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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Parimad põngerjad kasvavad Riigi jäätmekava eelnõu
Paikusel

20. veebruar 2008

Volikogu liikmete
osavõtt istungitest
on vähenenud
Vallavolikogu pidas 2007.
aastal 10 korralist ja 2 erakorralist istungit, andis välja
20 määrust ja võttis vastu
57 otsust.
Volikogu liikmete osavõtt istungitest oli keskmiselt 77 %, mis eelmise aastaga võrreldes on tunduvalt
madalam (83 %).
15 liikmest osalesid kõikidel istungitel Mait Talvoja
ja Elmar Orav, vaid ühel
korral puudus Arvo Lorents
ning kahel Kaie Reial ja
Kalju Viirsalu. Kolm puudumist oli Avo Hansbergil
ja Liina Kivistol, neli Aivar
Ildil, Aare Külaotsal, Olev
Naaritsal, Grüüne Ottil ja
Jaak Uibul ning viiel korral
puudus Tõiv Tiits. Pooltel
istungitel ei osalenud Ardo
Aasa ja Asser Jaanimets.

Volikogu kinnitas
alammäärad
Volikogu kinnitas kuupalga
alammäärad 01.01.2008
alates alljärgnevalt:
Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid: põhikooli
direktor 19400 kr, lasteaia
juhataja 14000 kr, lasteaedalgkooli juhataja 9600 kr,
huvikooli juhataja 6000 kr,
päevakeskuse juhataja 9700
kr; spordikeskuse juhataja
11050 kr, raamatukogu juhataja 7400 kr, muuseumi
juhataja 5100 kr.
Vallavalitsuse teenistujad: struktuuriüksuse juht
17000 kr, selle koosseisus olev juht 11800 kr,
vanemametnik 10800 kr,
nooremametnik 10700 kr,
abiteenistuja 5600 kr.

Suve hakul sõlmisid vallavalitsus ja Lastekaitse Liit
omavahelise koostöölepingu „Parimad põngerjad
kasvavad Paikusel“. See on
1. klassi tulevatele lastele
suunatud projekt.
Idee ja algatus tuli Lastekaitse Liidu poolt, eestvedamine kooli lastekaitsespetsialisti ja 1. klasside juhatajate poolt. Koostöökampa
haarati ka kooli juhtkond,
lasteaedade õpetajad ja abivallavanem Helve Reisenbuk. Ideed võtsid vedu ning
projekt läks käima 7. juunil,
kui esmakordselt kohtusid
1. klassi tulevate õpilaste
vanemad, kooli juhtkond
ning 1. klassi õpetaja. Vanematele jagati näpunäiteid,
kuidas valmistuda kooliks.
ning õpetaja Sirje Tuulemäe
rõhutas, et keegi ei unustaks
ära lugemaõppimise kõrval
ka puhata.
Augustis said kokku
juba ka koolijütsid omavahel. Esimest korda nähti

oma õpetajat, klassiruumi,
kaaslasi ning meisterdati
perepuud. See õhtupoolik
oli justkui sissejuhatus 1.
septembriks, nagu tõdes
direktor Aare Külaots.
Terve I poolaasta oli
täis tegemisi – spordipäev,
piparkoogimeisterdamine, vanemate jutuajamised
klassijuhatajatega, esimesed
rõõmud ja mured.
Koos kooliaastaga alustas ka pikapäevakool, kuhu
oli suur tung. Tööle võeti pikapäevaõpetaja Nele Tohv,
kes jätkab rühmaga ka peale
projekti lõppu. See on vanemate jaoks hea võimalus
jätta pisikesed koolijütsid
peale tunde järelvalve alla.
Lapsed saavad peale väsitavat koolipäeva mürada ja
hullata noortekeskuse ruumides ning kinnitada keha,
et siis asuda järgmise päeva
koolitükkide kallale.
Klassijuhatajatel on vanematega tihe side. See on
hea ennetav töö suuremate

probleemide ja murede ärahoidmiseks. Samas saavad
vanemad ka kinnitust, et
nende lapsel läheb koolis
hästi või peaks mõnes valdkonnas rohkem pingutama.
Usalduslik suhe on aluseks
toredale ja aktiivsele suhtlemisele kodu ja kooli vahel,
mis aitab vanematel oma
lapsi toetada, et nad kasvaksid tugevad ja terved.
Projekt on tõestanud
kõigile, et ideed, mis said
üheskoos välja mõeldud,
on vilja kandnud ning oma
eesmärgi täitnud. Vald ja
kool on valmis projekti ka
edaspidi toetama ning muudavad selle jätkusuutlikuks
ja arendavad aina paremaks.
Loodetavasti oleme suutnud
tõestada oma värsketele
koolipereliikmetele ja nende
vanematele, et Paikuse Põhikool on väärt kool ning ta
hoolitseb oma õpilaste eest
mitmekülgselt.
JAANA KANNISTU
Lastekaitsespetsialist

