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Üldplaneering - võimalus
osaleda valla tuleviku
kujundamisel
1.-28. novembrini toimub
Paikuse valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek.
ÜP eesmärk on valla
ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike
majanduslike, sotsiaalsete
ja kultuuriliste mõjude ning
looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine.
ÜP-ga sätestatakse maaja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused
Paikuse vallas, täpsustatakse maakonna teemaplaneeringut, nähakse ette detailplaneeringute koostamise
vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus ning
nõuded ehitistele.
Avalik väljapanek toimub vallamajas tööpäeviti
kell 8-18, Seljametsa külamajas tööpäeviti kella
10-18 ja Reiu Puhkekeskuses E-N 10-15, R-P 10-18.
Selle kestel võib esitada
kohapeal, saata postiga või
elektronpostiga kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid
ÜP kohta.

Paikuse Vallavalitsus
Pärnade puiestee 11 Paikuse
alevik 86602 Paikuse vald
Pärnumaa, tel 4420770,
faks 4420774; info@paikuse.ee. Kõik asjasse puutuvad
dokumendid leiate valla
kodulehelt http://www.
paikuse.ee/?id=57.
ÜP ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu
toimub 18. detsembril kell
17 vallamajas.
Külakoosolekud
24 nov. Silla küla kell 18
vallamaja saalis.
25.nov. Seljametsa ja
Tammuru küla kell 18 Seljametsa koolis.
26 nov. Paikuse alevik
kell 18 vallamaja saalis.
Põlendmaa ja Vaskrääma külakoosolekud on juba
toimunud.
Ootame kõiki külakoosolekutele, kus spetsialistid
eesotsas vallavanem Kuno
Erkmanni ja üldplaneeringu
koostaja Valdeko Palginõmmega tutvustavad teile uut
üldplaneeringut ja on valmis
vastama teie küsimustele.

Küünlakivi kalmistul

Hingedepäev on möödas.
Algab jõuluaeg oma tuledesära ja samas pika pimedusega. Just siis mõtleme
igavikuteed läinud omastele
ja sõpradele tavalisest enam.
Meenutame ja süütame
küünla nende mälestuseks.
Paikuse kalmistu on väike ja väga noor. Enamikul
meist tuleb lähedaste hauale
jõudmiseks sõita maha pikk
maa ja alati polegi see võimalik. Siis peame süütama
küünla kodus.
Nüüd on aga ka teine
võimalus. Meie kalmistul
on selleks suur kivi laterna

ja kohakesega küünalde
tarvis Kellel siin kalmu
pole, saab teha ilusa jalutuskäigu männimetsade vahel
ning süüdata küünla, mis
teiste omataoliste seas jääb
valgustama teie mälestuste
teed.
Paikuse kalmistul on
viimse puhkepaiga leidnud
48 kadunukest, 17 naist ja
31 meest. Siin on toimunud
13 urni ja 35 kirstumatust.
Kuigi esimene matus toimus
alles neli aastat tagasi, on
kuuel hauaplatsil juba kaks
kääbast.
LIILIA VARIK

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Ohuvestid selga ja valla sünnipäevale
Ohuvestid selga, õhupallid
kätte, üle suure tee ja suund
vallamaja poole - umbes nii
võis ette kujutada 24.oktoobri hommikupoolikut
Paikuse lasteaias.
Nii oligi, ainult sellele
eelnes ka tõsine ettevalmistus- ja selgitustöö. Joonistati
pilte ja korrati laulusõnu. Ja
kui siis rongkäigus mööda
Pärnade puiesteed vallamajani jõuti, oli kõigil tuju
ülev. Tuldi ju vallale 17.sünnipäeva puhul õnne soovima. Laulud lauldud ja tantsud tantsitud, kommikotid
pärastiseks maiustamiseks
näpu otsas, võeti suund oma
ilusa lasteaia poole.

Üks päev täis kartulit
Kui tuntud kartuliteadlane
Viive Rosenberg helistas ja
pakkus välja mõtte tähistada
ÜRO poolt ülemaailmseks
kartuliaastaks kuulutatud
2008.aastat natuke põhjalikumalt ka Paikuse Põhikoolis, siis tekkis väike hirm.
Hirm, et kuidas mõneti juba
hamburgeri nägu lapsed
meie igapäevasesse toidupoolisesse ka suhtuvad.
Veerandi viimasel päeval, 24. oktoobril, sai asi
ikka ette võetud ja 4.-6.
klassi õpilastele toimus interaktiivne loeng kartulist,
kartulikasvatusest ja kartuliteadusest.
Viive Rosenberg, kel
meie vallas Põlendmaal
kartulipõllud, rääkis lastele
kartulist ja selle kasulikkusest. Pärast lühikest sissejuhatust oli võimalus esitada
küsimusi, mida sai kokku
suur hulk. Saime teada, et
kartul on pärit Tšiilist ja legend räägib, et selle andsid
jumalad headele inimestele

kaitseks ja abiks.
V. Rosenberg pani üles
ka näituse Põlendmaal kasvatavatest kartulisortidest.
Neid oli kokku üle kahekümne. Samuti olid näitusel
praegu vallamaja fuajee seinu ehtivad imelised pildid
Põlendmaa kaunitest suvehommikutest. Palju elevust
ja põnevust tekitasid katseklaasid imepisikeste kartuli
ja muude Eestis leiduvate
taimedega, millest soovi
korral võiks paljundada
geneetiliselt veel miljoneid
uusi taimi.
Et hommik liiga istumiseks ei kujuneks, korraldati
ka kartuli mahapaneku ja
ülesvõtmise võistlusi, mis
esimestel katsetel natuke
umbusku, ent iga järgmise
korraga järjest rohkem soovijaid tekitas. Iga osaleja sai
kingiks informatiivse teatmiku kartulist ja iga võistluse kolm esimest kohta
ka pastaka. Eriti emotsioonirikkaks osutus õpetajate

