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

22. oktoober 2008

Meie valla tulevik oleneb meie kõigi ühisest tugevusest,
sest meid ümbritsev maailm on kui peegel,
mis pakub igaühele vaatamiseks osakest tema enda näost!

Kutse tänukontserdile
20.novembril kell 14 on
vallamajja oodatud kõik
puuetega inimesed ning
nende abistamiseks määratud hooldajad.
Pidulik pärastlõuna nendele inimestele on saamas
kenaks tavaks. Möödunud
aastal esines südamlike laulude ja pika esineja töö ajal
juhtunud naljakate lugudega paljudele aastakümneid
lemmikuks olnud Voldemar
Kuslap. Sel aastal tulevad

oma menuka kavaga tuju
tõstma Peeter Kaljumäe
ja Meelis Sarv. Enne koju
minekut pakutakse, nagu
eestlastel ikka kenaks kombeks, ka suhu midagi headparemat.
Kuna tänuõhtu korraldamiseks on vaja teada ka
osalejate arvu, palume teatada oma osavõtu kavatsusest
hiljemalt 17.novembriks
Allile telefonil 4420783.

Meeldetuletus
Väike meeldetuletus neile, kes on mingil põhjusel
jätnud rahvastikuregistrile
esitamata andmed oma tegeliku elukoha kohta. Selleks
palume kas tulla valla kantseleisse kohale või esitada
kirjalikult elukohateade

koos isikut tõendava dokumendi koopiaga posti teel.
Ühtlasi palume kontrollida, kas teie elamul on ikka
number, kui ei ole, saate
sellegi sõltuvalt materjalist
65 või 100 kr eest valla
kantseleist.

Soojusenergia piirhind
tõuseb
Vallavalitsus otsustas kooskõlastada soojusenergia uue
piirhinna Paikuse vallas.
SW Energia OÜ ettepanekul on soojusenergia
piirhinnaks 1. jaanuarist
2009.a 965 krooni, millele
lisandub käibemaks 18%.
Tegelik hind kujuneb tegelike kulude alusel ja sõltub

peamiselt põlevkiviõli ja
gaasi hinnast. Piirhind tähendab, et hind tarbijale ei
tohi olla kehtestatud piirist
kõrgem.
Viimati tõsteti soojusenergia piirhinda Paikuse vallas 2005. aastal, mil
kehtestati ülempiiriks 690
krooni pluss käibemaks.

Postkontor asendab panka
Aprillist 2008 asub Paikuse
postkontor uutes ruumides
Paide mnt 19 A (hoone vasakus otsas). Avatud oleme
esmaspäevast reedeni kell 9
- 17, telefon 44 71 178.
Lisaks igapäevastele
postiteenustele pakume oma
klientidele postipanga teenust. Võimalik on sooritada
kõiki pangatehinguid: teha
ülekandeid, välja võtta sularaha, teha sularaha sisse-

makseid jne. Postipangas
saab avada arveldusarvet,
teha otse- ja püsikorralduslepinguid.
Hoidmaks kokku aega,
on võimalik oma postimüügi-, kui ka muud postipakid
tellida meie postkontorisse,
samuti teeme soovi korral
nende tagastust.
Kohtumiseni Paikuse
postkontoris!
EDA NAABER

Õnnitleme valla 17.sünnipäeval!

Paikuse Vallavolikogu
Paikuse Vallavalitsus

Vald jagas sünnipäeva puhul autasusid
Alli Vohu
Vapimärgikavaler 2008

Erika Popp
Vapimärgikavaler 2008

Pikaajalise tänuväärse töö
eest sotsiaalhoolekande
valdkonnas ning olulise
panuse eest sotsiaalhoolekande süsteemi väljakujundamisel vallas.

Südamega tehtud pikaajalise töö eest sotsiaalhoolekande süsteemi arendamisel
ning uute sotsiaalteenuste
ellurakendamisel vallas.

Paikuse Vallavalitsuse tänukirjad
Kaspar Kõiva – mitmekülgsete enesearendamise võimaluste pakkumise eest noortele ja erivajadustega inimestele
läbi Paikuse Aerutamisklubi tegevuse.
Andres Riivits - suure isikliku panuse eest valla ajaloo ja ürituste jäädvustamisel.
Ene Uusna – abivalmiduse ja vastutulelikkuse eest klientide teenindamisel Paikuse apteegis.
Priit Kõressaar - pikaajalise hea koostöö eest teede hooldamisel ja korrastamisel.

Heakorrakonkursi võitjatele auhinnamärk ja rahaline preemia
Vallavalitsus kiitis heaks
heakorrakomisjoni ettepaneku 2008.aasta heakorrakonkursi võitjate premeerimise kohta.
Välja otsustati anda viis
auhinnamärki koos 1000
krooni suuruse rahalise
preemiaga.
Korterelamute kategoorias sai I koha KÜ Kooli
tee 6, talumajapidamiste
kategoorias Mihkel-Metsa talu Põlendmaa külas

(Maimu ja Enn Kasemets).
Kõige raskem oli võitjat
välja selgitada eramute kategoorias. Lõpuks tegi komisjon üksmeelse otsuse anda
välja kaks I kohta: perekond
Niine eramule Sinioja tn
33 ja Lemberi-pere kodule
Jõekalda tee 51.
Tootmisettevõtetest tõsteti esile suure töö ära teinud
OÜ Fameroni, kes on hästi
heakorrastanud neile kuuluva Ojaluha kinnistu.