Sõbrapäev põhikooli moodi

riumile, et Viljandi-, Valga- ja Võrumaa jäätmeautod saaksid Põlendmaale
vurada vaid siis, kui riik
ehitaks välja Pärnu-Tori
maatee Paikuse alevikku
läbiva teelõigu vastavalt
auditeerimise tulemustele
(ringristmik Seljametsa tee
otsa), asfalteeriks valda
läbivad riigimaanteed (Taali-Põlendmaa-Seljametsa,
Surju-Seljametsa), rajaks
jalakäijatele kergliiklustee
Paikuse-Tammuru tee äärde
ning rajaks ühendustee Riia
maanteelt üle Reiu raudteesilla Paikre prügilasse.

Eakate huvimess Rakveres
8. märtsil korraldavad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
sotsiaaltöö üliõpilased Rakvere spordihallis (Kastani
12) juba teist aastat eakate
huvimessi.
Messil tutvustatakse
Eestis tegutsevaid seltse,
mittetulundusühinguid ja organisatsioone, kes pakuvad
eakatele teenuseid ja vaba
aja veetmise võimalusi.
Selle aasta teema on
„Tule ja sära”. Messil on
kõige muu kõrval avatud
ka ilustuudio, kus saab lasta end kostümeeritult pildistada. Kavas on loterii,

ühisvõimlemine, erinevate
kollektiivide esinemised
ning palju muud. Külalisesinejaks on Boris Lehtlaan
koos akordionist Henn Rebasega.
Meie valla sotsiaaltöö
korraldajad leiavad, et selline ideede kogumise ja
enda positiivselt laadimise
naistepäev on sobivaks kingituseks meie eakatele.
Vallakodanikest soovijate nimesid ootame 25.veebruarini tel 445 3256 (Alli
Vohu). Sõit on tasuta.
Tule ja sära!
HELVE REISENBUK

Pedagoogide töö
tasustamise alused

Paikuse kliendipunktis on vastuvõtt kord kuus
Oktoobrist 2007 Paikuse
valla territooriumil veeettevõtjaks määratud AS
Pärnu Vesi muutis taas oma
töökorraldust ning seni vallamajas kaks korda nädalas
elanikke teenindanud kliendipunkt on nüüd avatud
kord kuus – igal 3.kolmapäeval 15-17.
Põhjendusena tuuakse asjaolu, et kuna arved
jõuavad klientideni 10.kuupäevaks, pole ka enne seda
võimalik maksmas käia ning
enamus maksmisi käib niigi
internetipanga teel.

Keskkonnaministeeriumilt
seisukohavõtuks saadetud
riigi jäätmekava 2008-2013
eelnõu paneb valla ametnikud raskesse olukorda, kuna
eelnõukohaselt hakkavad ka
Kagu-Eesti olmejäätmed
tulema Paikre prügilasse
Põlendmaal.
Selline ühe piirkonna
lihtsustatud olukorra lahendamine tooks meile kaasa
kuhjaga probleeme, sest
teedevõrgu olukord ei rahulda kohalikke elanikke
juba praegusegi koormuse
juures.
Vallavalitsus teatas
oma vastuskirjas ministee-

Põhikooli õpilasesindus
pani pead kokku ja otsustas
aastaid kestnud sõbrapäeva
tähistamise traditsioone
muuta. Nii seisidki 14.veebruari hommikul uksel õpilasesinduse liikmed ja iga 10.
sisse astunud tüdruk, neiu
või naine sai kingiks kauni
kevadise tulbiõie.
Et ei peaks päeva kulutama sõprade ülesotsimisele,
pakkus ÕE ka sõbrapostiljoni teenust. Igaüks võis oma
kaardi panna 1. korruse fuajees postkasti, kust agarad
postikandjad nad õigetesse

kätesse või siis klassi uste
peal rippuvatesse rotiaasta
sõbrapostkastidesse toimetasid.
Oli veel üks uuendus
- tellida sai ka tervituslaulu
sõbrale. Selleks oli meie
oma kooli vapratest muusikutest moodustatud kaks
erineva iseloomuga muusikalist kollektiivi. 8. ja 9.
klasside poisid (fotol) pakkusid akordioni saatel „Mis
värvi on armastus?“ laulu ja
7.a klassi neiud kandlel ja
rütmipillidel rahvalikumat
nooti. Vastupidi esialgsetele

kartustele oli teenus ülimalt
populaarne, mis annab indu
„teenusega“ järgmisel aastal
jätkata. Oma etteasteid tutvustati ka õpetajaile nende
sõbraliku kohvilaua meelelahutuseks.
Samuti oli kool täis sõbralikke kostüüme, millest
sõbralikemast sõbralikumate leidmiseks ka valikud
tehtud. Tulemused tehakse
teatavaks veerandilõpu kogunemisel.
ANU TAMMEARUMEŽULE
Huvialajuht