võistlus. Kiiremaks kartulipanijaks ja noppijaks osutus
5. a klassijuhataja Hulda,
kellele tema klass marulise
aplausi tegi.
Päeval oli vallarahval
võimalus soetada mugavalt
ja soodsalt kvaliteetset talvekartulit. Ja õhtusel valla
sünnipäevapeolgi ootasid
osalejaid toredad üllatused

näol.
Loodame, et säärased
ettevõtmised saavad meie
koolis järjepidevaks, sest
vestlusel teadlasega selgus,
et erinevaid põnevaid üritusevorme pakuks ta veelgi.
Ehk suudab kodumaine toit
välja tõrjuda jõuga sisse
tungiva võõra ja ebatervisliku?

– keda ülespandud näituste,
keda erilisest sinisest Kongo kartulist maitsva salati

ANU TAMMEARUMEŽULE
Kooli huvijuht

Ühine tervisehommik lõi mudilaste ja
õpilaste vahel mõnusa õhkkonna
12. novembril toimus põhikooli ja Mesimummi lasteaia ühine tervisehommik.
Osalesid kooli teised ja
kolmandad klassid, lasteaia
koolirühm ja kaks viieaastaste paralleeli. Kokku kogunes võimlasse ligi
170 last, lisaks õpetajad.
Hommikuäratuse ehk võim-

lemise viis läbi lasteaia
liikumisõpetaja Anne Kaar.
Kooli algklasside kehalise
kasvatuse õpetaja Maarit
Koger oli ette valmistanud
vahvad teatevõistlused.
Lapsed jagati ümber erinevat värvi käepaelade järgi
kaheksaks võistkonnaks.
Suur ja väike võistleja jagati

veel omavahel paaridesse,
mis lõi mõnusa õhkkonna
koolilaste ja mudilaste vahel. 3.a klassi õpetaja Ulvi
Mihkeles oli ette valmistanud erinevate spordialade
pantomiimi. Iga võistkond
võttis ühe spordiala nimetuse, koos õpetajaga valmistati ette pantomiim vastava

spordiala etendamiseks ja
ülejäänud pidid ära arvama,
millise alaga tegemist.
Auhinnaks sai iga rühm
või kooliklass koti tervislike kuivatatud puuviljade
ja pähklitega. Iga laps sai
tänukirja, mille võis ise hiljem vastavalt oma maitsele
kujundada.
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Lisaeelarve suurendas
eelarvet tublisti
Paikuse valla 2008. aasta
planeeritud eelarve maht oli
58919257 krooni. I lisaeelarvega suurenes see 427114
ja II lisaeelarvega 645887
krooni võrra.
III lisaeelarve koostamise tingis valla tulude
hea laekumine ja asjaolu,
et jooksval aastal on tehtud
planeeritust vähem kulutusi
mitmete tegevusalade osas,
samas on tulnud teha ka
lisakulusid.
Volikogu võttis vastu
2008.aasta III eelarve, suurendades tulusid 3616668
krooni võrra järgmiselt:
füüsilise isiku tulumaks
- 3440000 kr; laekumised
kultuuri-ja kunstiasutuste
majandustegevusest (huvikooli täiskasvanute koo-

litusest osavõtmise tasud)
- 5950 kr; sihtotstarbelised
toetused jooksvateks kuludeks (koolipiimatoetus,
hajaasustuse veeprogrammi toetus, põhikoolile videoprojektori soetuseks, SA
Archimedes projektitoetus)
- 45718 kr, mittesihtotstarbelised toetused (riikliku
toimetulekutoetuse väljamaksmiseks) - 75000 kr,
muu materiaalse vara müük
(valla bussi müügi hinna
vahe) 50000 krooni.
3616668 krooni võrra suurendas volikogu ka
eelarve kulusid ja finantseerimistehinguid, tehes
järgmised muudatused: reservfondi - 3050000 kr, üldiseloomuga ülekanneteks
valitsussektoris - 63000

krooni (sh 25 000 kr võtta
vallavalitsuse uurimis- ja
arendustööd alt ning 38
000 kr muu majanduse alt),
veevarustuseks - 11923 kr,
Huvikoolile koolituse läbiviimise kuludeks - 5950 kr,
Paikuse Lasteaiale koolipiima ostmiseks ja personali
kulude katteks -183078 kr,
Paikuse Põhikoolile videoprojektori soetuseks,
Comeniuse programmi projekti ning personalikuludeks
- 290700 kr, riikliku toimetulekutoetuse maksmiseks
- 75000 kr, muu hariduse
alla - 550000 kr, laenu tagasimaksete tegemiseks
- 260000 kr (kaks viimast
võtta Paikuse Põhikooli
uurimis- ja arendustööde,
hoonete ehituse alt).

