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

Kallis vallarahvas!
Hingesära ja südamesoojust jõuluajaks
ja õnnerikast 2009.aastat!
Paikuse Vallavolikogu ja -valitsus
Aastad viivad, aastad toovad,
nii nad elukangast koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!

Esimese advendi õhtuhämaruses kogunes vallamaja ette
ehitud kuuse alla kenake hulk rahvast, et tähistada üheskoos
advendiaja algust ja olla tunnistajaks tulede süttimisele
valla jõulupuul.

Väikest jõulurõõmu läheb vallamajast 800 elanikule
– 12 aastased lapsed, kelle
elukohaks on elanikeregistris märgitud Paikuse vald.
Koolilaste puhul saavad
paki ka need 6.klassi lapsed,
kes juba 12 täis saanud.
Kokku on neid lapsi ligi-

Seljametsa külamajas
toimub sel pühapäeval
21. detsembril 2008 kell
15 Seljametsa, Põlendmaa,
Tammuru ja Vaskrääma kü-

lade arengukava ülevaatamise koosolek. Kõik külade
elanikud on oodatud. Head
mõtted kaasa!
EVE PAAS

Näitus jõulukombestikust
ja -kaartidest

Rõõmsavärvilisi triipe uude aastasse!

Pereabikomisjon arutas laste ja vanurite jõulupakkide
küsimust ning tegi vallavalitsusele ettepaneku jätta
senine kord muutmata.
Jõululaternat meenutava
kommipaki saavad kõik 0

Külade arengukava
ülevaatamise koosolek

kaudu 700.
Kodused lapsed, kes
18.detsembril toimuvale
jõulupeole mingil põhjusel
minna ei saa, saavad pakid
sotsiaalosakonnast kätte
9.jaanuarini.

Ligi sajale 80 aastasele
ja vanemale vallakodanikule viivad sotsiaaltöötajad
koju kätte jõulutervitustega
kaardikese 100 krooniga.

Laine Järvemäe elutööd on väärtustatud
26.november viibis Laine aastast 8 aastat Seljametsa
Muuseumimajas muu- toimetamisel on ilmunud
Järvemäel peaminister And- Lasteaed-Algkoolis. Ta on tuvad ka kõige ulakamad viis kodu-uurimuslike tööde
rus Ansipi kutsel kodaniku- aidanud paljudel muukeel- poisid Laine pilgu all vii- kogumikku. L. Järvemäe
päeva vastuvõtul Stenbocki setest peredest pärit lastel sakateks, teistest inimestest on Seljametsa Muuseumi
majas. Ta oli üks 17-st, kes omandada eesti keelt ja ja vanavarast hoolivateks asutamise üks eestvedavõttis vastu riikliku autasuna integreeruda Eesti ühis- noorteks.
jaid, Paikuse kodu-uurijate
kodanikupäeva aumärgi, sai konda.
Laine ei karda ega pea seltsingu liider, Pärnumaa
siseministrilt
KodulooJüri Pihlilt
laste Seltministeeriusi ja Eesti
mi tänukirja
K o d u ning lõpetas
uurimise
päeva minisSeltsi liiter Urve Palo
ge.
vastuvõtul
Lainelauluväljaku
Järvemäepeahoone
le on 2002.
Klaassaalis.
aastal
Ligi 45
omistatud
aastat PaiPaikuse
kusel elanud
valla kõrLaine Järvegeim aumäe elutöö
tasu vapion olnud
märk valla
noortest vääajaloo
rikate koda- Vasakult seitsmes Laine Järvemäe peaministri vastuvõtul Stenbocki majas
uurimisse
nike kasvatamine.
K o d u l o o m u u s e u m i paljuks korda luua ka väl- ja uurimuste avaldamisse,
Suurema osa oma elust perenaisena on ta koonda- jaspool töökohta ega -aega. muuseumi töö käivitamisse
on ta õpetanud erikutse- nud muuseumi sõpradeks Kus viga näeb laita, seal ning lastele koduloo õpetakoolis raskestikasvatatava- igas eas inimesi: nii ea- tuleb ja aitab. Nii on ta aida- misse antud panuse eest.
tele poistele eesti keelt ja kaid, kel palju meenutada nud paljudel noortel, kellel
Viimane autasu, kodakirjandust, selle kaudu aga ja koduloolastega jagada, kodusest kasvatusest napib, nikupäeva aumärk, kinnitab
eelkõige inimeseks olemist kui kooliealisi väänikuid. õppida kodanikule kohaseid veel kord, et Laine elutööd
ja teistega arvestamist. Oma Muuseumitunnid ja rahva- käitumisnorme ning saada väärtustatakse ka kodust
lahke rangusega suunas ta kalendri tähtpäevade tähis- seeläbi paremaks sõbraks kaugemal.
neid ausale ja väärikale elu- tamised vanade kommete iseendale ja paremaks kaasteele. Pärast kooli sulgemist läbimängimisega on ka las- kodanikuks teistele.
LIILIA VARIK
töötas ta 5 aastat õpetajana teaia mudilastele oodatud ja
Laine Järvemäe on ka
Sindi Keskkoolis ja 1995. armastatud sündmusteks.
teenekas kodu-uurija. Tema