Volikogu kinnitas pedagoogide töö tasustamise alused,
mille kohaselt on muu hulgas äratoodud asutuste juhtide palkade alammäär järgmiselt: põhikooli direktor
19400 kr; lasteaed-algkooli
juhataja 9600 kr; lasteaia
juhataja 14000 kr; huvikooli
direktor 6000 kr.
Kuni 69 lapsega lasteaed-algkoolis arvatakse
juhataja vahetu õppe- ja kasvatustöö tema tööaja hulka
sõltuvalt lasteaed-algkooli
rühmade ja klasside koguarvust: 2-3 rühma ja klassi
puhul 10 tundi lasteaia või 8
tundi algkooli osas nädalas
ning 4 rühma ja klassi puhul
6 tundi lasteaia ja 5 tundi
algkooli osas nädalas. Direktori või juhataja asetäitja
õppe- ja kasvatusalal palgamäär on 5-15% madalam
direktori palgamäärast.
Koolis töötava kõrgharidusega õpetaja palk:
noorempedagoog 9516

kr; pedagoog 10077 kr;
vanempedagoog 11517 kr;
pedagoog-metoodik 13908
kr (vastava keskeriharidusega õpetaja palgamäär võib
olla 15% madalam). Asutuse juhil on õigus määrata
aastaeelarves töötasudeks
ettenähtud summa piires
asutuses kehtestatud korra
alusel lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise
ja nõutavast tulemuslikuma
töö eest ning ühekordseid
toetusi ja preemiaid.
Klassijuhataja ülesannete täitmisel suurendatakse
palga määra 10% võrra.
Lasteaia õpetaja palkade
alammäärad: noorempedagoog ja keskeriharidusega pedagoog 8089 kr;
kõrgharidusega pedagoog
9516 kr; keskeriharidusega
vanempedagoog 9469 kr;
kõrgharidusega vanempedagoog 11 140 kr; pedagoog
metoodik 12800 kr ja õpetaja abi 6000 kr.
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Eelarve maht väheneb

Vallavolikogus otsustati:

Valla 2008.aastaks planeeritud eelarve maht on
58979395 krooni (2007.a.
63514151 kr), s.h on 2007.
aastast ületulev summa
1060882 kr. Eelarve maht
väheneb võrreldes 2007.
aastaga 7,7%. Põhjus on
selles, et 2007.a oli plaanis
võtta laenu 14,98 miljonit
krooni, aga 2008 aastal 5,5

18. veebruaril 2008
* võtta vastu Paikuse valla 2008. aasta eelarve kogumahus 58 979 395 krooni ja
kinnitada see vastavalt lisale.
* kinnitada pedagoogide töö tasustamise alused
* kinnitada Paikuse Vallavalitsuse teenistujate kuupalga alammäärad alates
01. jaanuarist 2008 (loe lk 1).
* kinnitada vallaasutuste juhtide töö tasustamise alused (loe lk 1).
* kinnitada sünnitoetuse suuruseks alates 01.jaanuarist 2008.a. 3000 krooni.
* muuta Paikuse valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise korda, kaasajastades termineid ja regulatsioone.
* määrata Paikuse vallavanema ametipalgaks alates 01. jaanuarist 2008 30 000
krooni
* teha Pärnu maavanemale ettepanek anda munitsipaalomandisse Paikuse vallas
Silla külas asuv 4200 m2 suurune Jõekalda tee 8 katastriüksus, millel asuvad Paikuse
vallale kuuluvad elamu, kelder, ait-laut, kuur.
* teha ettepanek Pärnu maavanemale anda munitsipaalomandisse Paikuse alevikus
Silla, Tammuru ja Vaskrääma külas asuvad 30 katastriüksust, millel paiknevad Paikuse
vallale kuuluvad teed.
* kinnitada volikogu 2008. aasta tööplaan.
* võtta teadmiseks eelarve- ja arengukomisjoni 2008. aasta tööplaan.
* võtta teadmiseks kultuuri- ja spordikomisjoni 2008. aasta tööplaan.

miljonit.
Tulud, kulud ja finantseerimistehingud on tasakaalus ja tagavad valla
ülesannete täitmise. Eelarve koostamisel on arvestatud valla ajakohastatud
arengukavaga aastani 2013
ning jälgitud põhimõtet,
et tegevuskulud ei ületaks
tulusid, millised koosnevad

regulaarsetest maksudest ja
vallavalituse ning allasutuste majandustegevusest
laekuvatest summadest.
Eelarve on koostatud,
lähtudes avalikus sektoris
fikseeritud eelarveklassifikaatorist, mis määrab, et
tulud kirjutatakse lahti nende allikate ning kulud nende
majandusliku sisu järgi.