Beebipäev kolis suurde saali
13.novembri beebipäevale
ootasid korraldajad 17 selle
aasta kevad-suvel Paikuse
vallas sündinud poissi-tüdrukut. Kuna viimastel aastatel on poole aasta sünnid
alati ületanud 20 lapse piiri,
on päevakeskuse kaminasaali ruumid lootusetult
kitsaks jäänud ja pidulikku
hõbelusika üleandmise tseremooniat otsustati nüüdsest
hakata korraldama vallamaja saalis.
Kahjuks jäi just sel korral osavõtt erakordselt tagasihoidlikuks – kohale oli
saanud tulla vaid 11 last ja
nende vanemad.
Tillukese kontserdi andsid seekord Signe Allika
laululapsed Elo, Hiie ja

Vallavolikogus otsustati:
3.novembril 2008
* teha muudatused valla 2008.aasta eelarves ja tõsta 419,5 tuhat krooni veevarustuse alt tänavavalgustuse alla, kuna Tammuru reoveepumpla projekt lükkub järgmisse
aastasse ja selle asemel ehitatakse valmis Silla külas Seenemetsa elamukvartali tänavavalgustuse projekt, mis oli planeeritud 2009.aastasse.
* sõlmida hankeleping Seenemetsa uuselamukvartali tänavavalgustuse ehitamiseks
soodsaima pakkumuse teinud aktsiaseltsiga ELWO (loe lk 3).
* võtta riigilt üle 18,4 ha suuruse katastriüksuse „Surju metskond“ jagamise teel riigi
poolt eraldatud ligikaudu 2,5 ha suurune Muinasküla maaüksus kiviaja küla projekti
ellu viimiseks.
* kinnitada projekti tulemusena ehitatava Paikuse Põhikooli algklasside maja säilimise ja avaliku kasutuse tagamist taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel
ja tingimustel 5 aasta jooksul alates maja valmimisest. Volikogu peab ka kinnitama,
et vald ei soorita selle 5 aasta jooksul algklasside maja osas tehinguid, mis annaksid
kellelegi põhjendamatu eelisseisundi või mille tulemusena vara rendile andmisel teeniks
vald puhastulu.
17.novembril 2008
* kehtestada 2009.a maamaksumäär ning maksuvabastuse andmise kord ja ulatus
(loe lk 3).
* algatada detailplaneering Paikuse vallas Vaskrääma külas Hinvese kinnistu ja selle
lähiümbruse maa-alale ning kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne.
* võtta vastu III lisaeelarve, suurendades Paikuse valla 2008. aasta eelarvet 3616668
krooni võrra, kusjuures kulud ja tulud on tasakaalus (loe kõrvalt).
* määrata Vaskrääma külas asuva Tamme katastriüksuse jagamisel tekkivate Tammepõllu ja Tammevälja maatükkide sihtotstarbeks maatulundusmaa.
* võtta teadmiseks keskkonnaspetsialist informatsioon vallateede parendamise
tegevuskavast ning vallavanema ülevaade 2009.aasta eelarve koostamisest.
* kooskõlastada Tahkuranna valla üldplaneering esitatud kujul.

Vallavalitsuses otsustati:

Õrnroosad ja helesinised kaardid hõbelusikatega
ootasid beebipäevalisi juba varakult
Jane Vent. Helve Reisen- jäi ka hubasesse kohvilauda
buki südamlike sõnade ja lobisema.
vallavanema mehise käepiKätte andmata jäänud
gistuse saatel sai iga beebi lusikad ootavad omanikke
omanimelise valla logoga Päevakeskuses.
hõbelusika. Kel aega jagus,
LIILIA VARIK

Kaunid sõnad abivallavanem Helve Reisenbukilt, õnnesoov ja mehine käepigistus
vallavanem Kuno Erkmannilt - nii on väikseid vallakodanikke austatud juba aastaid

Loomulik iive on veel plussis
Selle aasta 10 kuu kokkuvõttes on vallas sündinud
30 last, neist 14 tüdrukut
ja 16 poissi. Eelmise aasta
sama perioodiga võrreldes
on 5 last vähem sündinud.
Oktoober läheb ajalukku
sellega, et valda ei sündinud
juurde ühtegi last.
2007.aasta 10 kuu jook-
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sul suri 20 inimest, tänavu
aga kahjuks juba 28, sh 16
naist.
1.novembri seisuga elab
rahvastikuregistri andmetel
vallas 3875 inimest: 1866
meest ja 2009 naist. Oktoobriga suurenes rahvaarv
12 inimese võrra, sama
palju suurenes ka meeste

arv. Just selle maagilise arvu
12 võrra kasvas ka rahva
arv Silla külas. Tammuru
külla asus oktoobris elama 8
inimest, Põlendmaa elanike
arv viimase kuuga ei muutunud, alevikus vähenes 3,
Seljametsas 4 ja Vaskräämas
1 inimese võrra.
LIILIA VARIK