Vaade Mihkel-Metsa taluõue Põlendmaal

16662 on kiirem kui kiirabi

Jõekalda tee 51

Sinioja 33

Tööpäeviti kell 9 – 17 on
avatud Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662,
millelt saab teavet eelkõige ägedaid mürgistusi
puudutavates küsimustes.
Anonüümseks jäädes saab
küsida infot näiteks kodukeemia, ravimite vale manustamine ja lastega seonduvate mürgistusküsimuste
kohta. Toidumürgistuste
puhul suunatakse helistaja

Korteriühistu Kooli tee 6

OÜ Fameroni Ojaluha kinnistu

Lääne-Tallinna Keskhaigla
Merimetsa haigla numbrile.
Keskuses töötavad rahvusvahelise mürgistusteabekoolituse läbinud spetsialistid.
Helistamisel kehtivad
tavatariifid ning teenus on
lisaks tervishoiutöötajatele
ja päästeasutustele avatud
ka elanikkonna kõnedele.
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Otsime tänavavalgustuse ehitajat
Vald otsib ehitajat Silla
külas asuva Seenemetsa
uuselamurajooni tänavavalgustusvõrgu ehitamiseks
(peab vastama Riigihangete
seaduse § 38 lõigete 1–3
nõuetele, olema MTR-is
elektritöö tegevusalal ja
omama väliselektrivõrkude

ehitamise kogemust).
Ehitada tuleb ELWO AS
projekti (töö nr 1016-0108) alusel välisvalgustuse
elektrivõrk puitmastidel
(L=9m 75tk) valgustitega
SGS 101 70W ja õhuliinid
kaabliga AMKA 3x16+25
(ca 2300m) ning juhtimis-

aparatuuriga. Liitumispunkt
on väljaehitatud. Tööde
tähtaeg 30.11.2008. Hinnapakkumused esitada kirjalikult Paikuse vallavalitsusele
27.oktoobril kella 11-ks.
Info 44 20775; 5246250.
VALLAVALITSUS

Eelarve täitmine seisuga 30.09.2008
TULUD
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaami- ja kuulutusemaks
Riigilõivud
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
Laekumised kultuurialasest tegevusest
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
Laekumised valitsusasutuste majandustegevusest
Muud laekumised majandustegevusest
Üüri- ja renditulud
Laekumised õiguste müügist
Maa müük
Muude materiaalsete põhivarade müük
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
Laekumine vee erikasutusest, loodusressursitasu
Trahvid
Saastetasud
Eespool nimetamata muud tulud (garantiitasu)
Sihtotstarbelised toet. riigilt ja asutustelt jooksv. kuludeks
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
Mittesihtotstarbelised toetused
Laenu võtmine
Kassatagavara
Vabajääk
KOKKU
KULUD
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Reservfond
Valitsussektori võla teenindamine
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris
Muu avalik kord
Maakorraldus
Valla teed
Liikluskorraldus
Turism
Muu majandus
Jäätmekäitlus
Heitveekäitlus
Saaste vähendamine
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Veevarustus
Tänavavalgustus
Kalmistu
Muu elamu- ja kommunaalmajandus
Paikuse Spordikeskus
Huvikool
Paikuse Avatud Noortekeskus (PaNoKe)
Raamatukogu
Seljametsa Muuseum
Seltsitegevus
Kultuuriüritused
Paikuse Lasteaed
Seljametsa Lasteaed-Algkool
Paikuse Põhikool
Õpilasveo eriliinid
Muu haridus
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Paikuse Päevakeskus
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Laenu tagastamine
KOKKU
Tulude ülekaal kuludest
Perioodi alguse raha jääk
Perioodi lõpu raha jääk
Likviidsusfond - hoiustatud raha perioodi algul
Likviidsusfond - hoiustatud raha perioodi lõpul

Eelarve
Täitmine
29000000 24618996,00
1440000
1114480,00
20000
17510,00
170000
119086,00
2367400 1786363,39
71300
43100,00
190000
102332,50
160000
121500,30
50000
23607,00
50000
35906,62
115000
90908,25
22000
22000,00
2000000
931682,65
100000
150000,00
40000
189687,79
720000
510471,50
2800,00
125000
36596,00
366976
427114,51
604466
589534,61
1998400 1998400,00
13820834 10851185,00
5500000
0,00
100000
0,00
960882
0,00
59992258 43783262,12
243000
166950,10
6380200 4368173,35
501733
0,00
500000
508087,19
218359
254041,00
3600
2767,77
578000
263711,35
2128400 2320358,52
27000
23864,90
41641
41641,00
1234000
791778,43
20000
14975,25
80000
13216,00
60000
19135,00
305600
219979,95
5349513
778706,34
1240000
746806,06
32400
24381,00
85000
54380,20
2470000 1058854,86
290600
159859,46
147300
147300,00
272000
213005,19
384000
235253,31
22000
22000,00
736800
399741,32
9299715 6266793,97
2561300 1849346,27
16431587 9316859,24
472900
376536,50
3000000 2416694,85
686360
443861,92
591352
433429,56
100000
33385,88
870000
684176,14
204618
203471,60
83280
25162,30
2340000 2340000,00
59992258 37238685,78
6544576,34
1882,02
33458,36
1059000,00
7572000,00