Paikuse valla 2008. aasta eelarve
TULUD
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Riigilõivud
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
Laekumised kultuurialasest tegevusest
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest
Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutustelt
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalselt varalt
Laekumised õiguste müügist
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
Mittesihtotstarbelised toetused (tasandusfond)
Maa müük, maa müügiga seotud kulud
Muu materiaalse vara müük
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt
Saastetasud
Kassatagavara (sh vabajääk)
Vabajääk
KOKKU
Laenude võtmine
TULUD JA FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
KULUD
Paikuse Vallavolikogu
Paikuse 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 kommunaalmajanduse tegevus
Paikuse Spordikeskus
Huvikool
Paikuse Avatud Noortekeskus (PaNoKe)
Raamatukogu
Seljametsa Muuseum
Kultuuriüritused
Paikuse Lasteaed
Seljametsa Lasteaed-Algkool
Paikuse Põhikool
Õpilasveo eriliinid
Muu haridus, sh hariduse haldus
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Paikuse Päevakeskus
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
KOKKU
Laenude tagasimaksed
Garantiitasu tagastamine (lasteaed)
FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
KULUD JA FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

Eelarve
29 000 000
1 440 000
20 000
170 000
2 367 400
61 300
190 000
160 000
50 000
50 000
115 000
22 000
300 000
1 998 400
13 489 413
2 000 000
100 000
40 000
720 000
125 000
1 060 882
960 882
53 479 395
5 500 000
58 979 395
228 000
6 380 200
1 904 024
500 000
218 359
3 600
378 000
2 128 400
27 000
41 641
1 070 000
20 000
80 000
60 000
315 000
4 634 322
1 240 000
15 000
85 000
2 465 000
273 600
147 300
272 000
380 000
730 000
8 543 498
2 561 300
16 341 500
472 900
3 000 000
620 000
567 000
100 000
870 000
163 333
83 280
56 919 257
2 000 000
60 138
2 060 138
58 979 395