13. oktoobril 2008
* lubada maha võtta Tamme 1 kinnistu tagant, Raudtee tänava äärsest kraavist sinna
kasvanud lepad ja haavad.
* anda Arvo Villmann´ile nõusolek erastada Silla külas temale kuuluva Jõekalda
tee 15 asuva kinnistuga külgnev katastriüksus Jõekalda tee 15y (1551 m2, elamumaa)
ning Tõiv Tiits´ule temale kuuluva Jõekalda tee 19 kinnistuga piirnev Jõekalda tee 19y
kinnistu (pindala on 225 m2, elamumaa).
* tagastada riigi tagavaramaast 15,48 ha Jaanus Mägi´le Soo-otsa A-91 maaüksuse
taastamiseks Paikuse vallas Seljametsa külas.
* lubada Jaanus Mägil erastada ostueesõigusega 15,45 ha maad Seljametsa külas
temale kuuluva Soo-otsa A-91 taluga külgnevast maast (katastriüksuse nimi Soometsa,
maatulundusmaa).
* esitada Kodanikupäeva aumärgi kandidaadiks eluaegne pedagoog, praegune Seljametsa muuseumi juhataja Laine Järvemäe, kelle elutöö on olnud noortest väärikate
kodanike kasvatamine.
27.oktoobril 2008
* kinnitada kirjaliku enampakkumise tulemused Paikuse alevikus asuva Varsakabja
kinnistu jagamise teel moodustuva kinnistu aadressiga Seljametsa tee 3 võõrandamiseks, andes omandamise õigus pakkumise võitnud OÜ-le Tarmoprojekt ostuhinnaga
263 000 kr.
* lubada maha võtta Pustuskipargi haljasalalt Pustuski tee 7 kuuridele liiga lähedale
jäävad kaks kuivanud kuuske ja mändi ning Nulu 8 kinnistult kaks kaske ja 1 kuusk.
* väljastada ehitusluba Silla külas Kukeseene tänav 14 üksikelamu ehitamiseks ning
Koskla 14 reoveepumpla rekonstrueerimiseks.
* anda välja kasutusluba Silla külas Sirmiku tn 7 paiknevale üksikelamule ning Silla
küla Mustika tänava elamute elektri liitumisühendusele.
* anda kirjalik nõusolek Seljametsa külas Püüoja kinnistule ja Vaskrääma külas
Altmardi kinnistule salvkaevu rekonstrueerimiseks ning Paikuse kalmistule tööriistakuuri ehitamiseks.
* nõustuda Silla külas asuvate Orunurga tn 1 ja Orunurga tn 3 vahelise piiri muutmisega vastavalt omanike soovile ja kokkuleppele.
* sõlmida aastase tähtajaga lepingud järgmiste sotsiaaleluruumide kasutamiseks:
korter 4 Põlendmaa 4 korteriga majas, Tiigi 2 – 11 ja Tiigi 2 – 9.
* eraldada vallaeelarve reservfondist valla teedele 25000 krooni talviseks hoolduseks, kuna teetöid on plaaneritust rohkem tehtud.
* muuta vallavalitsuse ja hallatavate asutuste eelarveid, võttes aluseks asutuste juhtide
tehtud põhjendatud ettepanekud.
* teatada Pärnu Maavalitsusele, et Kooli tee 12 Politseiametile kuuluvad väljakud
ei ole Paikuse Vallavalitsusele vajalikud avalikuks otstarbeks.
10.novembril 2008
* väljastada ehitusload Paikuse alevikus Kaasiku ja Vahenurme tänava elamute
elektrivarustuse ehitamiseks, Silla külas Rattapargi kinnistule seltsimaja ja laste ja
noorte mänguväljaku ehitamiseks ning Silla külas Ringi tänav 7 kinnistule kaksikelamu
ehitamiseks.
* väljastada kasutusload Silla külas Kopra tn 7, Seljametsa külas Ruusoja kinnistu
ja Paikuse alevikus Haigru tn 28 elektri liitumisühendusele ning Seljametsa külas
Kõrgemäe 2 AJ piirkonna elektrivõrkudele.
* nõustuda keskkonnaspetsialist R. Jalakase ettepanekutega ja lubada sõlmida lumetõrjelepingud osaühinguga Kodukartul, Männituka taluga ja Ilmi Sermaniga (loe
lk 3).
* lubada Paikuse lasteaial osta mööblit osaühingult Mööbel & Kunst kogusummas
45610 krooni.
* garanteerida Paikuse valla poolt Piirkondliku Arengu Kavandamise programmile
esitatud projekti „Reiu Külalissadama väljaarendamise ettevalmistustööd“ omaosalus/
kaasfinantseering summas 83565 krooni.

Nr. 11 (167)

3

18. november 2008

Maamaksumäär
ei muutu

Huvikooli uudiseid

Juba mitu aastat muutumatuna püsinud maamaksumäärad jäävad kehtima ka
2009.aastal – olenevalt hinnatsoonist 1,5 või 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas,
haritava põllumajandusliku
maa puhul 0,1 %.
Represseeritud ja nendega võrdsustatud isikud, kes
1.jaanuari 2009 seisuga on
rahvastikuregistri andmetel
meie valla elanikud, saavad
kuni 10. jaanuarini esitada
valda kirjaliku avalduse,
mille alusel on vallavalitsusel õigus nad maamaksu
tasumisest vabastada.
Pensionäride ja invaliidide üldist maamaksuvabastust ei ole. Küll aga
võib iga meie valla eakas
inimene peale maamaksu tasumist pöörduda avaldusega
pereabikomisjoni poole,
et saada maamaksu jaoks
ühekordset toetust.

6. novembril Paikuse Huvikooli hoolekogu ja lastevanemate üldkoosolekul tegime kokkuvõtteid eelmisest

Lumelükkamiseks
esitage avaldus
Vallavalitsus ootab 1.detsembrini erateede omanikelt
avaldusi majani viiva tee
lumest lahti lükkamiseks.
Avaldaja peab olema registreerinud oma elukoha
rahvastikuregistri andmetel
Paikuse vallas.
Eelseisvaks talveks on
vald sõlminud lumekoristuslepingud FIE Ilmi Sermani ja Margus Saarega ning
osakühinguga Kodukartul.
Lumekoristuse ajal ei
tohi parkida autosid teede
ja tänavate ääres, sest see
takistaks saha tööd.
Info ja teated Reedalt
4420778 või 5144559 ja
Marinalt 4420779.

Meeldetuletuseks
Palume kalmistu konteinerisse visata ainult küünlaid,
potte jne – kuivanud pärjad
ja lilled viia ikka vasakul
asuvale tuleasemele.
Teeäärte hoolduse seisukohalt on oluline, et teede
äärtesse ei istutaks ilupuid
ja –põõsaid ega püstitataks
mingeid rajatisi. Näiteks
suureks takistuseks teeservade niitmisel on ka põlluvõi karjamaad ümbritsev
traataed, kui see asub tee ja
kraavi vahel.
Paikuse vallas on
uutel elamukruntidel lubatud esipiirde kõrgus 1,2
m kui detailplaneering ei
sätesta teisiti. Kõrgemat
piiret rajades võite saada
ettekirjutuse ning ka peate
valmis töö ümber tegema.
Raskeveokitel on keelatud sisse sõita 8 tonni massi
piiranguga keelumärgi alt ja
parkida kohas, kus liiklemine on reguleeritud õuealamärgiga (20 km/h).
Karistatav on koerte ja
kasside ööseks välja jätmine, kui on mingigi võimalus,
et loom pääseb oma territooriumilt välja.