Jõuluootus on meis kõigis.
Seljametsa Muuseumis
on näitus, mille kaudu saab
teada mõndagi huvitavat:
millised olid maagilised
toimingud seoses jõuludega, millised toidud olid
jõululaual, mida mängiti,
mida ennustati, mida tegi
jõulusokk, kes on inglid ja
mida arvavad lapsed neist
jms.
Postkaardi ajalugu Eestis algab 19. sajandi lõpust.
Meie muuseumil on arvestatav kogu vanu postkaarte.
Paljud inimesed on need

oma riiulitelt ja kappidest
üles otsinud. Meil on seega
võimalus sadade jõulu ning
uue aasta kaartide kaudu
näha, milline on olnud nende valik läbi aastakümnete,
kuidas on need koos ajaga
muutunud. Väga ilusad on
meie vallale viimastel aastatel saadetud 350 kaarti.
Näitust saab näha poole
jaanuarini muuseumi lahtioleku aegadel: K ja R kella
8.00-14.00, N 13.30-16.30
LAINE JÄRVEMÄE
Juhataja

PRIA meeldetuletus
elatustalu toetuse saajatele
PRIA tuletab elatustalu kohanemise toetuse (EKT)
saajatele meelde: jälgige,
et teil poleks 31. detsembri
seisuga Maksu- ja Tolliametis üleval riikliku maksu
ajatamata maksuvõlga.
Taotlejad, kes on EKT
saamisega seoses võtnud
2004. või 2005. aastal 5aastase kohustuse, kellel
on 31. detsembri seisuga
riikliku maksu ajatamata
maksuvõlg, jäävad kevadel
väljamakstavast EKT toetusest ilma.

2006. aastal kohustuse võtnud taotlejatel kaob
sellega ära võimalus ka
järgmisel aastal toetust taotleda, sest maksuvõla nõude
rikkumise korral kohustus
lõpetatakse.
EKT toetuse saamise
tingimuste kohaselt kontrolliti maksuvõla andmeid
varem 1. oktoobri seisuga,
alates käesolevast aastast
31. detsembri seisuga.
PRIA Otsetoetuste
osakonna menetlusbüroo

Novembrituisk näitas ära
lumetõrje nõrgad kohad
Lumekoristust segavad tee
äärtesse pargitud autod
Tuletame meelde, et lumekoristusperioodil ei tohi
autosid parkida avalikult kasutatavate teede ja tänavate
äärde. Tänavad tuleb lumest
koristada kogu laiuses.
Kui auto on pargitud
tänava äärest 1-2 meetri
kaugusele, on lumekoristus
häiritud. Lumesahk mahub
küll läbi, kuid teelt eemaldatava lume jaoks ruumi
ei ole. Eriti halb oli selles
osas olukord nn linnuriigis
ja Pärnade pst 14 korterelamu ees.
Seega aiaväravad lahti
ja autod oma kruntidele!
Vastasel korral hakkab val-

lavalitsus esitama lumekoristusega seotud arveid ja
laskma autosid lumevallide
taha „matta”.
NB! Ikka veel ei kanna
kõik jalakäijad pimedal ajal
helkureid!
Arendajad ei täida
oma kohustust
Palju arusaamatusi on tekkinud uuselamurajoonide
arendajatele kuuluvate teede
lumest puhastamise küsimuses. Elanikud pöörduvad
valda ja paluvad abi, sest
arendajad ei võta midagi
ette ja teed on muutunud
läbimatuteks (nt Silla külas paiknevad Ülejõe (17
kinnistut) ja Kuigu elamurajoon).
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Seenemetsas on nüüd valge
Seenemetsa tänavavalgustuse ehitaja leidmiseks väljakuulutatud vähempakkumisele laekus 7 pakkumist.
Soodsaimaks osutus ELWO
AS pakkumus summas
619500, kalleim lähenes
miljonile.
Sõlmitud lepingu alusel
kohustus ELWO välja ehitama 75-st valgustist koosneva välisvalgustussüsteemi

30.novembriks 2008.
Seoses vahepealse lumetormiga tööde teostamise aeg veidi pikenes,
kuid 9.detsembril said tuled
põlema.
Lisaks Seenemetsa elamurajoonile sai valgeks
ka Lepa bussipeatus, mis
kohalike elanike arvates
oli väga tähtis, sest laste
bussi ootamine pimedas,

kus pole ka paviljoni, oli
tõesti ohtlik.
Tulede süütamist juhib
kaasaegne nn astronoomiline kell, st et tuled süttivad
pool tundi pärast päikeseloojangut ja kustuvad pool
tundi enne päikesetõusu.
Mujal on kasutusel hämaralüliteid.
Töö sai tehtud kruntide
müügist saadud raha eest.

Hoolekogud vahetuvad
Vallavalitsus kinnitas üheks
aastaks Paikuse Lasteaia
Mesimumm ja Seljametsa
Lasteaed - Algkooli hoolekogude uued koosseisud.
Paikuse Lasteaia hoolekogu on 12-liikmeline.
Esimees on Anu Tammearu-Mežule, liikmed: Helve
Reisenbuk – valla esindaja,
Alla Saul – õpetajate esindaja, Mariko Vahtra- Sinilille rühma esindaja, Janek