22. oktoober 2008

Vallavolikogus otsustati:
15. septembril 2008
* teha muudatused valla eelarves, kandes maakorralduse arvelt 150000 kr valla
teede alla.
* delegeerida Maakorraldusseadusest tulenevad omavalitsuse üksuse kohustused
vallavalitsusele.
* võtta vastu valla üldplaneering ja tunnistada see avalikustamisele sobivaks. Avalikustamine 1.-29.nov. 2008 vallamajas, Seljametsa muuseumis, põhikoolis.
* kehtestada Silla külas Raudtee tn ja Jõekalda tee maa-ala ühe osa detailplaneering.
* lõpetada rendilepingud Paikuse ja Seljametsa katlamaja ja soojatrasside kohta
31. detsembril 2008.a.
* anda OÜ-le SW Energia ajavahemikuks 1.01.2009-31.07.2022 tasuta kasutusse
Paikuse alevikus 1560 m soojatrasse, masuudimaja ja 3 õlimahutit P-200 ning Seljametsa
külas 184 m soojatrasse ja katlamaja.
* lugeda tasuta kasutamise ajal Paikuse vallas asuvate kaugküttevõrkude arendamiseks ehitatud rajatised kaugküttevõrgu osaks ning rakendada nende suhtes olemasolevaga sama regulatsiooni.
* seada Seljametsa külas asuvate Valsi ja Serva kinnistute suhtes OÜ Põhivõrk kasuks
tähtajatu sundvaldus (Tartu-Viljandi-Sindi 330/110kV õhuliini rekonstrueerimiseks,
haldamiseks ja majandamiseks).
* anda nõusolek Põlendmaa külas asuva Viinapuu kü jagamiseks kaheks: Kaasiku
ja Männiku kü ning Vigala katastriüksuse maatükk II jagamiseks kaheks: Landivälja
ja Uus-Vigala kü.