Leesment ja vormiõpetust
Ene Tapfer.
Multimeediumi ringi
teisipäeviti ja kord kuus

Ettevalmistusklassi õpilased Marten Agar ja Mario Ild
lahendavad kompositsiooniõpetuse ülesannet
aastast, tutvustasime uusi
erialasid ja õpetajaid ning
hindamisjuhendit, vaatasime üle lepingu.
Eelmisel õppeaastal õppis huvikoolis 58 õpilast
neljas rühmas: kunstikooli
eelkooli nooremas astmes
5-7 aastased, vanemas põhikooli 1. ja 2.klassi õpilased
(poisid ning tüdrukud eraldi)
ja ettevalmistusklassis alates 3.klassist. Need rühmad
alustasid õppetööd ka sel
aastal, lisandus kunstikooli
1.klass ja multimeediumi
ring. Kõigil erialadel on ministeeriumi poolt kinnitatud
õppekava.
Uusi õpetajaid on kolm.
Kolmel nädalapäeval, neli
tundi korraga õpetab maali ja joonistamist Anneli

pühapäeviti juhendab Signe
Lensment. Ringis on valminud meeleolukad joonisfilmid, neid saab vaadata meie
kodulehelt www.huvikool.
haridus.eu. Plaanis on hakata tegelema fotokunsti ja
–töötlusega, külastada fotonäitusi ja tutvuda joonisfilmistuudio tööga Tallinnas.
Eelkoolis õpetamisega
jätkab Monika Vaher.
Valmis ka draamaõpetuse õppekava. Kahjuks ei
saanud me huviliste puudusel seda rühma avada.
Üritame jaanuaris uuesti.
Kel huvi näitekunsti vastu,
pangu vaim valmis.
Hobikool on mõeldud
täiskasvanutele meeldivas
seltskonnas ja keskkonnas
oma kunstimeele ja -oskus-

te arendamiseks.
Meie juures saab esmaspäeviti kell 17.30 õppida
vana uueks ja omanäoliseks
muutmise nippe. Õpetatakse
kangale trükkimist, viltimist, lapitehnikaid, kuidas
oma garderoobi erinevate
võtetega isikupärastada.
Teisipäeviti kell 18 töötab klaasituba. Signe Lensmendi suunamisel saab tutvuda erinevate klaasitehnikatega: lõikamine, lihvimine, sulatamine, kaunistamine erinevate materjalidega.
Valmivad ehted, vitraažid,
klaasist tarbeesemed.
Kolmapäeviti kell 17.30
tegutseb keraamikatuba Ene
Tapferi eestvedamisel. Juba
aastaid on seal valminud
tõeliselt kaunid meistriteosed. Võtke vaid ideed kaasa
ja Ene aitab need teostada.
Pühapäeviti käivad koos
maalihuvilised. Katsetatakse õli- ja akrüülmaale,
kollaaže. Juhendajaks Annela Raud Selge. Huvi selle
kursuse vastu oli nii suur, et
grupp on täis ja küsida, kas
keegi on loobunud, tasub
alles jaanuaris.
Kuna kõik hobitoad ei
tööta igal nädalal, tasub
vaadata kodulehelt koolituste kalendrit või helistada
5200488.
Tänan kõiki, kes aidanud kaasa töö ladusale kulgemisele.
MONIKA VAHER
Direktor

Tammuru külasse
kavandatakse tuuleparki
Tammuru külasse plaanitakse rajada tuulepark 5
tuulikuga, võimsus kokku
15 MW.
Projekti arendaja Elektri
Energia AS hinnangul sobib
sealne kant tuuleenergia
tootmiseks hästi, kuna jääb
2006. aastal avatud Põlendmaa prügila lähedal asuvatele ligi 100 ha suurustele väljadele, lähimatest elamutest
ligi kilomeetri kaugusele,
mistõttu ei hakka häirima
ümbruskonna elanikke.
Geograafiliselt jääb see
koht nn Pärnu lahe tuulekoridori, olles avatud edelast, mis on Lääne-Eesti
põhituulesuund. Tuuleparki
paigaldatakse Enercon E-82
tüüpi otseveoga (ilma käigukastita) varieeruva kiirusega
tuulikud. Tänu käigukasti puudumisele ei tee nad
ka müra. Nende „müraks“

võib pidada üksnes tuule
kohinat tiibades, sarnaselt
metsakohinaga puude ladvus. Analoogsed tuulikud
on ka Virtsu ning Saaremaa
tuuleparkides.
Koostatud on ka keskkonnamõju hindamine,
kus käsitletakse asukohaga
seonduvaid keskkonnaalaseid, majanduslikke ja
sotsiaalseid aspekte, selgitatakse välja antud kohale
tuulepargi rajamise võimalikkus.
Se llise või msusega
tuulepark suudab korraga
elektriga varustada 6500
keskmist majapidamist ning
katab seega 0,5 % Eesti
kogu elektritarbimisest. Ära
saab hoitud 46 000 tonni
süsihappegaasi paiskumise
atmosfääri võrreldes põlevkivi baasil elektri tootmisega.