Vallavalitsuses otsustati:
29. jaanuaril 2008
* väljastada ehitusload osaühingule Jaotusvõrk Vaskrääma külas asuva Kopratammi
katastriüksuse elamu elektriliitumise väljaehitamiseks, Paikuse Vallavalitsusele Silla
külas Käärasoo tee ja Vahtramäe tänava välisvalgustuse ehitamiseks ja Aina Tarvis’ele
elamu ehitamiseks Silla külas Kukeseene tn 7.
* anda välja kasutusload Age Viikmaa elamule, saunale ja garaažile asukohaga Silla
külas Jõekalda tee 4, Arvo Villmann’i elamule asukohaga Silla küla Jõekalda tee 15,
aktsiaseltsi Ragn-Sells jäätmete sorteerimise PVC hallile Seljametsa külas Kannuse
katastriüksusel ja Paikuse Vallavalitsuse Põlendmaa küla välisvalgustusele.
* anda välja projekteerimistingimused osaühingule Kodukartul tootmishoone rekonstrueerimiseks asukohaga Silla küla Jõekalda tee 95.
* määrata Paikuse alevikus asuva munitsipaalomandisse taotletava Männiku biopuhasti katastriüksuse sihtotstarbeks 008 Jäätmehoidla maa (J) 100% ning rajatise
teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suurus 300 m2.
* määrata Seljametsa külas asuva Kannuse katastriüksuse sihtotstarbeks 003. tootmismaa (T) 100%, Paikuse alevikus asuva Ojaluha katastriüksuse sihtotstarbeks 003.
tootmismaa (T) 100% ja Silla külas asuva Kääraoja katastriüksuse sihtotstarbeks 001.
elamumaa (E) 100%.
* anda reklaamiload:
- OÜ Ida-Velga reklaamile Paide maantee ääres Pärnade puiestee 1 krundil
01. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008.
- OÜ Markethouse reklaamile Silla külas Puraviku tn 1 krundil 01. jaanuarist 2008
kuni 31. detsembrini 2008.
- AS K-A Auto reklaamile Keraamika tänava ääres kolmel lipul 01. jaanuarist 2008
kuni 31. detsembrini 2008.
- OÜ Kalandria reklaamile riigimaantee nr 19278 Sindi-Lodja-Silla 0,9 kilomeetril
01. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008.
- AS Tõnisson reklaamile Silla külas riigimaantee nr 19278 Sindi-Lodja-Silla 1,2
kilomeetril teekaitsevööndis 01. jaanuarist 2008 kuni 15. maini 2008.
* lubada raiuda Paikuse Vallavalitsusel Paikuse alevikus Raudtee tn veemõõdukaevu
juhtaparatuuri antenni varjavad lepp ja kask ning kraavi vajunud puud.
* tellida Paikuse valla ettevõtlusala juurdepääsuteede renoveerimise teostatavustasuvusanalüüsi koostamine ja investeeringutaotluse koostamine kogumaksumusega
82600 krooni osaühingult Cumulus Consulting ning vallavalitsuse arvutivõrgu, riist- ja
tarkvara hooldus aastamaksumusega 51 000 krooni osaühingult Confemar.
* muuta Paikuse Vallavalitsuse teenuste hindasid: sõiduauto 50.- tund pluss 13.40
km ning buss 50.- tund pluss 13.40 km.
11. veebruaril 2008
* väljastada ehitusluba OÜ`e Jaotusvõrk Silla külas asuva Mardi-Jaani katastriüksuse
elektriliitumise väljaehitamiseks.
* anda välja kasutusload OÜ`le Jaotusvõrk kuuluvale Raudtee tänava veemõõdukaevu
elektri liitumisühendusele, Kaasikumetsa kinnistu elektri liitumisühendusele Põlendmaa
külas ja Sirmiku tänav 7 ja 16 elektri liitumisühendustele, Kalle Kolt’i elamule Silla
külas Raudtee tänav 9, Merle Kutser’i elamule Paikuse alevikus Kalda tee 43, OÜ`le
Rommerton elamu, saun-lauda, küüni, aida, ait-kuuri ja keldri, asukohaga Ülevälja
kinnistu Seljametsa küla, täielikul lammutamisel.
* anda kirjalik nõusolek Leino Luusepp’ale garaaž-kuuri ehitamiseks Silla külas
Käärasoo ring 1a.
* anda nõusolek Paikuse alevikus asuva katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks
Paikuse Tehnika tänava garaažiühistu´le. Erastatav maa aadressiga Tehnika 10, asub
Paikuse vallas riigi tagavaramaal.
* anda reklaamiluba OÜ`le Rai Grupp reklaamile Silla külas Kodara põik 16 kinnistul
01. jaanuarist 2008 kuni 31. maini 2008.
* sõlmida koos teiste Pärnumaa omavalitsustega ühine leping Varjupaikade MTÜ-ga
peremehetute lemmikloomade paigutamiseks Pärnu Kodutute Loomade Varjupaika;
* anda valla tänukiri lasteaia esimesele juhatajale ja senini õpetajana töötavale Mari
Pukk`ale;
* lubada Margus Saarel puhastada temale kuuluvate Hõbeda ja Hõbesaare kinnistute
ning Paikuse vallale kuuluva Hõbesaare tee vaheline kraav seal kasvavast võsast;
* võtta vastu Poola sõprusvalla Lobezi 4-liikmeline delegatsioon ning lubada kulutada
nende vastuvõtuga seotud kulutuste katteks kuni 20 000 krooni.
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TÜ Puur mitmekesistab tootmist
1990.aastal Torfeksilt renditud tootmisruumide baasil
puurkaevude ehitamise ja
transporditeenuse osutamisega alustanud perefirmast
Puur oleme Paikuse Postipaunas päris mitmel korral
juttu teinud.
1999.aastal märgiti Puur
ära kui paremini heakorrastatud tootmisettevõte vallas. Täpselt 8 aastat tagasi
tutvustasime päris põhjalikult esimehe Sulev Mägi
suu läbi firma tegemisi.
Kõlama jäi tookord mõte,
et sõltumatuks arenguks
ja püsima jäämiseks on
eelkõige vaja oma ruume.
Juba selleks ajaks oli firma
kolinud Tammuru Tehnokülla ühte 17-st endisest
partlast ning sisustanud selle
kaasaegseks kontor-töökojaks, peale selle ehitanud
õue peale kahe vahetusega
töötava saeveski. Vahepeal
on juurde ostetud veel kaks
partlat, sisustatud ruumid
keevitamis- ja treimistööde
tarvis.
Seekord viisid mind

seisin kokkulepitud ajal
Tammuru Tehnokülas ainukese asfalteeritud ukseesistega, aia ja hekiga piiratud
ning korrastatud fassaadiga
tootmiskompleksi ees ega
suutnud vastutulnud peremehe ees varjata üllatust
– kuidas saab tootja ja tootja
vahel olla suhtumises ümbritsevasse nii suur erinevus.
Tõeline üllatus ootas aga
tootmisruumides sees: kuhu
ka ei vaataks, igal pool plaaditud põrandad, puhtus ja
kord, ja masinad, masinad,