Vallavalitsuses otsustati:
22. septembril 2008
* algatada Paikuse alevikus Vesiroosi tn 13 (paadikuuri ehitusala määramiseks) ning
Silla külas Kodara põik 6 kinnistute detailplaneeringud.
* väljastada ehitusload Silla külas Seenemetsa kinnistule tänavavalgustuse ehitamiseks ja Murumuna tn 13 üksikelamu ehitamiseks.
* anda välja kasutusload Silla külas Jõekalda tee 46 elektri liitumisühendusele ja
Paikuse alevikus EPT tn 13 korterelamu rekonstrueerimisele.
* anda kirjalik nõusolek Silla külas Pilviku tn 5 ees oleva truubi pikendamiseks ja
Käärasoo ring 20 kinnistule kuuri ehitamiseks.
* määrata maatükkide ja teede maa sihtotstarve ja teenindusmaa (Jõekalda tee 107,
Jõekalda tee 89, Jõekalda tee maatükk 7, 11 teed-tänavat, Tehnika ja Raudtee tänaval
7 maatükki).
* tagastada osaühingule Ardis Ehitus garantiilepingu 06-137 lõppemise alusel tagatissumma 60138 krooni.
* anda välja projekteerimistingimused Põlendmaa külas Käsperi kinnistule elamu
projekteerimiseks.
* anda AS Reiden`ile luba Jõekalda tee 9 kinnistul planeeritava tee alale jääva männi
maha saagimiseks ja Kuldar Koch`ile Käärasoo tee 46 kinnistul 4 kuivanud ning 6 suurte
puude vahel kiduralt ja kõveralt kasvanud männi maha võtmiseks.
* maksta Paikuse Kultuurirahastu spordi eelarvest välja toetus MTÜ Paikuse Aerutamisklubile meresüstade hoolduseks (põhjade lihvimine ja uue kaitsekihi panemine)
10 000 krooni.
* eraldada reservfondist 15000 kr vastavalt vallavolikogu 15.09.2008.a otsusele
Gruusia relvakonfliktis kannatanute toetuseks, MTÜ-le Rahvatantsuselts Pastlapaar
6000 kr tegevustoetuseks ja 6800 kr 15.nda aastapäeva tähistamiseks ja juhendaja
premeerimiseks ning valla asutuste juurde ning haljasaladele skulptuuride soetamiseks
33000 kr.
* nõustuda kaasrahastama kohaliku omaalgatuse programmist finantseerimist taotlevat Paikuse kodu-uurijate seltsingu projekti valla ajalooraamatu “Kahe jõe vahel”
kogumiku väljaandmiseks 2009. aastal 5000 kr ulatuses ning MTÜ Konsensus projekti
“Parim paik, kus elada” kaasrahastamiseks 2824 kr ulatuses.
01. oktoobril 2008
* kooskõlastada SW Energia OÜ poolt Paikuse vallas müüdava soojusenergia piirhinnaks alates 1. jaanuarist 2009.a 965 kr/MWh, millele lisandub käibemaks.
06. oktoobril 2008
* algatada detailplaneering Silla külas Käärasoo tee 32 kinnistule.
* väljastada ehitusload Silla külas Jõekääru kinnistule üksikelamu ehitamiseks,
Vaskrääma külas Kasetuka kinnistu, Silla külas Servaku kinnistu ning Leesika tänava
eramute elektriliitumiste väljaehitamiseks.
* anda välja kasutusload Paikuse aleviku Pihlaka tn 5 elektri liitumisühendusele ja
Silla küla Jõesaare kinnistu üksikelamule ja saunale.
* anda nõusolek Paikuse alevikus asuva Ojakalda tn 6 jagamiseks kaheks: Ojakalda
tn 6 ja Põllu tn 2b kinnistuks.
* eraldada vallaeelarve reservfondist Seljametsa Lasteaed-Algkoolile 85. aastapäevaks 6000 kr inventari soetuseks ja 150000 kr SEB pangast võetud laenu intresside
tasumiseks.
13. oktoobril 2008
* tunnistada Paikuse ettevõtlusala juurdepääsuteede renoveerimise riigihankel
edukaks AS BALTIFALT pakkumus ning Paikuse Põhikoolile algklasside hoone juurdeehituse riigihankel edukaks FACIO EHITUSE AS pakkumus (loe lk 2).
* algatada detailplaneering Silla külas Raudtee tänav 3 kinnistule ja Paikuse alevikus
Paide mnt 41 kinnistule.
* väljastada ehitusluba Silla külas Muraka ja Jõhvika tänavate elamute elektriliitumiste ehitamiseks.
* rahuldada Hajaasustuse veeprogrammi raames esitatud taotlused ja määrata toetused alljärgnevalt: Püüoja ja Paisu talu salvkaevu ehitamiseks, Altmardi talu salvkaevu
süvendamiseks, Kastani ja Laimetsa talude ühise, Maasikametsa talu ja Veikesaare
talu puurkaevu ehitamiseks ning Luhala majapidamise veepuhastusseadmete paigaldamiseks (loe lk 3).
NB! Järg novembrikuu lehes.
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Kuidas elab sel aastal meie põllumees
Kuigi põllumehele algas
aasta hästi, tundsid saagi
valmimise ajal paljud suurte vihmade tõttu vaata et
kõigest ilmajäämise hirmu.
Täna tõmmatakse otsi kokku ja enamus saagist on ka
salve saadud.
Põllumajandustootjaid
on vallas kokku 12,sh 9
tootmistalu ja 3 osaühingut.
Valla andmetel tegeleb kartuli, köögiviljade, taimede
või teravilja kasvatusega 7,
piima-või liha tootmisega 5
ettevõtjat.
Põlendmaa
Valdeni talu perenaise Olga
Soosalu sõnul oli kartulit
maas 1,5 hektarit, nisu,
kaera ja otra kokku üle 10
hektari. Kartulisaak jäi lehemädaniku tõttu kehvaks,
ka viljasaak oli nigelapoolne. Kuna talu on piima ja
liha tootmise suunitlusega (18 lüpsilehma), läheb
vili loomadele jahuks ja ka
kartul kulub oma sigadele
söödaks.
OÜ Viiveka ja Rosenbergi pere kasvatavad Põlendmaal kartulit juba kümmekond aastat, sel aastal
5 hektaril. Keskmine saak
oli 30 t/ha, Maretil ja Antil
40 t ringis. Lisaks 10 % nn
seakartulit, mis jäeti põllule
metssigadele söödaks. Kok-

7 hektaril. Peremees Rein
Jantson tunnistas tagasihoidlikult, et tegelikult oli
lõppev aasta saagi poolest
üks aegade paremaid, kõik
õnnestus ka kätte saada.
Kartuli ja vilja koristusaeg
langes küll kokku, sest viljavõtt toimus tavalisest kuu
aega hiljem. Ka turustusega
probleeme pole: kaer läheb
suures osas lambakasvatajatele, enamus kartulistki juba
hulgi pealinna müüdud.
Meerimaa talu laudas
on 45 looma, neist 30 on
lüpsilehmad. Loomasööt
kasvatatakse oma põllul.
Peremees Mats Tolli on
mõelnud ka loomapidamise
lõpetamisele, sest mõnigi
kord tundub, et maamees
teenib ennekõike raha piima kokkuostja ja seadmete
kaupmeeste kukrusse ja alles aasta lõpuks selgub, kas
ka omale midagi jääb.
Tammuru
Luige-Mardi talus on taasiseseisvuse järgselt tööd
tehtud oma kõva 15 aastat.
Alustati piimakarja kasvatusega, kuid juba aastaid on
peamiseks tootmisharuks
lihaveisekasvatus. Peremees
Mart Kasemets märkis, et 40
võimsa looma „teenistuses“
on 70 ha haritavat maad,
millest piisab nii karjata-