Projekt annab oma panuse ka Eesti kohustusele
aastaks 2010 toota kogu
tarbitavast elektrist 5,1%
taastuvast energiast, kusjuures aastaks 2020 plaanitu on
juba 20%.
Samuti aitab tuulepark
kaasa Eesti poolt ratifitseeritud Kyoto protokollis olevate tingimuste täitmisele,
millest olulisem on Eesti
kohustus vähendada aastatel
2008-2012 kasvuhoonegaaside heitkoguseid 8%
võrreldes 1990. aastaga.
Tuulepargi rajamine
toob märkimisväärse investeeringu Paikuse valda,
mille mahuks kujuneb arvestuste kohaselt ligikaudu
300 miljonit krooni.
OTT SÕNAJALG
Elaktri Energia AS
Juhatuse liige

Energiamärgis – kellele
ja milleks?
Tarbija võib 1.jaanuarist
2009 hakata nõudma energiamärgist hoone ostmisel
või rentimisel, samuti avalikkusele ligipääsetavate
hoonete puhul.
Energiamärgiselt saab
tarbija teada, millised hooned on säästlikud ja see
aitab kaasa turu läbipaistvuse suurendamisele. On
teada tõsiasi, et turujõud
on tuhandeid kordi võimsamad kui mistahes riiklikud
meetmed.
Energiamärgise eesmärk

on ka pakkuda sõltumatut
nõu, mida säästlikkuse saavutamiseks ette võtta, uute
ehitiste puhul stimuleerida
ehitama vastavalt projektile.
Selle peab kättesaadavaks
tegema hoone müüja või
rentija. Väljastama hakkavad neid olemasolevatele
hoonetele energiaauditeid
ja ehitise ekspertiise teostavad ettevõtjad (kehtivus 10
a), rajatavatele hoonetele
projekteerijad (kehtivus 2 a
alates ehitise garantii kehtimahakkamisest).

Seenemetsa valgustust
teeb Elwo
Silla külas Seenemetsa elamurajooni välisvalgustusvõrgu ehitaja leidmiseks
kuulutatud hankele laekus
tähtaegselt 7 tingimustele vastavat pakkumust:
OÜ Halinga Energeetika
- 637500 kr, MERKVIK
OÜ - 744931.60 kr, Elero
AS - 624810 kr, Veeberi
Elektritööde OÜ - 724722

kr, KPK Teedeehitus AS
- 941982 kr, ELWO AS
- 619500 kr, AS Elektritsentrum - 695492 kr.
Hankeleping sõlmiti
soodsaima pakkumuse teinud aktsiaseltsiga ELWO
(kogumaksumus koos 18 %lise käibemaksuga 619500
krooni).

Teeme originaalse ja odava
24. novembril õpetan ma
soovijatele, kuidas ise teha
ilusaid, originaalseid ja samas odavaid kinkekotte.
Kõik huvilised on
oodatud kell 12-13 Seljametsa Muuseumisse ja
16-17 Paikuse raamatukogusse. Kaasa võtta käärid,
jõupaberit või remondist üle
jäänud pabertapeedi rullikesi, samuti pärleid, lehvikesi,

lindikesi või muud taolist
kaunistamiseks. Kui kaunistamismaterjali ka kohe
kaasas pole, saab neid hiljem lisada.
Vajalik eelnev registreerimine tel 4420784 või
e-mail paikuse@pkr.ee,
kuna kohtade arv on piiratud.
MARIKA KUKK
Raamatukogu juhataja

Valla jõulukuuse süütame
esimesel advendil
30.novembril kell 16 süüdatakse vallamaja ees haljasalal suurel jõulukuusel
küünlad, tähistades ühtlasi
ka advendiaja algust. Õues
kõlab jõulumuusika. Headele lastele jagavad päkapikud
komme. Kel kaasas latern
või küünal, saab advenditule

ka koju kaasa viia.
Selle aasta kaunis hõbedane jõulupuu on pärit
Kostabi pere koduaiast. OÜ
Hüdromel on lubanud kuuse
transportimise ja ülespaneku enda peale võtta. Suured
tänud neile, sest ei kuuse
ega töö eest küsita raha.

Austamisõhtu oli Endlas
Tavaks on saanud, et kord
aastas kutsutakse kokku inimesed, kes esindanud valda
sportlikel üritustel nagu
on Reiu jõe mängud, nii
maakondlikud kui EV valdade suve- ja talimängud,
Pärnumaa meistrivõistlused
võrkpallis jne.
6.novembriks kutsus
Paikuse Spordikeskuse juhataja Roland Šimanis Pär-

nu Endla teatri sammassaali
ligi 80 inimest, kelle peale
ta alati loota on võinud,
kui esindusmeeskond vaja
kokku panna. Enamus võttis
ka kutse vastu. Sportlastele
jäid ilusat õhtut meenutama
valla- ja spordijuhtide tänusõnad ning valla logoga
saunalina, samuti õhtujuhi
Meelis Sarve esinemine.

Teede parendamise põhimõtted

Jõuluootuse peohommik

2009.aastaks on valla eelarves esialgse projekti kohaselt teehoiuks ette nähtud
3,17 miljonit krooni. Kogu
valla teede ja tänavate hööveldamiseks, lumetõrjeks ja
tolmuvabaks muutmiseks
on projektis 540 000 kr,
remondiks 230 000 ja must-

Teisel advendipühapäeval,
so 7.detsembril toimub eakate klubi selle aasta viimane peohommik, nagu ikka
kell 11 vallamajas.
Algatuseks mõned jõululaulud Lustilikult ja siis
näeme, mida pakuvad üllatuskülalised Pärnu-Jaagu-

katte alla viimiseks 2 miljonit krooni. Jõudu mööda
ehitame ka kõnniteid.
Suurimaks tööks on aleviku ettevõtlusala – Tehnika, Nimmi ja Raudtee
tänava asfalteerimine (ca
1 miljon valla ja 6 miljonit
Euroopa raha). Mustkatte

alla lähevad ka Tamme ja
Põllu tänavad, nende sadevete kanalisatsiooni projekt
on tellitud, ning osaliselt
Kurvitsa tänav. Kruusakatte alla jäävad siis alevikus
veel 244 m Pihlaka, 157 m
Toominga ja 102 m Tammekännu tänavat.