Ollep – Meelespea rühma
esindaja, Kaja Rebane –
Kullerkupu rühma esindaja,
Maris Tauts – Kellukese
rühma esindaja, Heidi Vaske
– Karikakra rühma esindaja,
Kaspar Laanemets – Saialille rühma esindaja, Piret Sai
– Võilille rühma esindaja,
Kaire Kongas - Rukkilille
rühma esindaja ja Imre ViinPäevalille rühma esindaja.
Seljametsa LAK hoole-

kogu on 5-liikmeline. Esinaine ja õpetajate esindaja
on Svetlana Dubik, liikmed:
Arli Sepp – koolilaste vanemate esindaja, Helen Heinsoo – Pesamunade rühma ja
Diana Gurimski – Jänkukeste rühma laste vanemate
esindaja ning Avo Hansberg
– volikogu esindaja ja valla
huvide kaitsja

Üldplaneering ei pakkunud huvi
Novembris üle valla toimunud kohtumistele kutsusime
kõiki, kes valla üldplaneeringu, seega valla tuleviku
vastu huvi tunnevad.
Põlendmaa ja Vaskrääma rahvast kogunes kümmekond, Seljametsa ja Tammuru ligi poole tuhandest
elanikust sai mahti tulla 20
inimest tosinast perest.

Silla küla 600 hingest
tuli kuulama ja sõna sekka
ütlema 11 inimest. Paikuse
alevikus elab rahvast rohkem kui mõnes väikelinnas,
kahjuks jõudis neist üldplaneeringu arutelule 0,3 %.
Siiski pidas vallavanem oma meeskonna ja
üldplaneeringut koostanud
spetsialistidega kõik koh-

tumised maha, olgugi, et
aleviku rahvaga kohtumisel
oli saalis kõnelejaid rohkem
kui kuulajaid.
Üldplaneeringu avalik
arutelu toimub 18.detsembril kell 17 vallamaja saalis ja
kui kõik laabub, läheb esimeses kvartalis volikogule
kinnitamiseks. Ettepanekute
tegemise aeg on aga läbi.

Kõik ei saa hambaravihüvitist
1. jaanuarist ei saa osutatud hambaraviteenuse eest
300-kroonist hüvitist enam
kõik üle 19-aastased isikud,
vaid ainult need, kellele on
määratud töövõimetus- või
vanaduspension, ning üle
63-aastased kindlustatud
isikud.
Kõrgendatud määras
ehk 450-kroonist hüvitist
makstakse rasedatele, alla
üheaastase lapse emadele
ja isikutele, kellel on tervishoiuteenuse tagajärjel
tekkinud suurenenud ham-

baraviteenuse vajadus (nt
pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi või põletike haiglaravi,
näo koljuluude traumade
kirurgiline ravi, kudede
ja elundite siirdamine või
siirdamiseks ettevalmistamine jne).
Nendel juhtudel esitab kindlustatu haigekassale lisaks avaldusele ja
hambaravi eest tasumist
tõendavale dokumendile
veel suurenenud hambaravi
saamise vajadust tõendava

arstitõendi.
Kõigil kindlustatud isikutel, kes on kasutanud või
kasutavad hambaravi teenuseid enne 1. jaanuari 2009,
kuid ei ole selle eest veel
hüvitist taotlenud, on õigus
seda teha kolme aasta jooksul alates hambaraviteenuse
saamisest.
Hambaproteesihüvitise
maksmise kord ei muutu.
PILLE TAEL
Haigekassa Pärnu
osakond

Suitsuandur muutub
kohustuslikuks 1.juulist
1. juulist 2009 muutub suitsuandur igas majapidamises
kohustuslikuks. Soovitav
on paigaldada andur igasse
eluruumi. Anduriga kaasas
olev patarei tuleb õigesti
ühendada ja andur tuleb
kinnitada kaasas olevate
kruvide abil lakke, soovitavalt ruumi keskele.
Suitsuandurit ei soovitata kööki, kuna toiduaurud
võivad põhjustada valehäireid või andurit kahjustada.
Andur kontrollib patarei
seisukorda automaatselt.
Kui on vajalik vahetada
patareid, hakkab andur iga
minuti tagant edastama
vaikseid helisignaale.
Kuna kütteperiood on
just alanud, tuleks ka oma
kodu kriitilise pilguga üle

vaadata. Kui enda teadmistest ei piisa, on võimalik
kutsuda koju päästespetsialist, kes tuleohutusalast nõu
annab, küsimustele vastab
ja vajadusel abistab ka suitsuanduri õigesse kohta paigaldamisel. Kodukülastuse
soovist tuleks teatada päästeala infotelefonile 1524.
Päästespetsialisti poolt läbi
viidav nõustamine ja kodukülastus on tasuta.
Riigi kohustus
Organiseeritud pääste on
läbi ajaloo olnud ühiskonna
kokkulepe toetada ja aidata
oma ligimest, kes ei suuda
kas loodusnähtustest või
inimese enda teadmatuse,
lohakuse või pahatahtlikkuse tõttu põhjustatud õnnetusega iseseisvalt hakkama