Septembri keskpaigas käis Männituka talus kibekiire
kartulivõtt
kuvõttes jäädi selle aasta
saagiga rahule jääda.
Vaskrääma
Suurekase talus kasvatatakse teravilja 20 ja kartulit

miseks kui sööda tootmiseks. Sel aastal õnnestus
ka suvine söödakoristus ja
talve üleelamiseks vajalik
kogus nii heina kui silo on

olemas.
Naki talus on kasvatatud
loomi ja toodetud piima iga
riigikorra ajal. Ega selliseid
enam Paikuse vallas rohkem järel olegi kui kaks:
Naki ja Põlendmaal Valdeni. Praeguseks on laudas 8
lüpsilehma, kelle ninaesine
saadakse kokku 16 hektarilt.
Perenaise Helju Jaaksoni sõnul annavad lehmad
head piima, keskmiselt ikka
üle 7000 kg lehma kohta.
Majapidamises on mõned
sead, lambad ja kanad oma
tarbeks.
Seljametsa
Männituka talu tegutseb
1991.aastast ning aina kasvab ja areneb. Kõik, mis
peab, vastab euronormidele
ja –nõuetele. 101 lüpsilehma keskmine aastatoodang
lehma kohta on 7000 kg.
Noorloomi on 90 ringis,
lisaks perenaise rõõmuks
ligikaudu paarsada kana.
Maad on kasutuses 340
ha, sellest 92 ha kasvab
teravili (kaer, oder, nisu) ja
4 ha kartul. Perenaine Maiu
Saare nimetab aastat keskmiseks, kuigi muist vilja
jääbki võtmata, sest põllul
lainetab vesi.
Kruusimäe talu on võtnud suuna köögivilja kasvatamisele. Perenaise Taimi
Lehtmetsa sõnul on talu
kasutuses 5,2 ha põllumaad,
kus kasvab kõikvõimalikke
kapsalisi, valdav enamus on
spargelkapsa ehk brokoli
all, sel aastal koguni 4 ha.
Kahjuks ei olnud aasta sellele taimele soodne. Sügisel ja
talvel annab talule tegevust
0,5 hektaril kasvava peakapsa hapendamine. Varakevadel andsid 1500 kurgitaime
katmikalal hea saagi.
Sepa talu tegeleb varase
köögivilja ja aiataimede
ettekasvatamisega. 2000 m2
on kile- ja kasvuhoonete all,
kust jõuab igal aastal tarbijani mitu tonni kvaliteetset
kurki ja tomatit.
Peremees Eeri Sepp ei
tee saladust, et nii vähese

maa peal, mis nende talu
juures, saab elatist teeninda
vaid katmikaladel köögivilja kasvatades. Pikaajaline
kogemus loob teatava turvatunde. Ka selle aastaga võib
rahule jääda.
Silla küla
Servaku talu tegeleb umbes
hektaril maal köögiviljakasvatusega, kurgi ja tomatikasvatuseks on kilehooned.
Peremehe Kalle Hundi sõnul kasvab avamaal varane
kartul, kapsas, porgand ja ka
muud ninni-nänni.
Reiu liivastel maadel
vihm sel aastal häda ei teinud, küll pani aga muretsema kevadine kuiv. Kokkuvõttes oli aasta keskmine.
Suurtootjad
Kuidas määratleda, kes on
suurtootja? Kas see, kes
toodab palju? Või kellel on
palju töötajaid? Või palju
tootmisvahendeid, nt maad?
Ei tea, ja mis tähtsustki sel
on. Rahva silmis on Paikuse
vallas suured tootjad Männituka talu ja kaks osaühingut:
Kavari Suurtalu ja Kodukartul. Mõlemate põllud asuvad
üle valla laiali.
OÜ Kavari Suurtalu tegevjuht Erki Vister räägib,
et tegeldakse teravilja (ca
300 ha) ja rapsi (ca 200 ha)
kasvatamisega. Saaki peab
ta väga heaks – keskmine
peaks tuleb ikka üle 3 t/ha,
kvaliteeti aga halvaks. Vili
on aidas, 2/3 müügikokkuleppeid tehtud ja need on
vastupidiselt praegusele turuhinnale head. Ka rapsisaaki hindab Vister heaks – ca
2,5 t/ha kohta. Palgalehel on
5 inimest.
OÜ Kodukartuli kasutuses on 473 ha maad, sellest
160 ha teravilja, 270 ha
rapsi ning 43 ha kartuli all.
Aivar Ild ei oska lõplikke
numbreid veel öelda, kuna
tööd on pooleli, kuid arvab,
et kui teravilja ja rapsi saak
kujunevad keskmiseks, siis
kartulisaak jääb pigem kesiseks. Töötajaid on 8.
LIILIA VARIK

Suurobjektide ehitajad on teada
Septembris kuulutas vallavalitsus välja kaks riigihanget, et leida ehitaja valla
lähiaja kahele suuremale
objektile.
Nüüdseks on hinnapakkumised tehtud ja võitjad
selgunud.
Paikuse Põhikooli algklasside hoone juurdeehituse ehitaja leidmiseks võttis
hankedokumendid välja
10 firmat (AS Gustaf, AS

