe)
Raamatukogu
Seljametsa Muuseum
Kultuuriüritused
Seltsitegevus
Paikuse Lasteaed
Seljametsa Lasteaed-Algkool
Paikuse Põhikool
Õpilasveo eriliinid
Muu haridus, sh hariduse haldus
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Paikuse Päevakeskus
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Laenude tagasimaksed
KOKKU
Tulude ülekaal kuludest
Perioodi alguse raha jääk
Perioodi lõpu raha jääk

Eelarve
27 000 000
1 410 000
20 000
150 000
3 963 000
177 200
148 000
170 000
0
30 000
278 781
120 000
44 000
80 000
748 000
60 000
3 619 480
14 621 325
11 610 640
6 500 000
100 000
5 911 387
76 761 813
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Täitmine
27 510 678,00
1 511 943,00
9 530,00
90 157,50
3 156 693,41
193 419,00
123 500,00
183 092,80
3 610,00
21 867,52
247 854,45
127 056,85
44 000,00
178 706,42
714 046,00
130 889,00
3 591 785,72
14 052 286,73
11 610 640,00
6 495 933,28
0,00
0,00
69 997 689,68

205 900
184 018,75
6 048 807 5 600 144,34
145 446
0,00
35 000
25 314,00
658 596
658 596,15
270 000
262 221,00
3 600
3 274,14
100 000
99 517,55
8 052 438 8 052 437,37
25 000
24 993,00
557 078
451 674,50
42 000
40 580,00
1 222 000 1 189 407,39
40 000
39 999,20
43 500
43 477,00
325 000
324 999,07
4 150 000 3 221 408,17
1 500 000 1 408 230,13
40 400
40 656,05
120 000
115 861,55
2 382 600 1 433 319,89
789 182
831 723,26
145 000
145 000,00
280 000
248 838,30
500 216
497 249,44
612 400
586 085,28
55 000
55 000,00
9 555 868 9 301 616,96
2 898 587 2 775 096,00
28 038 103 27 761 718,51
495 200
423 966,16
4 000 000 3 983 810,94
740 819
740 818,87
566 800
535 429,42
60 000
29 496,78
890 000
874 772,15
498 993
491 311,35
83 280
83 036,45
585 000
585 000,00
76 761 813 73 170 099,12
-3 172 409,44
6 011 386,77
2 838 977,33

21. detsembril
* võtta tänavate ja kohalike teede nimekirja avalikult kasutatavad teed ja teelõigud
alljärgnevalt: 47 tänavat kokku 18,6 km; 54 kohalikku maanteed kokku 36 km; 7 kergliiklusteed kokku 6,5 km ning 1 avalikult kasutatav eratee pikkusega 0,6 km;
* kinnitada Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmekava
aastateks 2010-2014;
* lubada vallavalitsusel tellida OÜ-lt Nurme Teedeehitus Vaskrääma-Servaku tee
remont kogumaksumusega 510 000 kr (loe lk 1);
* jätta algatamata Paide mnt 41 krundi detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk
oli jagada olemasolev krunt 2930 m2 kolmeks elamukrundiks (lähtuvalt kehtivast üldplaneeringust on alevikus lubatud elamukrundi minimaalseks suuruseks 1200 m2);
* kehtestada detailplaneering Seljametsa tee äärse kergliiklustee ja Sinioja tn 2-36
paarisnumbritega kruntide maa-alale;
* määrata Tammuru külas endise pardifarmi hoonestuse alale kui väikekohale
nimeks Tammuru tehnoküla;
* kehtestada toimetulekutoetuse määramiseks uued eluruumi alaliste kulude piirmäärad (eelnõu detsembrilehes);
* võtta vastu lisaeelarve, suurendades valla 2009. aasta eelarve tulusid ja kulusid
167 229 kr võrra (sihtotstarbeliste tulude laekumine ja riigieelarvest eraldatud toimetulekuvahendite eraldamine);
* muuta valla 2009. aasta eelarvet tulude õiglasemaks kajastamiseks seoses sihtotstarbeliste toetuste laekumisega tulude osas järgmiselt: põhivara soetuste alt 745
726 krooni tegevuskuludeks (algklasside maja ehituseks laekunud summast läheb osa
põhivara soetuseks ja osa käibemaksu kuluks);
* määrata valla raamatupidamise aastaaruande kohta arvamuse andjaks vannutatud
audiitor Külli Müür;
18. jaanuaril 2010
* jätta kõik vallas kehtestatud detailplaneeringud ja üldplaneering kehtima;
* määrata vallavanem K. Erkmannile isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise
hüvitis kuni 4000 krooni kuus, (arvestusega 4 krooni km kohta ja kohustusega pidada
sõidupäevikut);
* lugeda 2010.aasta eelarve II lugemine toimunuks.