saada. Eestis on sadakond
riiklikku ning pea sama palju vabatahtlikkusele tuginevat päästekomandot. Ometi
hukkub meil aga tuleõnnetuses keskmiselt 130 inimest
aastas. Ükskõik kui palju
on meil päästekomandosid,
jäävad nad ikkagi ju üksnes
tagajärgi leevendavateks
või kõige hullemat ärahoidvateks struktuurideks,
kes sekkuvad sündmuste
ahelasse alati peale õnnetuse toimumist ehk ajal, mil
kahju on juba sündinud.
Päästekomandode arvu suurendamine parandab küll abi
kiiremat sündmuskohale
jõudmist ning tulekahju kiiremat likvideerimist, kuid ei
vähendaks õnnetuste arvu.
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Vallavolikogus otsustati:
15.detsembril 2008
* teha muudatused valla 2008.aasta eelarves ja tõsta maakorralduse realt 100 000
krooni valla teede reale (4 lumetormi päevaga teedele sadanud lume koristamiseks
kulus rohkem, kui talviseks hoolduseks oli planeeritud).
* teha muudatused Paikuse Raamatukogu põhimäärusesse (asendades Rahvaraamatukogu seaduse § 7 kohaselt sõna „juhataja“ sõnaga „direktor“).
* kinnitada Paikuse Raamatukogu kasutamise eeskiri (loe jaanuarikuu lehest).
* kinnitada Paikuse Põhikooli ja Seljametsa Lasteaed-Algkooli arengukavad aastateks 2009-2011.
* kehtestada Paikuse Lasteaed Mesimumm õppevahendite kulude vanemate kaetava
osa määraks 300 kr lapse kohta kuus ja Seljametsa Lasteaed-Algkooli lasteaia osas
vastavalt 150 kr lapse kohta kuus.
* määrata Paikuse valla raamatupidamise aastaaruande seisuga 31.12.2008. kohta
arvamuse andjaks vannutatud audiitor Külli Müür, audiitori tunnistus 341.
* maksta vallavanem Kuno Erkmann’ile puhkusetoetust ühe kuupalga ning ühekordset preemiat heade töötulemuste eest poole kuupalga ulatuses.
* seoses vajadusega parandada Silla külas mobiilside teenuste kättesaadavust koormata 25 aastaks isikliku kasutusõigusega AS EMT kasuks vallale Silla külas kuuluv
Puraviku tn 1 kinnistu.
* anda osa Paikuse alevikus asuvast Teeveere maaüksusest mittetulundusühingule
Paikuse Aerutamisklubile tasuta kasutusse 15. maist 2009 kuni 30. novembrini 2016.
Kasutaja on kohustatud tagama sellel maatükil heakorra. Sinna on lubatud rajada ujuvsillaga supluskoht tingimusel, et see vastab seadusega või seaduse alusel kehtestatud
nõuetele ning kasutaja täidab kõiki supluskoha omanikule või valdajale kehtestatud
ülesandeid.
* anda Seljametsa õppetöökojas-huvialakeskuses 2006. aastal rekonstrueeritud
ruumid mittetulundusühingule Paikuse Naisteühing Marta tasuta kasutusse 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2015. Kasutaja on kohustatud tagama ruumide pideva
heaperemeheliku sihipärase avaliku kasutamise ise sellest kasumit saamata ning võimaldama Seljametsa Lasteaed-Algkoolil ning kõigil piirkonna külade elanikel tasuta
kasutada külamaja ruume.