Spetsiaalselt ostetud torukoolutuspink võimaldab anda
soovitud kuju kuni 6 meetri pikkusele metalltorule
katmiseks mõeldud plaate
ja unikivisid. Või parajalt
suuri ja vahvaid jalajälgi
muru sisse sobitamiseks,
et jõuda koduaias punktist
A punkti B puhta ja kuiva
jalaga. Ära petavad vundamendi katteks või aia
ehitamiseks hästi sobivad
tsementplokid, mis jätavad
murtud dolomiidi mulje,
kuid hinna poolest on palju taskukohasemad. Nagu
peremehe sõnul kogu tema
Kui näidistest sobivat ei leia, võid abiks võtta kataloogi toodang, kui just linnapoe
või tuua ise mistahes joonise
kraamiga võrrelda.
väljas metallitööd: erineva
Tahtmatult jäi silma üks
kuju ja mustriga väravad džiip, uhkelt läikiv ja ilus.
ning aia, trepi, rõdu või Oli seegi üllatus, et kõik,
veranda piireteks sobivad mida auto tuunimiseks vaja,
kõikvõimalike kujudega on oma tsehhis tehtud.
detailid. Saab valida kas
Kui lisada veel et Puurist
massiivsemaid või kerge- saab tellida saunale ahju,
maid, mis seest tühjad. Ka seal tehakse kõikvõimalikvarbasid ühendava käsi- ke treimis-, freesimis- ja
puu kuni 6 meetri pikkuses lihvimistöid, seal saab keesaab ühes tükis kohapeal vitada ka alumiiniumit ja
valmis väänata – selleks roostevaba terast ning igat
spetsiaalselt näituselt oste- sorti muid konstruktsioone,
tud torukoolutuspingil, mis siis paneb vaid imestama, et
oma pikkuselt ja modifikat- miks ma seda kõike varem
Erineva suuruse ja kujuga valatud kivid
sioonilt olevat vaat et Eestis ei teadnud.
Puuri aga kuuldused, et masinad ...
esimene.
Kes arvab, et oma muMägi on hakanud midagi
Väljapandud näidistest
Kui saekaatris tööd na- rele ehk Puurist leevenmeisterdama ka majaomani- ja kataloogist saab ülevaate pib, valmistavad mehed dust leiab, võib helistada
kele mõeldes. Paber-pliiats uuematest toodetest.
väga huvitava kuju ja must- 5255808.
näpu vahel ja fotokas kotis,
Ühes seinas akna all on riga terrassi ja kõnnitee
LIILIA VARIK

Tõusevad töötavate puudega
inimeste toetused
Puudega täiskasvanu toetuse asemel hakkasid kehtima
kaks eri toetust - puudega
tööealistele inimestele ning
puudega eakatele. Tööealiste puuetega inimeste
igakuised sotsiaaltoetused
tõusevad 30%. 1.oktoobrist
hakatakse tööealiste toetust
arvutama uutel alustel – lisakulude põhjal on suurem
toetus nendel, kelle puue
toob kaasa suuremaid kulutusi puudest tingitud takistuste ületamiseks.
Lisandub ka uus toetuse liik – töötamistoetus,
mida makstakse töötavale
puudega inimesele, kellel
on puudest tingituna tööga
seotud lisakulutusi. Toetus
motiveerib puudega inimesi
tööle minema ja annab puudega töötajatele võrdsemad
võimalused, sest puue võib
kaasa tuua töötamisel lisakulutusi.
Laste ja eakate toetused

ja nende määramise alused
jäävad samaks.
Puudega inimeste organisatsioonid on ise välja
toonud, et kõige raskem
olukord on just tööealistel puudega inimestel, kes
saavad töövõimetuspensioni. Sama on kinnitanud ka
puuetega inimeste hulgas
läbiviidud uuring.
Vastavalt kokkuleppele
puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega,
tõstetakse puude toetusi
etapiti:
- 2006. aastal tõsteti
puudega laste toetusi;
- 2008.aastast on tõus
tööealistel puudega inimestel;
- 2009.aastast on eakate
toetuste summad kavas anda
üle vallavalitsusele, kes
saab läheneda inimestele
individuaalsemalt ja nende
vajadusi täpsemalt katta.