Vallavalitsuses otsustati:
21. detsembril 2009
* kinnitada põhikooli õpilaste vastuvõtu kord;
* algatada detailplaneeringud Silla külas Jõekalda tee 65 ja Seljametsas Allika
kinnistu ühele osale;
* anda kasutusluba Paide maantee ja Kastani tee ristmikule rajatud sidetrassile;
* anda kirjalik nõusolek grillmaja ehitamiseks Nurga tn 2a kinnistule;
* nõustuda Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ poolt kinnistut läbiva elektrimaakaabelliini
ja kaablikappide rajamisega vallale kuuluvale Seenemetsa kinnistule ning sõlmida
vastavad lepingud;
* eraldada vallaeelarve reservfondist 8596 kr laenuintresside eest tasumiseks ning
26 452 kr puuetega inimeste sotsiaaltoetuste ja teenuste eest tasumiseks;
* lisada eelarve tuludesse ja kuludesse järgmised riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelised summad: tuludesse 77152 kr (sh 70000 kr SA-lt Integratsioon tegevustoetus
projekti „Võrdle ja väitle – rahvuskeeled Eestis ja Euroopa Liidus“ jaoks ja 7151 kr
PRIA-lt koolipiimatoetuseks) ning kuludesse 7152 kr põhikooli projekti tegevuseks
ning 70000 kr koolipiima toetuseks;
* kinnitada Seljametsa Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis üheks aastaks järgmiselt: esimees õpetajate esindaja Svetlana Dubik, liikmed kooli lapsevanemate esindaja Arli Sepp, lasteaia rühmade esindajad Piret Nikolai ja Anneli Põltsam, volikogu
esindaja Andry Agard;
* kinnitada Paikuse Põhikooli hoolekogu koosseis kolmeks aastaks järgmiselt: esimees Kristi Saks, liikmed Hulda Larin, Liilia Mänd, Merike Sepp, Peeter Prisk, Tõiv
Tiits, Grüüne Ott;
* kinnitada Paikuse Lasteaed Mesimumm hoolekogu koosseis üheks aastaks järgmiselt: esimees Anu Tammearu-Mežule, liikmed Heiki Ilves (valla esindaja), Alla
Saul (õpetajate esindaja) ning lapsevanemate esindajatena Ivar Ignatjev, Janek Ollep,
Kristjan Varik, Triin Kuusik, Heidi Vaske, Kaspar Laanemets, Piret Sai, Liidia Bai ja
Imre Viin;
* maksta kultuurirahastu kultuuri eelarvest välja toetus 3000 kr Elvy Ennisele mälestusraamatu Külateelt korjatud III osa avaldamiseks, 25000 kr Elro Investeeringute
OÜ-le Paikuse-Reiu Talvemaa korraldamiseks (loe lk 1) ning 2000 kr MTÜ Silla
Külaseltsile vastlapäeva korraldamiseks;
* tellida valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ajakohastamine ERKAS
Valduse OÜ-lt kogumaksumusega kuni 30 000 kr;
* lõpetada 10. veebruarist 2010 vallale kuluva sõiduauto Opel Zafira kasutusrendileping Swedbankiga ning tagastada auto liisingufirmale;
11. jaanuaril 2010
* väljastada ehitusluba tänavavalgustuse rajamiseks Kooli tänavale ja Paikuse Politseikooli territooriumile;
* anda kasutusluba Silla külas Puraviku tn 1 asuvale EMT Silla torumastile;
* anda kirjalik nõusolek kuuri ehitamiseks Silla külas Sirmiku tn 7 kinnistule;
* algatada detailplaneeringud Silla külas Jõekalda tee äärse 2,1 km pikkuse kergliiklustee maa-alale kilomeetritel 1,4-3,5 ja Paikuse alevikus Västriku tänava äärse 0,63
km pikkuse kergliiklustee maa-alale alates Paide maanteest kuni Kalda teeni;
* kinnitada ja anda välja projekteerimistingimused sauna rekonstrueerimise projekteerimiseks Põlendmaa külas Sauna kinnistule;
* vabastada 2010. aasta maamaksust 18 avalduse esitanud represseeritut ja represseeritutega võrdsustatud isikut;
* moodustada hajaasustuse veeprogrammi raames esitatavate toetuse taotluste hindamiskomisjon koosseisus: Ain Jakobson, Riita Lillemets, Erika Popp, Valli Roosmaa
ja Kalju Viirsalu;
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Sündis kahe klassi jagu lapsi
LIILIA VARIK
Teabespetsialist