Vallavalitsuses otsustati:
24.novembril 2008
* anda välja ehitusload:
- Vaskrääma külas Servaku Vaskrääma teel 10 kV fiidri rekonstrueerimiseks;
- Silla külas Kodara tänav 3a kinnistul asuva abihoone elamuks rekonstrueerimiseks;
- Vaskrääma külas Maasikametsa kinnistule kaevu ehitamiseks.
* väljastada kasutusluba Jõekalda tee 9 kolme suvemaja ja kontorihoone lammutamiseks.
* tunnistada kehtetuks 2008.aastal valla munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste maasihtotstarbe määramise kohta tehtud korraldused nr 146 ja nr 202 ning
määrata uus sihtotstarve:
- 1579 m2 suurune Jõekalda tee 107 katastriüksus - tootmismaa (oli tootmishoonete
maa).
- 2670 m2 suurune Tiigi katastriüksus – veekogude maa (oli üldmaa).
* lubada maha saagida Paikuse Põhikooli kinnistult Paide mnt 19 planeeritud algklasside hoone juurdeehitusele ligipääsu takistavad 3 arukaske, 1 mänd ja 1 pihlakas
ning Pille Miilil temale kuuluvalt Jõekalda tee 51b kinnistult 3 kuivavat leppa ja 1
seest tühi viltune mänd.
* kinnitada Paikuse lasteaia Mesimumm ja Seljametsa Lasteaed-Algkooli hoolekogude koosseisud (loe lk 2).
* eraldada reservfondist vahendeid allüksustele personalikuludeks: vallavalitsusele
160000, raamatukogule 4000, Seljametsa Lasteaed-Algkoolile 60000 ja päevakeskusele
12000 krooni ning üldiseloomuga ülekanneteks valitsussektoris 26000 (liikmemaksude
tasumiseks).
* Tammuru 2-1 korter jääb vabaks, kuna Seljametsa kooli õpetaja Olga Jõgiaas lahkub
nii töölt kui vallast elamast. Temaga sõlmitud üürileping lõpetatakse.
* jagada jõulupakke seni kehtiva korra alusel (loe lk 1).
* esitada volikogu istungile arutamiseks küsimus toetuse maksmise kohta eelkooliealistele lastele, kelle jaoks ei jätku lasteaias kohta.
08.detsembril 2008
* anda välja ehitusload:
- Silla külas Jõekalda tee 95 kartulihoidla elektriliitumise ehitamiseks.
- Jõekalda tee 1, 3 ja 5 kinnistute elektriliitumise ehitamiseks
* anda nõusolek Paikuse alevikus Pärnu jõe kaldal asuva Surju metskonna katastriüksuse jagamiseks 2 osaks ja anda neile järgmised nimed: Surju metskond (15,47 ha,
maatulundusmaa) ja Kiviaja (2,5 ha, ühiskondlike ehitiste maa).
* anda reklaamiluba aktsiaseltsile K-A Auto reklaami eksponeerimiseks Keraamika
tn 2 hoone seinal 1. kuni 31. detsembrini 2008.
* anda luba maha saagida Vahtramäe tee 2 kinnistult üks kuivanud ladvaga pärn ja
kaks kõrvalhoone katusele ohtlikku vahtrat.
* lisada eelarve tuludesse riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelised toetused summas
31081 krooni (Tiigrihüppe SA-lt infotehnoloogia seadmete soetuseks 7715 kr ja Rahandusministeeriumilt töötajate õppelaenude ja erisoodustusmaksu tasumiseks 23366
kr) ja kuludesse samuti 31081 krooni (Seljametsa Lasteaed-Algkool 7715 kr, Paikuse
Lasteaed 10034 kr, Paikuse Põhikool 13332 kr).
* võtta teadmiseks, et Paikuse Põhikooli algklassidemaja juurdeehitus kallineb
ligikaudu 276000 krooni võrra seoses maa-aluste kaablite ümbertõstmise vajadusega
ning 2009.aasta eelarve koostamisel arvestada nimetatud summaga.
* kohustada abivallavanemat A. Jakobsoni valmistama ette kohtumine valla veeettevõtja AS Pärnu Vesi ja valla esindajatega eelarve- ja arengukomisjoni jaanuarikuu
istungile.
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Mida peab
majaomanik
teadma kütmisest ja korstna
puhastamisest
Millest tekib korstnasse
tahm?
Rohkem tahma ja pigi tekib lõõridesse ja korstnasse
küttematerjali mittetäielikul
põlemisel. Küttematerjal ei
saa ahjus täielikult ära põleda, kui ei tule piisavalt õhku
peale. Kokkuhoiu mõttes
köetakse tihti poolkinnise
siibri või väikese õhuavaga.
Kokkuhoidu see ei anna,
küll aga tekib korstnasse
narmastena rippuv tahm,
mis omakorda süttib. Tahma
ja pigi põhjustavad ka märja
materjaliga kütmine ning
plastiku ja teiste sünteetiliste materjalide põletamine.
Miks on tahmapõlengud ohtlikud?
Kui tahma või pigi on
paksult kogunenud, võib
see süttida ning läbi mördipragude pressiv pigi rikub
korstna. Kui korstnat läbiva
suitsu t O ulatub 300-400
C, siis tahma põlemisel
on tO 1000 C ja enamagi.
Korstnajala tO võib tõusta
nii, et süütab lähedalasuva
puidust seina või vahelae.
Katkise korstna puhul löövad tahmapõlengu korral
leegid korstna pragudest
otse välja.
Milline materjal on
kütmiseks sobivaim?
Vale küttematerjali kasutamine lõhub kütteseadme
ja võib põhjustada tulekahju. Kividest ahju/pliiti kütke
kuivade puudega. Briketiga
küttes jälgige koldesse visatava kütuse kogust, sest
briketi kütteväärtus on kõrge ning väga suur kuumus
lõhub küttekollet. Kindlasti
ei tohi alla panna plastikut
jmt, mis pigitab korstna ja
kõrge tO lõhub ahju.
Puuküttega katlaid ei
tohi kütta kivisöega, kui
seda ei ole katla kasutusjuhendis ette nähtud. Läita
ei tohi ei süütevedeliku ega
bensiiniga. Nende puhul
süttivad aurud, mitte vedelik
ise, tekitades plahvatuse.
Kas korstnat tohib puhastada igaüks?
Ühepereelamus tohib
korstnat ise pühkida, muul
juhul tuleb kutsuda korstnapühkija. Soovitame siiski
korstnapühkijat, sest kui kütteseadmest on alguse saanud
tulekahju, tuleb tõestada, et
kütteseadet on perioodiliselt
puhastatud. Kütteseadet tuleb tahmast puhastada kord
aastas, aastaringselt kasutatavat ahju/pliiti vähemalt
kaks korda.

Korstnapühkijat

saab
tellida
56683408.

Algklasside maja ehitus algas
Oktoobris valis vallavalitsus
kümne põhikooli juurdeehi-

Vastavalt projektile tulevad uude algklassidemajja

klassiruumid koos õpetajate abiruumidega kuuele
algklassile, fuajee-kogunemiskoht läbi kahe korruse,
auditoorium ja saal lavaga,
ruumid logopeedile, metoodiline kabinet, garderoobid
ning terrass. Fuajeesse on
kavandatud huvitav veesein.
Lepingujärgselt algas
ehitus 17.novembril ja järgmise aasta 1.septembriks
peab kõik valmis olema.

tuse ehitaja kandidaadi seast
välja soodsaima pakkumise
teinud ehitusfirma, kelleks
osutus AS Facio Ehitus.
Nemad lubasid huvikooli ja põhikorpust siseõues II
korruse tasapinnal kulgeva
klaasseintega galerii kaudu ühendava kolmekordse
hooneosa valmis ehitada 16
215 827 krooni eest, millest
4 864 748 kr tuleb valla
eelarvest ja 11 351 079 kr
Euroopa Liidu fondist.