Remet, AS Eviko, AS Oma
Ehitaja, AKKO INVEST
OÜ, Facio Ehituse AS, AS
Parmeron, Eston Ehitus, AS
YIT Ehitus ja Ardis Ehitus
OÜ). Pakkumise esitasid 6:
AS YIT, AS Gustaf, Ardis
Ehitus OÜ, AS Eviko, AS
Remet ja Facio Ehituse
AS.
Paikuse ettevõtlusala
juurdepääsuteede renoveerimise hankedokumendid

väljastasime koguni 12 ettevõtjale (Turgel Grupp AS,
Tallinna Teede AS, OÜ
Magistraal, AS ASPI, Viamer Grupp OÜ, AS Baltifalt, Skanska EMV AS, OÜ
TAVT, AS KPK Teedeehitus, AS Pärnumaa Teed, OÜ
Nurme Teedeehitus ja AS
Talter). Pakkumise esitas 4:
Tallinna Teede AS, Magistraal OÜ (osade eelloetletud
andmete esitamata jätmise

tõttu lükati tagasi), AS Baltifalt ja OÜ TAVT.
Edukaks tunnistati AS
Baltifalt pakkumus, 5,616
milj.kr. Kõrgeima hinnapakkumise tegi OÜ TAVT,
7,019 mil.kr.
Renoveerimise tulemusena saab asfaldi alla
0,255 km Tehnika, 1,08 km
Raudtee ja 0,556 km Nimmi
tänavat.
VALLAVALITSUS

Maamajapidamised said kaevudetoetust
4 liikmeline spetsialistidest koosnev komisjon käis
3.oktoobril läbi kõik majapidamised, kes taotlesid
tähtaegselt hajaasustusala
veeprogrammist toetust oma
veemajanduse olukorra parandamiseks.

Mitte kõik taotlused polnud kahjuks toetuskõlbulikud (kas oli kaev juba eelnevalt valmis ehitatud või
paiknes kinnistu tiheasustusalal või puudus ehitistel
kasutusluba). Tingimustele
vastavaid taotlusi laekus

vallale 7.
Komisjoni ettepanek on
rahuldada kõik tähtaegselt
laekunud ja tingimustele
vastavad taotlused kogusummas 390081 krooni,
millest toetused on summas
ligikaudu 250 000 krooni

(kolmandik ehitustöö maksumusest saadakse toetusena, kolmandiku maksab
vald ja kolmandik tuleb
kinnistu omanikul endal
tasuda, ülejäänud kuludest
kompenseeritakse 10 %).
VALLAVALITSUS

I õppeveerand kooliaastast jääb kohe selja taha

AARE KÜLAOTS
Paikuse Põhikooli
direktor
Kooliaasta on hoo sisse
saanud, tänaseks I veerandi
hindedki välja pandud. Siiski on mõni õpilane kahjuks
mõtetes veel koolivaheajal.
Selleks korraks on möödas
ka aeg hinnete parandamiseks midagi ette võtta.
Edaspidi panen südamele,
et vanemad koos lapsega
jälgiksid e-koolis hinded
ja märkusi ning küsimuste
korral pöörduksid kooli
poole abi saamiseks.
Abiks on tihe koostöö
Matemaatika, keemia, bioloogia ja vene keele õpetajad
on uued ja õpilastel on vaja
harjuda nende nõuetega.
Kindlasti tuleb kasuks tihe
koostöö kooli ja kodu vahel.
Kui tekibki küsimusi hindamise kohta, siis esimesena
tuleks pöörduda kindlasti
aineõpetaja poole.
Algklasside õpilastele
täiendava tugiõppe pakkumiseks oleme tööle võtnud
abiõpetaja, kelle käe all saab
pärast tundide lõppu eraldi
klassiruumis teha kodutöid
või oodata bussi.
Luubi all on
omavahelised suhted
Lisaks süstemaatilisele tege-

lemisele õpiprobleemidega
oleme teravdatud tähelepanu alla võtnud ka õpilastevahelised suhted. Kahjuks
ei ole nii suure õpilaste
arvuga koolis võimalik kõiki konflikte vältida. Kiiret
sekkumist vajavad olukorrad, kus keegi on sattunud
pideva kiusamise objektiks
või kasutatakse füüsilist
vägivalda. Esimese kuuga
on muret teinud mitmed
juhtumid, kus lihtne tõuklemine, nügimine läheb üle
kakluseks või kui tekkinud
probleeme lahendatakse
jõuga. Selliste juhtumitega
tegelevad lisaks klassijuhatajale lastekaitseametnik
Nele Tamm ja kooli juhtkond. Tahame kõigini viia
kooli üht põhimõtet „kätega
ei räägita”. Moodustasime komisjoni, mis tegeleb
täiendavalt probleemsete
õpilastega. Käitumis- ja
õppimisprobleemidega õpilastele pakume erinevaid
tugisüsteeme (käitumiskaart, korraliku käitumise
leping, IÕK rakendamine,
individuaalõppele suunamine, õpetajate korrapidamise
süsteemi täiendamine jne).
Ootame ettepanekuid
Ootame ikka veel ettepanekuid kooli arengukava täiendamiseks. Kõige kiirem on
teada saada 5.klassi vanemate soove teise võõrkeele
osas. Kirjalikke avaldusi B
–keele valikutest ootame
kooli sekretärile 1.novembriks, siis on võimalus viia
järgmisel õppeaastal sisse
muudatused kooli õppekavas.
Rahulikku veerandi lõppu ja vastastikust mõistmist
soovides.