PUUDEGA INIMESTE TOETUSED (kr kuus):
Lapsed:
Keskmine puue
1080
Raske ja sügav puue 1260.
Tööealised puudega inimesed:
Keskmine puue 260
Raske
560
Sügav
840.
Vanaduspensioniealised:
Keskmine puue 200
Raske
420
Sügav
640.
Hooldajatoetus
3-16.a puudega lapse mittetöötavale vanemale 300,
16-18.a raske puudega lapse mittetööt. vanemale 240,
16-18.a sügava puudega lapse mittetööt. vanemale 400.
Puudega vanema toetus 300 kr kuus lapse kohta.
Õppetoetus mittetöötavale puudega õppurile kuludokumentide alusel 100-400 kr kuus.
Töötamistoetus kuni 4000 krooni kolme aasta jooksul
kulude alusel.
Rehabilitatsioonitoetus kuni 800 kr aastas kulude alusel
makstakse asutusele.
Täiendkoolitustoetus kuni 9600 krooni 3 aasta jooksul
kulude alusel makstakse asutusele.

Toetusvõimalused 20072013 avalikule sektorile
Uuel 7-aastasel Euroopa
Liidu (EL) eelarveperioodil on võimalik taotleda
senisest rohkem toetusi.
Avalikule sektorile mõeldud
toetuste meetmetest saavad
üldjuhul taotleda kohalikud
omavalitsused, nende allasutused, riigiasutused ja
mittetulundussektor.
Toetused jõuavad taotlejani struktuurifondide
vahendusel järgmiste valdkonniti:
Elukeskkonna rakenduskava toetused - keskkonnakasutuse parandamiseks
(sh vee- ja kanalisatsioonitrassidele), avalike teenuste,
turismi- ja puhkemajanduse
ning tööstusalade arendamiseks.
Majanduskeskkonna rakenduskava abil toetatakse
üleminekut paberivabale
asjaajamisele.
Inimressursi rakenduskava panustab inimeste
arengusse, võimaldades
arendada täiend- ja ümberõpet, tööelu kvaliteedi parandamist, teadus-arendus-

tegevust ja ametnike täiendõpet. Lisaks on tulemas ka
investeeringutoetused haridusasutuste infrastruktuuri
kaasajastamiseks.
Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuses (PEAK)
töötavad konsultandid kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonna valdkonnas,
kelle igapäevane töö on toetusmeetmete tutvustamine
ja taotlejate nõustamine nii
rahastuse allika leidmisel,
kui projektide elluviimisel ja
teostamisel. Tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
ja Pärnumaa Omavalitsuste
Liidu toetusele on meie teenus klientidele tasuta. Enne
PEAKi külastamist soovitame ette helistada ja konsultandiga nõustamise aeg
kokku leppida. Kodulehel
on loetelu nii avaliku sektori, mittetulundusühenduste
kui ettevõtjatele mõeldud
toetusvõimalustest.
Imbi Lepik, 445 5555
Akadeemia 2 (II korrus,
kab 200) info@peak.ee;
www.peak.ee

Riik maksab elatisabi
Jõustus seadus, mille alusel
maksab riik lühiajaliselt toetust lapsele, kelle vanem ei
täida ülalpidamiskohustust.
Eesmärk on ärgitada
vanemaid nõudma seaduslikult elatist. Riigi makstav elatisabi on osa elatise
summast, mida peaks teine
vanem lapsele maksma.
Elatisabi makstakse elatisnõude kohtumenetluse
jooksul 90 päeva ulatuses,
päevamäär on 1/3 lapsetoetuse määrast. Maksimaalne
summa on 4500 krooni, sellelt makstakse tulumaksu.

Pärast kohtuotsuse jõustumist nõuab riik elatisabiks
makstud summa sisse teiselt
vanemalt.
Elatisabi saab laps, kuid
selle taotleja on vanem.
Kuidas taotleda elatisabi?
Elatisabi taotlemiseks
tuleb vanemal pöörduda
piirkondlikku pensioniametisse ja esitada avaldus (võib
ka elektrooniliselt, digitaalallkirjaga allkirjastatuna
koos nõutud lisadokumendiga), kohtumäärus ning
isikut tõendav dokument.