pist. Peame nõu, mida teeme
4.jaanuari suurel aastavahetuse peol ja arutame, kui
suur võiks olla osamaks.
Muusikat jalakeerutamiseks teevad Mihkel ja
Juhan.
HELDI GROSSMANN
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
ENDEL MAIDLE
MIHHAIL VAHNIN
ALEKSANDER HEINSALU
JAAN PÕLLUÄÄR
ULLY TOHV
ALFRED ABRAM
LIIDIA ELVELT
LIDIA SHEBARSHINA
NIKOLAI KESA
ELVY ENNIS
LINDA PÄRN
ELMA ORAV
MARTIN OJA
LAINE ASAVI
VALVE OLDE
HERTA-ARMILDA JEREMENKO
MAIMU ARU
ENDEL TAMME
MIHKEL JUSKE
HELJU JAANSON
LEIDA SOONVALD
HELGI LOHU
LEHTI TATTAR
ALMA LIPPERT
VARVARA PIIR
JUTA UIBU
HUKO NÖÖRI

Aiaklubi koguneb aastalõpu koosistumiseks
vallamajja 8. detsembril kell 19.
Kuna on viimane aeg jõuludeks kodusid ehtida, võta
teistele näitamiseks-õpetamiseks kaasa isetehtud jõulukaunistus. Maiustamiseks küpseta kaasa väike kook
või sega kokku midagi muud suupärast ja pista taskusse
retsept teistele jagamiseks. Teeme kokkuvõtteid ja tunneme end mõnusalt.

Muudatused
toetuste määramisel
1.oktoobrist jõustus seaduse
muudatus, mis puudutab
puudega tööealise inimeste puude raskusastme ja
sotsiaaltoetuste määramist
ning püsiva töövõimetuse
tuvastamise korda.
Seni lähtuti kõrvalabi
vajadusest ning kõik ühesuguse puude raskusastmega
tööealised inimesed said
ühesugust toetust. Nüüd
määratakse puudega täiskasvanu toetus lähtuvalt
puudest tingitud lisakuludest. Toetus ei sõltu puude
raskusastmest. Tööealisele
puudega inimesele määratakse toetus 260 ja 840 kr.
Ka puudega inimesed
tunnistavad ise, et praegune
toetuste määramise kord
neid ei rahulda. Näiteks ratastoolis või pimeda inimese
elu kvaliteet võib olla väga
erinev. Sõltuvalt sellest, kas
tal on võimalik kasutada
eritransporti, tehnilisi abivahendeid või juhtkoera, on ka
lisakulu erinev. Seetõttu hakatakse toetusi määramisel
rohkem arvestama puudest

tulenevaid lisakulusid..
Puude raskusastme
määramisel tuleb pöörduda
pensioniametisse ning täita
mahukam ja üksikasjalikum
ekspertiisitaotluse vorm.
Uut korda rakendatakse ekspertiiside puhul, mida taotletakse alates 1.oktoobrist
(teistele jätkatakse toetuse
määramist endises suuruses
määratud tähtaja lõpuni).
Laste ja vanaduspensioniealiste inimeste puude
raskusastme tuvastamise ja
sotsiaaltoetuste määramise
korras muutusi ei ole.
Ka püsiva töövõimetuse
taotlemiseks tuleb 1.oktoobrist pöörduda pensioniametisse ja mitte enam arsti poole. Siiski tuleb tähelepanu
pöörata sellele, et viimasest
arsti külastusest ei tohi olla
möödas rohkem kui 3 kuud,
vanemate andmete korral
ei saa püsivat töövõimetust
tuvastada.
Küsimuste korral pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse telefonil 16 106.

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

Ürituste ajakava
24.11 kell 18 vallamaja saalis üldplaneeringu arutelu
Silla küla rahvale
25.11 kell 18 Seljametsa koolis üldplaneeringu arutelu
26.11 kell 18 vallamaja saalis üldplaneeringu arutelu
aleviku rahvale
30.11 kell 16 vallamaja juures I advendi tähistamine
10.12 kell 19 vallamaja saalis mälumäng
17.12 kell 18 vallamaja saalis põhikooli jõulupidu
18.12 kell 15 vallamaja saalis koduste laste jõulupidu
21.12 kell 16 vallamaja saalis jõulukontsert
Tütarlastekoor Elise,
kitarri saatel laulab Andres Jäätmaa.

Telefoninumbrid vallamajas
Kantselei
4420770 sekretariaadi juhataja; 4420771 sekretär-asjaajaja; 4420772 vallasekretär; 4420773 vallavanem; 442077
faks.
Tehnikaosakond
4420775 abivallavanem; 4420776 ehitusinspektor; 4420777
vallaarhitekt; 4420778 keskkonnaspetsialist; 4420779
maakorralduse tehnik.
Humanitaarosakond
4420781 abivallavanem; 4420782 kultuuritöö koordinaator; 4420783 sotsiaalmetoodik; 4420784 raamatukogu
juhataja.
Raamatupidamine
4420786 osakonna juhataja; 4420787 vanemraamatupidaja;
4420788 vanemraamatupidaja.