Kooliõpilasi vedavate
busside ajakava
I ring: Vaskrääma 7.05,
Tamme allee 7.07, Mägi
talu 7.09, Ennise 7.10, Tammuru 7.13, Veehaarde 7.16,
Männituka 7.19, Seljametsa
kool 7.20, Paikuse Põhikool
7.25, Seljametsa kool 7.30,
Põlendmaa 7.45, Seljametsa
kool 8.00, Paikuse Põhikool
8.05.
II ring: Seljametsa
kool 13.30, Paikuse Põhikool 13.40, Seljametsa
kool 13.45, Veehaare 13.48,
Männituka 13.51, Tammuru
13.54, Vaskrääma 14.05.

III ring: Paikuse Põhikool 15.00, Seljametsa kool
15.10, Põlendmaa 15.30.
NB! Ainult reedeti kell
11.45 viib vallabuss Seljametsa kooli juurest lapsed
Tammurusse ja Vaskrääma.
Liin nr 15 Paikuse õpilaste veol väljub 7.50 Servaku peatusest, sõidab Silla
Tehnoküla, Silla küla, Lepa,
Valteri ja Jõekalda peatuste
kaudu ja jõuab Paikuse Kooli 8.02. Tagasisõitu koolist
alustab 14.40 ja Servakusse
jõuab 14.50.

Eakate novembripidu
2. novembri peohommikule kaugeid külalisi ei tule.
Täispika kontserdiga esineb
naisansambel Lustilik, kes
paneb parajasti kokku ka
oma uut plaati.
Oktoobrikuu peohommikul tähistasime rahvusvahelist eakate päeva. Osavõtt
oli suurepärane, kokku 100

inimese ümber.
Arvan, et kõik peol osalenud ühinevad minuga ja
tänavad vallavalitsust, kes
meid rahvusvahelisel eakate
päeval nii ilusasti meeles
pidasid. Oli lõbus ja meeldejääv pidu!
HELDI GROSSMANN
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
EEVI TUISK
FEODOR KASEMETS
VÄINO JANTSON
LEILI JUSKE
EHA LEMBIT
JAAN SALUMETS
TAISSIA SIMKINA
VIRVE KAAS
LAINE MAIDLAS
ERNA RAEV
HELJU-LAINE MARTINSON
VILMA INDERMITTE
TATJANA STEPANOVA
RICHARD ALLSALU
SILVIA KULL
ANDRES METS
ELSA LUMI
KLAARA-GREETA MIIL
HELLA-MARETA SOOVÄLI
TAISSIA VALDMA
HELVI RAADIK
ÜLO-ERNST MATVEUS
ASTA KASEMETS
VIKTOR SUSLOV
EHA PUSKAR
VEERA MAIDLE

SPORT SPORT SPORT
Spordiklubi Leo noored
maadlejad esinevad hästi
Leo Kreinini VII Mälestusvõistlustel kreeka-rooma
maadluses toimusid 13.septembril Paikuse Spordikeskuses
Kokku osales 117 võistlejat üle Eesti. Paikuse spordiklubi Leo poiste võistlustulemustega võis rahule
jääda. 1997 ja nooremad
vanuseklassis saavutas Christo Sillasto kehakaalus
-29kg V koha. Õpilaste vanuseklassis saavutas Madis
Heinmets kehakaalus -38kg
8 koha, Rasmus Siinmaa
-47kg 8 koha, Marek Trei
-53kg 10 koha ja Oliver Kikas -85kg III koha. Kadet-

tide vanuseklassis saavutas
Janari Kasemets kehakaalus
-100 kg III koha
4.oktoobril toimusid
Vana-Vigalas kreeka-rooma
maadluse võistlused “Vigala
lahtine matt”. Paikuse poiste
võistlustulemused: Madis
Heinmets 5 koht kehakaalus
-38kg ja Rasmus Siinmaa 3
koht -47kg
Poiste treeneriks on
Gristen Heinmets. Spordikeskuses algasid maadlustreeningud poistele
alates 7.eluaastast E, K ja
R kell 17.30 -19.00, tel
55661548.
RAIKO HIIS

Õnnitleme!
REIJO KASEMETS

12.09.2008

ema Sigrid Kasemets
isa Peep Kasemets

24.oktoobril kell 19
vallamajas

17. VALLA
SÜNNIPÄEVAPIDU
* valla autasude kätteandmine
* heakorrakonkursi võitjate austamine
* kontsert
* tantsuks ansambel Seljanka,
vaheaegadel üllatused
* sünnipäevatordi ühissöömine

Registreerimine valla kantseleis
kuni 23.okt, pilet 25 kr.

24.oktoobril kell 15
vallamaja ees parkimisplatsil

talvekartuli suurmüük
Müüme Põlendmaal kasvatatud toidukartulit
Ando, Maret, Varajane kollane, Juku, Ants,
Anti, Vigri, 25 kg kotis, 4kr/kg,. Väiksemates
kogustes, 5 või 12 kg kottides on ka teisi sorte,
sh. tumelilla sisuga huvitav salatikartul Congo.
OÜ Viiveka.
NB! ÜRO poolt on 2008.aasta
kuulutatud rahvusvaheliseks
kartuliaastaks.