Neli aastat 5 a klassi heategusid
Õpetaja Monika Vaheri toreda algatusena alustas praegune Paikuse Põhikooli 5 a
klass 2005.aastal heategevuslikku kleepsude müüki
Pärnu kodutute loomade
varjupaiga toetuseks.
Iga laps joonistas kleepsu kavandi, millede hulgast
ühiselt parim välja valiti.
Esimesel aastal kasutati kogutud raha ligi 1800 krooni
koertele toidu ostmiseks.
2006. aasta sõbrapäeva paiku külastas sel ajal 2 a klass
ka esmakordselt Pärnu ko-

igal aastal sõbrapäeva paiku
külastanud, et neljajalgsetele sõpradele külakosti viia
ja varjupaiga juhatajale kogutud raha kohta tšekk üle
anda. 2006. aasta kampaania
käigus koguti 3124 ja 2007.
aastal 7678 krooni. Kogutud
raha oli Pärnu kodutute loomade varjupaigal võimalik
kasutada koerte ning kasside
ravimiseks Pärnus asuvates
loomakliinikutes.
Käesoleval aastal otsustasid lapsed koos klassijuhataja Hulda Lariniga koguda

36 plaati erinevate lastele
mõeldud juttude ning lauludega, mis sai üle antud
Pärnu Haigla lasteosakonna
külastusel 10.detsembril
(fotol).
Palju tänu õpetaja Monika Vaherile ja õpetaja Hulda
Larinile, et nad on õpetanud
meie lapsi mõtlema endast
nõrgematele ning aitama
abivajajaid.
Palju tänu kõigile headele inimestele, kes nende aastate jooksul on oma
panusega kaasa aidanud

Noorsoopolitseinikud olid
abiks liikluskasvatuse
läbiviimisel
8. detsembri õhtul viis Pärnu
noorsoopolitsei koos Eesti
Punase Risti Pärnumaa Seltsiga läbi Paikuse Põhikooli
4. klassi õpilastele liikluspraktilise õppuse Pärnu
linnas.
Peale seda, kui Punane
Rist oli õpilastele andnud
teoreetilisi liiklusalaseid
teadmisi, pandi koos politseinikega selga helkurvestid
ja asuti erinevaid ülekäiguradasid ja ristmikke ületama.
Lastel tuli iseseisvalt ületada näiteks Aia ja Kuninga
tänaval olev ringristmik
ning ühele tüdrukule tundus
see ohtlik. Seepärast ongi
oluline lisaks teoreetilistele
teadmistele õpilastel läbi
teha ka praktiline harjutus,
et nad mõistaksid ja tajuksid
liikluses valitsevaid ohte ja
oskaksid õigesti käituda.

Hiljem vaadati, kuidas
helkuri toimib. Politseinikud jagasid helkureid neile,
kellel need puudusid. Kui
reeglina on enamikul lastel
helkur jope külge kinnitatud, siis kahjuks ei ole seda
paljudel lapsevanematel.
Vabanduseks tuuakse, et
helkur on kotis või et nemad
jala ei käi ja liigutakse autoga. Kuid selline suhtumine
on vale, helkur on odavaim
elukindlustus ja sellest on
kasu ainult siis, kui seda
kanda!
Tänu sellele õppusele
said lapsed kogemuse ja
teadmiste võrra rikkamaks
ja võivad olla eeskujuks paljudele teistele liiklejatele.
NURMELY MITRAHOVITŠ
Pärnu politseiosakonna
korrakaitsetalituse
konstaabel

Elioni pakub kiiret ning
kvaliteetset internetti
Elionil on Pärnumaal kokku
6 traadita Interneti tugijaama, mis tagavad kiire ja stabiilse Interneti püsiühenduse nendele Pärnumaa elanikele, kelleni kaabel ei ulatu.
Paikuse vallas asub traadita
Interneti tugijaam alevikus.
WiMAX tehnoloogial põhinev traadita Internet levib
raadiolainete abil läbi õhu,
ulatudes tugijaamadest kuni
15 km raadiuses asuvatesse
kodudesse.
WiMAX traadita Interneti oluline eelis on püsivalt
hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita Interneti teenuste puhul langeb
ühenduskiirus täiendavate
klientide lisandumisel, siis
Elioni poolt pakutavat teenuse kvaliteeti see ei mõjuta. Elioni traadita Interneti
kiireim allalaadimiskiirus

on kuni 1 Mbit/s ning see
võimaldab hõlpsasti kõiki
peamisi toiminguid Internetis.
Teenuse kasutamiseks
on oluline, et tugijaama
saateantenn oleks näha kohast, kuhu püsiühendus
soovitakse luua, kuna kõik
vaadet piirav takistab ka
raadiolainete levi. Enne
teenusega liitumist viib
Elion kliendi juures läbi
levimõõtmise ning kui levi
tugevus vastab nõuetele,
paigaldatakse kliendi koju
vastuvõtuseade.
Elioni traadita interneti kuutasud ning alla- ja
üleslaadimiskiirused on
järgmised:
256/128 kb/s 295 kr
512/128 kb/s 395 kr
1 Mb/s/256 kb/s 495 kr
Seadme üür 150 kr