Tuleb kahjuks nentida,
et 2009. aasta jooksul
vähenes valla rahvastik
10 inimese võrra (2008.
a. suurenes 88 võrra).
Paikuse valla kohta näib
see esialgu uskumatuna,
sest on olnud aastaid,
mil elanikke on juurde
tulnud mitusada. Üldises pildis võib siiski
rahule jääda, sest oli
ju tegemist kõige muu
kõrval ka erakordselt
ägeda valimisaastaga.
Niisiis elab 1. jaanuari seisuga Paikusel ametlikel
andmetel 3867 inimest:

segrupis on naisi 115 võrra rohkem kui mehi. Alla
18-aastaste seas (kokku
on neid 975 ehk 25,2 %
rahvastikust) ei ole poiste
ja tüdrukute osakaalu vahe
samuti suur – poisse on 470
ehk 48,2 %.
Pensioniealistest, keda
kokku on 501ehk 13 %
elanikest, on veidi üle 2/5
mehed, mida loetakse heaks
näitajaks. Meeste osakaal
väheneb pisi-tasa ... üle 80
aasta vanuseid inimesi elab
meil kokku 93, sh mehi 32
ehk 34,4 %.
Valla vanim mees on
103 aastane, kaks vanimat
naist 98 aastased.

Sündide arv maakonna valdade suurim

Mehi
Naisi
Kokku
kuni 6-aastaseid
154
165
319
7 – 18-aastaseid
316 340
656
19 – 63-aastaseid 1188 1303
2391
64
ja vanemaid
207
294
501
______________________________________________________________________________
Kokku

1865 2002

Näeme, et 62 % kogu
elanikkonnast on tööealised
inimesed ja selles vanu-

3867

2009. aastal sündis kokku
49 last: 23 tüdrukut ja 26
poissi (2008 oli sünde 38,

sh poisse 20). Viie viimase
aasta keskmine sündide arv
vallas oli 42,8.
Ligi pooled 2009. aastal
sündinutest sündisid perre
teise lapsena – 21 juhul,
14 juhul oli sündinu pere
kolmas ja 11 juhul esimene laps. Neljanda lapsena
sündinuid oli kolm. Eelnevatel aastatel on kõige
enam olnud sündinute seas
esiklapsi.
Kõige noorem sünnitaja
oli 18, vanim 41 aastane.
Kõige rohkem emasid jääb
vanuseklassi 26 – 30, neid
oli 18. Järgnevad 31 – 35
(14 ema), 21 – 25 (10), 36
– 40 (5).
Sõltumata sellest, kas
viimasel seitsmel aastal
sündis meil 35 või 45 last,
elab täna vallas kõikides
eelkoolieelsete laste vaAsula nimi
Paikuse

M

nusegruppides 50-60 last.
See näitab, et valda tulevad
elama noored inimesed väikeste lastega.
22 last sündis abielus
vanematele, 27 puhul olid
vanemad vabaabielus.