Uudised Diana Ilusalongist

Holmen ning Maert Mägi ja
tüdrukutest Marleen Kukk,
Marta Lotta Kukk ja Eliisa
Alliksaar..
Vanemate õpilaste spordipäeval 11.septembril
võisteldi 100m ja 1000m
jooksus, kaugushüppes,
palliviskes (6.-7.klass) ja
kuulitõukes (8.-9. klass).
Poistest olid edukaimad
Daniel Tapp, Styv Solovjov,
Ragnar Hansalu, Sigmar
Aer ja Raul Ilbi, tüdrukutest Katariina Vaabel,
Kaie Koolme, Sandra Vill
ja Mariaana ning Maria
Sipelgas.
RAIT KÄBIN

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

TEADAANDED
Kellel on pakkuda ilusat ja vallale jõulukuuseks
sobivat kuusepuud, andke sellest palun teada tel
4420778.
***
Kuni 5. aprillini OÜ Paikre prügila pühapäeviti suletud. Jäätmeid võetakse vastu esmaspäevast reedeni
kell 7–22 ja laupäeval 8–18. Tel 44 55 760.
***
Välisvalgustuse riketest saab otse hooldajale OÜ-le
Merkvik teatada tel 5184149.
***
NB! Algas mälumängu uus hooaeg. II voor toimub
19. novembril kell 19 vallamaja saalis. Viimane aeg
liitumiseks!
***
SA Erametsakeskus OÜ Helcomeriga korraldab 5.,
13., 19. ja 27. novembril kell 9 Klaara-Manni puhkemajas (Randivälja k., Tori v., www.klaaramanni.ee/)
metsandusvaldkonna alase tasuta kursuse erametsaomanikele.
Info teemade ja lektorite kohta ning eelregistreerimine,
evelin.huul@eramets.ee või tel 683 6051. Võimalik osaleda nii tervel kursusel kui välja valitud õppepäevadel.
Kohtade arv on piiratud!

KUULUTUSED
Tegeleme probleemsete mahutite utiliseerimisega (õlihoidlad/mahutid, masuudihoidlad/mahutid, ammoniaagihoidlad/mahutid). Teostame lammutustöid (sh ujuvaluste
lammutamine). Tel 53 025 092, monetary.recycling@
gmail.com.
***
Korstnapühkijat saab tellida telefonil 56683408.
***
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.

Massaaž, kosmeetik
juuksur, küünetehnik,
solaarium

Kooli spordipäevad
10.septembril toimus esimestele klasside õpilastele
ja vanematele võimlas spordipäev. Esmalt oli kavas
ühine soojendusvõimlemine
ning seejärel teatevõistlused
känguru (õpetaja Maarit)
juhendamisel.
12. septembril oli spordipäev staadionil 2. kuni
5. klassidele. Võisteldi vanuseklasside kaupa 60m ja
300m jooksus, kaugushüppes ja palliviskes. Vaatamata jahedale ilmale olid
õpilased väga aktiivsed ning
tulemused head. Edukaimad
olid poistest Valeri Makarov, Ragnis Aer, Odd Riit

22. oktoober 2008

Tel 4471800
Paide mnt 19a

Pärnade pst 1 Paikusel
Ilusalongi sõbralik kollektiiv külastas 3. oktoobril
Eesti Näituste messikeskuses ilu-ja moeteemalist messi „Ilu sõnum 2008“ (fotol).
Seekordne mess oli suurim
nii eksponentide kui ka
programmi poolest. Messile
lisas kindlasti professionaalsust see, et esindatud olid
kõik peamised erialaliidud,
kes viisid kohapeal läbi ka
kõik aasta olulisemad erialavõistlused.
Meil on rõõm teatada, et

nüüd on Diana Ilusalongis
uus solaarium, küünetehnikul palju lennukaid ideid,
juuksuritel uued ja moodsad töövahendid ilumessilt,
puhkuselt on tagasi massöör
Heli Toome, tööl on pühendunud kosmeetik ja endiselt
on saadaval kinkekaardid.
Oleme avatud E-R 1018, L 10-16, info ja eelregistreerimine tel 4492683
või www.dianailusalong.
eu.

Mälestame
lahkunuid
Ago Kaljaste
Astrid Ilm

07.09.1949 - 26.09.2008
06.04.1929 - 06.10.2008

PIZZA BAAR

Avatud E-N 11-21,
R-L 11-01

Soovi korral ka
müük kaasa, juubelija matuselaudade tegemine.

Tel 58058909
AUTOREMONT
Lõtkutest, veermikuremont, sillastend, mootoriremont,
keretööd, värvitööd.
REHVITÖÖD, rehvivahetus 4 tk. al.280 krooni. Rohkem kui kaks autot, rehvivahetus 4 tk. al. 240 krooni.
Avatud: E-L 8.00 - 17.00. Tel. 449 2618, 528 1670.
www.autoremondikeskus.ee
ETERNIIDI VAHETUS
Vana eterniidi eemaldamine ja uue paigaldamine 1 m2
- 300 krooni. Ei sisalda vana eterniidi koristamist ega
äravedu. Tel. 449 2618, 53267158.
Avatud: E-R 8.00-17.00, L 8.00-15.00
Pärnade pst.3, Paikuse Tel 528 1670
info@royalgroup.ee, www.royalgroup.ee