Postiteenuste uued hinnad

dutute loomade varjupaika.
Varjupaika on lapsed koos
klassijuhatajaga - 2007.
a koos Monika Vaheri ja
2008.a koos uue klassijuhataja Hulda Lariniga - samuti

raha Pärnu Haigla Lasteosakonnale. Novembrikuu
jooksul koguti kleepsude
müügist 7338 krooni, mille
eest kinkisime lasteosakonnale 6 CD-mängijat ning

laste heategevuslikule tegevusele.
KRISTI SAKS
Lapsevanem

Sotsid tänasid oma häid abilisi
20.novembriks kutsusid
valla sotsiaaltöötajad vallamaja saali kõik oma abilised – inimesed, kes aasta
jooksul hoolitsenud oma
abi vajavate lähedaste või
tuttavate eest. Oodatud olid
kõik. Kel oli võimalik, tulidki koos.
Ansambli Pikolo esinemisest said osa kõik,

kes kutse tulla pidulikule
tänukontserdile vastu võtsid. Feliks Kargi, Elmar
Tringi ja Peeter Joosepi
esinemises oli just see paras
annus lusti ja huumorit, mis
halli igapäevaelu korrakski
rõõmsamaks muudab.
Ei saadud seegi kord
läbi tööjututa, sest uuest
aastast kehtima hakkav pen-

sionite kättesaamise korra
muutmine on teinud inimesed ärevaks ja selgitus selle
kohta, kes, kus ja kuidas,
kulus kõigile ära. Enne kojuminekut vahetati muljeid,
aeti niisama juttu ja maitsti,
mida Mondemilli kokad
selleks puhuks valmistanud
olid.

1.jaanuarist muutuvad postkontoris järgmiste teenuste
hinnad: ELS, EMS kullerteenus, maksete vahendus (uus hind 20.-krooni),
tähtsaadetisena edastatavad
kirisaadetised, lisateenus
„lihtväljastusteade“. Hinnakirjaga saab tutvuda Eesti
Posti koduleheküljel www.
post.ee või postiasutuses.
10. detsembrist 2008
muutusid Paikuse postkontoris teostatavad Postipanga
arveldustehingute teenustasud. Siseriiklik ülekanne

hakkab maksma 12 krooni,
sularaha väljavõtt muutub
tasuliseks (0,25% summast),
minimaalne summa väljavõtul on 20 krooni, sularaha
sissemaks on endiselt kuni
10 000 kroonini tasuta jne.
Pensionärid, kellel on
soov oma pension kanda
SEB panka, saavad selleks
kõik vajalikud toimingud
teha kohalikus postkontoris. Kaasa oleks vaja võtta
koopia isikutunnistusest (ID
kaardil mõlemast poolest).

Memme-taadi uusaastapidu
4. jaanuaril kell 11 toimub
vallamaja saalis traditsiooniline memme-taadi uusaastapidu, pidulikum kui
igakuised peohommikud.
Külla tuleb jõuluvana
ja loota on ka muid väikesi üllatusi. Ilus võimalus

uus-aastatervituste vahetamiseks!.
Oma tulekusoovist anda
tingimata eelnevalt teada
ja osavõtumaks 25 krooni
toimetada 23. detsembriks Asta Kasemetsa (tel.
4455161) kätte.
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
FAVZYA FITKULINA
ASTA-MIRALDA VEESALU
PARIK ARVO
TAIMI KASEMETS
HEIKKI NURME
JAAN ALLIKSOO
LEIDA ÕISMAA
LINDA ROOSTE
ARTUR ILM
ASTA NAUTS
AINO RIIVITS
LEO PÄRNOJA
MARET SAARSE
EDGAR TAMMEL
RIHART-ALLOR POPP
LIIDIA KALDMA
MAIGA LIIBERT
JOHAN-KARL LATSERUS
BERNHARD REINEM
JOHANNES TAMME
KEO KURROT
ANTS TALING
UNO INDERMITTE
HILME TIITS

MARGARITA PAVLJUK

LAURA JANTSON

17.11.2008

ema Monika Klemm
isa Riho Jantson

THERON NIGLAS

20.11.2008

ema Haly Mitrofanov
isa Janno Niglas

ALIISE KINK

26.11.2008

ema Aveli Afanasjeva
isa Ivar Kink

KEN ARU

28.11.2008

ema Aveli Aru

KAUPO KUUSK

04.12.2008

ema Liina Mets
isa Mikko Kuusk

talveunne.
Kevadel, kui inimeste
meel ärksamaks muutub, tuleme taas kokku, et üksteise
tegemistest snitti võtta.
MARINA NOVIKOVA

Paikuse mälumängu
6.hooaeg on täies hoos
6.detsembril osales Paikuse
meeskond Eesti Maakilva eelringis Toris. Kohe
järgmisel päeval tuli valla
spordiau kaitsta Pärnumaa
Talimängude äralörtsitud
kilvaüritusel Saugas ja juba
10.detsembril oli taaskord
Paikuse mälumängu 6. hooaja 3.voor ehk siis Pärnumaa
meistrivõistlused. Seekord
saatis oma küsimused meile
Tiit Naarits.
Osad kilvarid jõudsid
aga veel ka 5.detsembri
õhtul Tootsi ja 4.detsembri
õhtul Tori kilvasarjadeski
osaleda. Seega oli detsembri
algus mälumängijatele tõsiselt töine.
Paikuse mäluelu apogee
saabub aga kohe uue aasta algul, sest 11. jaanuaril
toimub traditsiooniline üleeestiline “Paikuse pildikas”,
kuhu tulevad lisaks kohalikele võistlema kõik Eesti
mälumängutipud.
Sel aastal on Pildikas