Lahkunud
Eelmisel aastal suri 22 vallaelanikku, mehi ja naisi
võrdselt 11 (2008.a. 35,
neist 16 olid mehed. Surnud
meeste keskmine vanus oli
70,2 (69,0) ja naistel 78,6
aastat (75,8). Noorim surnud naine oli 56 (18), vanim
89 aastane (96), mehed vastavalt 53 (15) ja 81 (89).
Vanuses 50-60 a suri 1
mees ja 1 naine, 61-70 5
meest ja 1 naine, 71-80 3
meest ja 5 naist ning 81-90
2 meest ja 4 naist.
N
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Meie oma väike heategu
ANU TAMMEARU-MEŽULE

Paikuse Põhikool
huvialajuht

Põhikooli õpilasesinduse initsiatiivil otsustas koolipere jõuludeks
teha kingituse mõnele
abivajavale asutusele.
Arutlusel õpetajatega
leiti, et toetada võiks
Pärnu Toimetulekukooli. Et kingitu ka vajalik
oleks, sai eelnevalt tehtud väike taustauuring.

23. detsembril toimunud
toimetulekukooli jõulupeole
läksid põhikooli poolt kinke
üle andma õpilasesinduse
president Gerli Paju ja liige
Kristina Rabi. Kooli poolt
olid veel kaasas 9.ndate

klasside õpilased Laura
Põldsepp ja Anita Hohlov
(fotol).
Täname kõiki põhikooli
lapsi, kes arvata võib, et
oma taskuraha arvel seda
mõtet toetasid. Loodame,

et see väike heategu muutis
jõulud veelgi rõõmsamaks
vähemalt ühel tublil koolil.
Siinkohal ka tänusõnad
Pärnu Toimetulekukooli
lapsevanematelt.

Liiklemine läheb Kooli teel ohutumaks
On hea teada, et meie
ümber on palju hoolivaid inimesi, kes ei lähe
ükskõikselt mööda ja
otsivad tekkinud probleemidele lahendusi.
Püüan anda selgitust
nendele tähelepanelikele inimestele, kes on
mures Kooli tee äärsete
puude pärast.
Kooli tee äärne tänavaval-

Tulumaksuseaduse kohaselt
on riikliku pensioni maksuvaba tulu 36 000 kr aastas
ehk 3000 kr kuus. Järelikult
seda summat ületav osa kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval
pensionäril õigus lisaks ka
üldisele maksuvabale tulule, mis on 27 000 kr aastas
ehk 2250 kr kuus. Selleks
tuleb esitada avaldus elukohajärgsele pensioniametile (blankett www.ensib.
ee) Märgitud peab olema
avaldaja nimi, isikukood,
elukoht ja aeg, millest alates

soovitakse maksuvaba tulu
arvestamist. Allkirjastatud
avalduse võib saata posti
teel või ise pensioniametisse
kohale viia. Iga pensionitõusu järel uut avaldust esitada
pole vaja
Seega pensionär võib
saada maksuvabalt kokku
kuni 5250 krooni kuus.
Töötav pensionär peab
valima, kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba osa
arvestamist töötasult või
pensionist ja esitama avalduse vastavalt tööandjale
või pensioniametile.
(Vallavalitsus)

Täiendav ravimihüvitis
AVELY RAID-LELOV
Eesti Haigekassa

See hüvitis kompenseerib ravimitele tehtud
kulutusi neil, kelle raviskeemides on kallid
ravimid, kes põevad
kroonilisi haigusi ja
peavad manustama ravimeid pika aja vältel.
Kui inimene on aastas ravimite eest tasunud 6000
kuni 10 000 kr, hüvitab
haigekassa 6000 kr ületavast osast 50 %. Seega võib
haigekassa-poolne hüvitis
antud juhul olla kuni 2000
krooni. Kui inimese poolt
aastas tasutud summa on 10
000 kuni 20 000 kr, arvestatakse lisaks eeltoodule 10
000 kr ületavast summast 75
%. Kuna täiendavat hüvitist
ei maksta 20 000 kr ületavalt
summalt, võib maksimaalne
täiendav hüvitis ühele ini-