Ragn-Sells AS pakub
Seljametsa sorteerimishallis tööd

vahetuse vanemale
kelle põhiülesandeks on töö korraldamine,
pakendite ja papi sorteerimine ja pakkimine,
aruandluse pidamine
Kandidaadilt ootame:
• Võimet teha füüsilist tööd
• Ausust ja korrektsust
• Distsiplineeritust ja karsket eluviisi
Info telefonidel 6060459 või 56917213.
CV võimalik saata ka personal@ragnsells.ee.

Päev iseendale!
Kutsun teid 06. detsembril
(laupäev) nautima imelist
jõulueelset Riia vanalinna.
Päev iseendale, võrratud
galeriid, kohvikud. Päeva
lõpetame traditsioonilise
LIDOga, kus on võimalik

uisutades aega veeta või
muidu ilu nautides.
Buss väljub kell 9.00
Paikuse kooli eest. Sõit
edasi-tagasi maksab 200.-.
KERSTI MÄNNAMAA
Tel 58053523

SPORT SPORT SPORT
22. novembril toimub sarja
Kolmes Parim III etapp,
teemaks on võrkpall. Algus
kell 12 Paikuse võimlas.
Hetkeseis on selline, et kahel võistkonnal on võrdselt
punkte ja see etapp saab
määravaks.
23. novembril on Paikuse võimlas algusega kell 12
sarja Osavaim Korvpallur
II etapp. Osa võivad võtta kõik, kes tahavad end
proovile panna erinevates
korvpalliharjutustes. Etappe
on hooaja jooksul kokku

seitse, iga kuu üks. Osalemine tasuta. Igat vanuseklassi
parimat autasustatakse üldkokkuvõttes t-särgiga.
20.ndal oktoobril toimus
traditsiooniline kolmikkohtumine korvpallis. Valla
sünnipäevanädala raames
katsusid jõudu Politseikool,
Paikuse esindusvõistkond
ja Paikuse noored. Kolmest
mängust maksimumi võttis
Paikuse esindusvõistkond,
teiseks tuli Politseikool ja
noored jäid seekord kolmandaks.

Mälestame
lahkunut
Raja Tõns

22.03.1939 - 27.10.2008

18. november 2008

TEADAANDED
Kõikidel lasteaias mittekäivate laste vanematel, kelle
laps läheb 1.septembril 2009 I klassi, palume anda
endast teada, et vajaduse korral oleks võimalik korraldada koolieelset õpet. Tel 4420783 või 4420770.
***
Seoses keskkonnaministeeriumi reformiga lahkub
ametist ning seega lõpetab vallamajas vastuvõtu
Keskkonnateenistuse piirkondlik metsanduse spetsialist Teet Killing. Vallamajas II korrusel on tööruum
Vändra Metsaseltsi tugipunktil, kus nõustaja võtab ka
edaspidi erametsaomanikke vastu. Info 5030813.
***
Paikuse Päevakeskuses võtab perearst Anne Järvsaar
oma kliente vastu 3 päeval nädalas: E 12-18, T ja N
8-13, abiarst Rita Tukk K 12-18 ja R 8-13. Õde Žanna
Mesenko töötab T ja R 13 – 16, K 8-12 , abiõde Anne
Suur E 10-12 ja N 13-16.
Retseptide väljastamine päev peale ettetellimist (tel
4455358). Korduvretseptid tellida vähemalt päev
ette.

KUULUTUSED
1 a ja 2 k vanune poisslaps Käärasoo elamurajoonis otsib
lahket hoidjatädi paariks korraks nädalas. Kiire! Helistada
4454102 või 5296402, Inga.
***
Otsime oma 1,8 aastasele lapsele (tüdruk) hoidjat tööpäevadel 4 tunniks päevas (töötasu 20 krooni tunnis).
Tel 5110098.
***
Saetud-lõhutud küttepuud kojutoomisega.
Tel 53901313.
***
Katelde paigaldus, santehnilised tööd (sh avariide likvideerimine), küttesüsteemide paigaldus. Samas anda üürile
hotellitüüpi toad, söögitegemise võimalus, VIA-SAT ja
Wifi-ühendus, arvuti kasutamise võimalus. www.kumely.
ee tel 56633797.
***
Ostan metsa- ja põllumaad. 5026096.
***
Otsin hoidjat 1 a 3 k vanusele tüdrukule (EPT elurajoonis), jaanuarist alates ja esialgu kaheks päevaks nädalas.
Helistada 5290897.
***
Müüa kitsepiima. Tel 4457381.
***
Teen raamatupidamist FIE-le, korteriühistule või väikeettevõttele. Tel 53466385.
***
Üks õnnetu isane faasan on eksinud ja ootab, et talle järele
tullakse. Info 4420770.

Massaaž, kosmeetik
juuksur, küünetehnik,
solaarium

Tel 4471800
Paide mnt 19a

Diana Ilusalongis:

juuksurid, küünetehnikud,
maniküür, pediküür
(nii meestele kui naistele),
kosmeetik, massaaž,
solaarium.
Diana Ilusalongid töötavad:
Paikuse, Pärnade pst. 1, tel. 44 92683
Pärnu, Härma Keskus, tel. 44 92 673
Pärnu, Pühavaimu tel. 44 30 128 (uus!)
AUTOREMONT
Lõtkutest, veermikuremont, sillastend, mootoriremont,
keretööd, värvitööd.
REHVITÖÖD, rehvivahetus 4 tk. al.280.-. Rohkem kui
kaks autot, rehvivahetus 4 tk. al. 240.-.
Avatud: E-L 8.00 - 17.00. Tel. 449 2618, 528 1670.
www.autoremondikeskus.ee
Kasko- ja liikluskindlustuse sõlmimine.
Pärnade pst.3, Paikuse Tel 528 1670.
Avatud: E - L 8.00-17.00. Tel. 449 2618, tel. 528 1670.
www.autoremondikeskus.ee.