09.11.2008

ema Viktoria Gorbunova
isa Vladimir Pavljuk

Aiaklubi tegi kokkuvõtteid
ja läks talvepuhkusele
Aiaklubi tegi oma jõulukuisel koosolemisel kokkuvõtteid aastapikkusest tegevusest ja nentis, et põhjamaises
kliimas nagu meil, on parim
talvine tegutsemisviis jääda

Õnnitleme!

taas individuaalmäng. Lisaks tavapärasele pildikale toimub kohe peale
individuaalmängu veel Eesti spordikilva karikasarja
kuuluv “Spordipilt”, kus
Eesti parimad sporditundjad
võistlevad paarismängus
omavahel ja pole välistatud
ka Soome külaliskilvarite
osavõtt. Seega 2 huvitavat
mängu, 110 pildiküsimust,
kuhjaga head huumorit ja
võistluspinget.
Senistes voorudes on
kõige edukamalt esinenud
Ülejõe meeskond, kuid
paindliku võistlusformaadi tõttu ei saa nad ennast
kindlana tunda, sest tervelt
seitsmeliikmeline jälitajategrupp on vaid paari punkti
kaugusel ja tabel on üldse
väga tihe. Sama tihe kui
aastavahetuse aegne mälumängukalendergi.
JAAN ALLIK
Mängujuht

Kõigil huvilistel tasuks tulla osalema ja
vaatama vallamajas 11.jaanuaril kell 12 algaval ja orienteeruvalt kella 18 paiku lõppeval
„Paikuse pildikal“.
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

17. detsember 2008

TEADAANDED
Piirkondlik metsanduse spetsialist PEEP PÕLMA
võtab erametsaomanikke vastu Paikuse vallamajas II
korrusel neljapäeviti 9-11, tel 510 7965.
Saarde vallas toimub tema vastuvõtt esmaspäeviti 9-14
ja Surju vallas neljapäeviti 12-15.
***
Paikuse Päevakeskuses, Tiigi tn 2, võtab 2 korda
nädalas vastu Pärnu Hambapolikliiniku hambaarst
Kerttu Nikkarev. Info tel 44 55 359, 44 59 299. Seoses
pühadega 19.detsembrist 4.jaanuarini suletud.
***
19. dets. on raamatukogu suletud seminaril osalemise,
24.- 28 dets., 31 dets. ning 1. jaan. pühade tõttu.
23. ja 30. dets. avatud 11-18, alates 2.jaan. nagu tavaliselt. Seljametsas avatud 5.jaanuarist esmaspäeviti
11-15.

KUULUTUSED
Pakume võsa ülestöötamise teenust. Tasuta.
Tel 56638822.
***
Saetud-lõhutud küttepuud kojutoomisega.
Tel 53901313.
***
Ostan metsa- ja põllumaad. 5026096.

Seljametsa Lasteaed-Algkool
võtab tööle kvalifitseeritud

21. detsembril kell 16
Paikuse vallamaja saalis

PIDULIK
JÕULUKONTSERT
Esinevad:

Tütarlastekoor ELIISE
Dirigent Kai-Tõe Ellermaa
Kontsertmeister Toivo Traks
Kitarri saatel laulab Andres Jäätmaa

Sissepääs tasuta

18. detsembril kell 15
vallamaja saalis

KODUSTE
LASTE
JÕULUPIDU
* Väike kontsert õpetaja
Signe Allika laululastelt

* Jõuluvana tuleb kuni 12-aastastele
rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas
elavatele lastele, kes ei käi valla koolides
ega lasteaedades.

Mälestame lahkunuid
Salma Maate
Paul Siigur
Mihkel Ristikivi
Vello Lille
Alexander Alexandrov

28.01.1915 - 01.12.2008
06.05.1921 - 04.12.2008
04.05.1948 - 04.12.2008
11.07.1942 - 10.12.2008
01.01.1938 - 12.12.2008

LASTEAIAÕPETAJA
alates 05.01.2009.a.
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid
esitada hiljemalt 22.12.2008.a.
Postiaadressil: Seljametsa LAK
Seljametsa küla
Paikuse vald
86601 Pärnumaa
e.mail: seljametsalak@hot.ee
Lähemat infot saab telefonil 56155010
Juhataja Kaie Reial

Metallitööd
•
Metallkonstruktsioonid
•
Metalltrepid
•
Metallist trepiastmed ja platformid
•
Metallaiad
•
Metallvõrgud
•
Maanteekraavi sillad
Valmistamine, müük ja paigaldus
Paikuse vald, Seljametsa küla, Pärnumaa
Tel: 4442210, Faks: 4442209, Mob: 372 555 62 555
Epost: info@livingline.ee, www.livingline.ee

22. detsembril müüb OÜ Viiveka

TOIDUKARTULIT
kell 14-15 vallamaja juures
kell 16-19 Tammuru tehnokülas hoidlas
Müügil erinevaid sorte hinnaga 4 kr/kg.

Info 5115376
Kallid praegused ja
tulevased kliendid!
SOOVIME TEILE
ILUSAID JÕULUPÜHI,
HEAD VANA-AASTA LÕPPU JA
TEGUSAT UUT AASTAT!
Diana Ilusalong
Pärnade pst 1 Paikusel

PIZZA BAAR

Avatud E-N 11-21, R-L 11-01
Soovi korral ka müük kaasa, juubelija matuselaudade tegemine.

Tel 58058909