mesele aastas ulatuda 9500
kroonini.
Hüvitist arvutatakse ainult ravimite loetelusse
kantud ravimite ehk soodusravimite ostmisel. Hüvitise taotlemiseks piisab,
kui kindlustatud isik või
esindaja on ühe korra avalduse haigekassale esitanud
kas riigiportaali www.eesti.
ee kaudu või postiga (Lai
14 Pärnu) või digitaalselt
allkirjastatuna (parnu@
haigekassa.ee) või tuues
klienditeenindusbüroosse
Rüütli 40a Pärnu E,T,N,R
8.30-16.30 K 8.30-18.00.
Haigekassa kontrollib
kord kvartalis ravimitele
tehtud kulutusi ning hüvitise
saamise õiguse tekkimisel
kannab summa avalduses
näidatud arvelduskontole.
Täiendava ravimihüvitise kohta on täpsemalt
http://www.haigekassa.ee/
kindlustatule/ravim.

Metsaomanikele
e-teenuste tasuta koolitus

Ühise perena koguti kokku
1048 krooni. Kuigi summa
pole suur, sai Apollo raamatukauplusest selle eest hulga
erinevaid käelise tegevuse
materjale, raamatuid, lauamänge. Kooli õpilasesindus
lisas veel omalt poolt igale
49 erivajadusega lapsele
pisikese šokolaadi.

SIIRE TÕRVA
Politseikooli
haldustalituse juhataja

Pensionäri tulumaksuvaba
tulu on kuni 5250 krooni

gustus vajas ammu ümberehitamist, sest olemasolevad
elektrijuhtmed olid lõdvad ja
katkenud, paar juhet ohutuse mõttes traadiga puuokste
külgegi seotud. Tuulega olid
juhtmed sageli lühises ja
tänav pime. Parandada sai
ainult tellitud tõstuki abil ja
see polnud odav. Vanad 250
W valgustid vajasid väljavahetamist säästlikemate vastu. Saavutatav energiasääst
katab paarisaja tuhandelise
ehituskulu kiiresti.
Seni jäi asi ikka raha
taha pidama, sest kuni veel

midagi parandada sai, kulus
raha kiiremate tööde teostamiseks. Nüüd võeti töö
tõsiselt päevakorda, sest
tormiga on olnud juhuseid,
kui suured murdunud oksad
on langenud sõiduteele.
Eelmisel sügisel oli tuul
voolu all juhtme lahti rebinud ja selle kõnniteele
lennutanud. Tänasin õnne,
et tulin varakult tööle ja
jõudsime kiiresti voolu välja lülitada enne, kui mõni
pimedat kooliteed käiv laps
oleks seda uudistama läinud. Kõik, kes pimedust

pelgasid, kasutasid liiklemiseks sõiduteed.
Uute 75 W valgustite
paigaldamisega saavad valgustatud nii kõnni- kui ka
sõidutee.
Esialgne plaan suuri
puid ainult piirata oleks
sõidutee jätnud pimedaks.
Valdavalt olid vanad pärnad
oma aja ära elanud ja seest
mädanenud.
Maanteeameti nõuetele vastav valgustus tuleb
kõnnitee välisserva ja nende taha põllule istutatakse
noortest puudest uus allee.

SA Erametsakeskus ja IT
Koolituskeskuse OÜ kutsub
tasuta koolitusele
13. veebruaril kell 9
SPA Hotell Sõprus, Eha 2
Pärnus
Koolitusel käsitletavad
teemad:
- ID-kaardi ja Mobiil-ID
kasutamise õpetus ning kasutusalade lühitutvustus;
- Metsaregistri avaliku
veebiteenuse kasutamise
õpetus;
- Maa-ameti X-GIS
– kuidas teha kiirpäring

maaregistrist;
- E-metsateatise esitamine eesti.ee riigiportaali
kaudu;
- E-teenuste infosüsteemi kaudu SA Erametsakeskus toetuse taotluste
esitamine.
Kohapeal praktiseerimiseks on osalejatele tagatud
internetiühendusega arvuti
kasutamise võimalus. Kaasa
ID-kaart ja PIN koodid!
Info ja eelregistreerimine (osalejate arv piiratud!):
Evelin Huul evelin.huul@
eramets.ee, 683 6066.

Kohtume 6. veebruaril
6. veebruari eakate klubi
peohommikule oodatakse
külla Tori isetegevuslasi.
Veel on palve pidulistele
– hakakem mõtlema, kuhu
ja mis kujul (kahepäevane?)

võiks sellesuvine ekskursioon välja näha, siis oleks
juba kokku saades ka millegi üle arutada.
Kohtumiseni 6. veebruaril kell 11 vallamaja saalis!
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TEADAANDED

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi

Õnnitleme!

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
FERDINAND MIKK
HELDOR KÄÄRATS
ENDEL PAIS
LEA KÄSPER
AIME KÄÄRATS
ELLI HANSSON
ELGA-EVI AAVA
DAGMAR SOOL

HENDRIK LINDER
ema Eilike Maarand
isa Ivo Linder

23.12.2009

GREGOR SOON
ema Anne Malleus
isa Indrek Soon

07.01.2009

VÄIKE DISAINIKOOL

kutsub huvilisi
veebruaris algavatele

RUUMIKUJUNDUSE KURSUSTELE
Paikuse Huvikooli, maht 36 ak tundi.
Infot kursuse ja registreerumise kohta:
www.disainikool.ee

Pühapäeval 14.veebruaril kell 12
Seljametsa kooli juures

LÕBUS VASTLATRALL

* Kelgumäel vastlaliu

võistlus
* Vigurteatevõistlus
peredele
* Huvitavama kostüümi
konkurss
* Kuum hernesupp ja vastlakuklid
* Üllatusesinejad
Halva ilma korral toimub üritus Seljametsa külamajas
spordisaalis. Sissepääs ainult sussides või sokkides.

Seljametsa külamaja suure saali
avamispidu
30. jaanuaril kell 19.
Tantsuks ühemehebänd
Käevangu piknikukorv
NB! Tikkkontsade ja musta kummitaldadega jalatsites
peole ei pääse!

Huvikooli talvelaager oli uskumatult lahe
HANNA GRETE ÕISPUU
2. klassi õpilane

Talvevaheajal toimus
Paikuse Huvikoolis 2päevane kunstilaager.
Esimesel päeval oli valida,
kas maalida looduspilti, töödelda arvutis loodusfotosid
või valmistada mosaiiki.
Teisel päeval valmisid kooli
siseõuel lumest kaks kilpkonna ja krokodill.
Peale paaritunnist vaheaega tulid lapsed õhtul

suurte kottidega kooli tagasi. Kava oli mahukas, saime
valmistada assamblaaži,
mis läheb kooli trepikoja
seinale. Draamakunsti õpetaja juhendamisel mängiti
erinevaid mänge ja seletati
näideldes vanasõnu. Kõigi
lemmik oli kindlasti öökinos film „Charlie ja šokolaadivabrik“, millest pärast
pilte joonistasime. Ööbima
jäimegi kooli, mis oli uutmoodi ja põnev kogemus.
Loodetavasti tuleb selliseid
üritusi veel.

Seljametsa eakatering pidas esimest juubelit
Seljametsa eakatering
tähistas 21. detsembril koos jõulupeoga ka
oma viiendat tegutsemise aastat (fotol).

Vallavalitsus algatas 11. jaanuaril kaks kergliiklustee
detailplaneeringut – Silla külas Jõekalda tee ääres
Valteri bussipeatusest kuni Silla Tehnokülani ning
Paikuse alevikus Västriku tänava ääres Paide maanteest kuni Kalda teeni. Silla külas on küll ammu
räägitud jalakäijate tee vajalikkusest, aga selle planeerimine on tänast seisu vaadates üpris keerukas.
Kuna planeeringute eesmärgiks ongi lahendada kõik
tee kulgemisega seotud kitsaskohad, ootan varakult
elanike ja maaomanike ettepanekuid ja kaasalöömist
parema lahenduse leidmisel. Kadri Karjus
***
Paikuse Põhikooli peamaja koridorides on vahetunud
kunstitööde püsiekspositsioon.
Näha saab 2008/2009. õppeaastal kunstitundides valminud õpilastöid.

KUULUTUSED
Ostan töökorras kirjutusmasina. Tel 56616063.
***
Anda soodsalt rendile erineva suurusega tootmis- ja
teeninduspinnad Paikusel, Paide mnt 19a. Info 4427 540,
53423802.
***
Kanamunad Männituka talust! Kokkuleppel ka kohaletoomine. 53030815, FIE Margot Saare.
***
Nüüd Maiasmoka pagar avatud 7-17. Info ja tellimised
4474400 või 58058909, samast saab ka pitsat ette tellida.
***
Otsin 2-3 toalist möbleeritud korterit Paikusel, otse
omanikult. Pilte palun saata heli_133@hotmail.com või
helistada 53403832.
***
Müüa võrevoodi, pikendatav lastevoodi, kasukas (seemisnahk) nr 52, valge laste talvejope. Tel 58437870.

Ürituste ajakava
07.02 kell 11 eakateklubi peohommik vallamaja saalis.
Külla tulevad Tori rahvamaja taidlejad.
08.02 kell 13 kohtumine tuntud vallakodaniku - mälumängur-alpinist Ain Uusnaga Seljametsa Muuseumis.
17.02 kell 19 mälumängu turniir vallamaja saalis.
14.02 kell 10 Paikuse osavaim korvpallur 2010
IV etapp Paikuse Spordikeskuses.
14.02 kell 12 vastlapäeva trall Seljametsa Külamaja
õuel.
14.02 vastlapäeva rahvaspordiüritus Silla külas.
19.02 kell 20 Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik
kontsert ja peoõhtu vallamaja saalis.
23.02 kell 10 Vabariigi aastapäeva pidulik aktus
Seljametsa Lasteaed-Algkoolis.

19. veebruaril algusega kell 20
Paikuse vallamajas
Stiilipidu esimese Vabariigi teemadel
”Mu Isamaa armas.”
Ärkamisaja laulud.
Tantsutajaks ans.
”Vennakese.”
Töötab kohvituba.
Pääse pidusse 50.-

Viide aastasse jääb palju
ettevõtmisi: teemaõhtuid
ja ühiseid sünnipäevade
tähistamisi, stiilipidusid ja
konkursse, ekskursioone ja
kohtumisi huvitavate inimestega. Koos on meisterdatud kevadkompositsioone
ja tehtud õletöid ning kuulatud perearsti nõuandeid.
Kõik see aeg on eestvedajaks olnud Aili Aasa.
(Laine Järvemäe)
Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 442 0770, e-post: liilia.varik@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
1400 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 9.00-17.00, lõuna 13.00-14.00.
www.paikuse.ee

20. jaanuar 2010

Pääsmed kuni 17.veebruarini valla kantseleis
SAUNAUKSED
Alates 1295 kroonist (sisaldab km)
Uste välismõõdud ja hind:
590x1836 mm 1295 kr; 690x1836 mm 1350 kr;
690x1936 mm 1395 kr; 690x2036 mm 1495 kr;
790x1836 mm 1495 kr; 790x1936 mm 1550 kr;
790x2036 mm 1550 kr.
Vajadusel eraldi transport!
Tel 514 9078, 5554 8767 Pärnumaa, Paikuse

www.saunauks.ee, mih50@hot.ee

Mälestame
lahkunuid
Endel Veesalu
02.03.1928 - 22.12.2009
Aleksander Heinsalu 02.11.1923 - 10.01.2010

29.detsembrist on
Seljametsa külas kadunud
hallikas, valgete laikudega 2 aastane isane kass.
Pererahvas ootab kassi
kohta informatsiooni tel
527 5221.