Tööinspektsioonis tehti
muudatusi
Veebruarist alustasid tegevust tööinspektsiooni neli
regionaalset inspektsiooni senise 14 maakondliku
asemel.
Muudatused tööinspektsioonis tagavad selle, et järelevalve on igas piirkonnas
ühtlane ning ettevõtteid koheldakse samadel alustel.
Uue struktuuri järgi jäävad inspektorid endiselt
kõikidesse maakondadesse.
Erinev on see, et maakonda-

des ei ole mõne inspektori
juhtimiseks eraldi juhatajat.
Klienditeenindus jääb igasse maakonda. See tähendab,
et teenuste kättesaadavus
tööandjatele ja töötajatele
ei kahane.
Aasta algusest töötab
üleriigiline juristi infotelefon 6406 000, mis vastab
kõnedele tööpäevadel kell
10-14, veebilehe aadress on
www.ti.ee.

Eakate peohommik jälle
vallamajas
2.märtsil kell 11 vallamaja saalis toimuval eakate
peohommikul ootame külla
folkloorirühma „Kaasike”
Raekülast. Kavas on arutada ka suvise ekskursiooni marsruuti ja aega ning
Mihkli ja Juhani pilli järgi
jalga keerutada.
Veebruaripeol päevakeskuse kaminasaalis ruumi
küll nappis, kuid pidu ise

läks korda: tore eeskava
lasteaia väikestelt lauljatelt
ja Sindi muusikakooli õpilastelt ning üllatuskülalisena
Vassili ja Kalev (bajaan ja
akordion). Tuntud lauluviisid andsid hea võimaluse nii
kaasa laulmiseks kui samal
ajal tantsimiseks.
Õnneliku rotiaasta ja
päikselist kevade algust!
HELDI GROSSMANN
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
AINO PITSAL
KALJU VAARPUU
MEETA KIRIKAL
HILDA LOORENTS
LILLI TILK
JEKATERINA JUDINA
GALINA ROOTSMA
KAAREL URLA
MAIMU KASEMETS
MARIA HÕBENIK
ELENA KÜLMASU
ARNOLD PABOR
HELJU RÕUK
ELLA JAAKSON
ARMILDA SOO
LEONIDA KALDA
KALJU REESALU
OLGA LILOVEER
ELLI RÄTSEPP
LAINE LINNAMÄE
VELDA HANSSCHMIDT

01.02.1931
03.02.1936
06.02.1918
06.02.1930
06.02.1936
08.02.1921
08.02.1935
09.02.1937
13.02.1937
14.02.1926
16.02.1921
16.02.1927
17.02.1937
18.02.1922
18.02.1922
18.02.1925
20.02.1924
24.02.1935
24.02.1925
25.02.1934
26.02.1932

Kuhu minna? Mida teha?
Paikuse vallamajas jätkub 12.märtsil kell 19 Mälumängu
turniir.
Seljametsa Muuseumis korraldatakse 17. märtsil kell
12.30 töötuba teemal „Kompositsioonide valmistamine
kevadpühaks”. 29. märtsil kell 12 tähistatakse karjalaskepäeva.
Spordikeskuses käib jätkuvalt osavaima korvpalluri
väljaselgitamine. 6.etapp toimub 23.märtsil kell 10.

Noored maadlejad tulid neljandaks
26. jaanuaril 2008 toimus Haapsalus Dünamo IV noorteturniir kreeka-rooma maadluses. Treener Gristen Heinmetsa
juhendamisel saavutasid Spordiklubi Leo Paikuse noormehed Mikk Merila + 45 kg IV koha ja Rasmus Siinmaa – 45
kg IV koha.
RAIKO HIIS

KUULUTUSED

Õnnitleme!
LAUREEN PIIRAK
ema Aivi Arbonen
isa Paavo Piirak

16.01.2008

KATARINA SAAR
ema Kai Vaher
isa Arvi Saar

23.01.2008

MARTIN MÕTUS
ema Marve Piigert
isa Mart Mõtus

27.01.2008

REIGO VAHTER
ema Eve Putk
isa Raigo Vahter

31.01.2008

8.märtsil kell 19 vallamaja saalis

Naistepäeva pidu
Tantsuks Anti Kammiste ja Meelis Punder
* tantsutrupp Ce La Viy
* väike lilleseadekonkurss meestele
* töötab kohvik
Pileti hind 50 kr

Poola sõprusvald tuleb
aastapäevaks külla
Poola Lobezi sõprusvalla
4-liikmelise delegatsioon
tuleb Paikusele, et arutada
edaspidiseid koostöövõimalusi.
Eestimaale jõuab volikogu esinaisest, vallavanemast, haridusala juhist
ning kultuurimaja juhatajast
koosnev esindus 21.veebruari hilisõhtul, mis annab
hea võimaluse kutsuda külalised ka Eesti Vabariigi

90.juubeli ürituste raames
korraldatavatele üritustele
vallas, eelkõige pidulikule
kontsert-aktusele 22.veebruaril vallamaja saalis, kuhu
on oodatud ka kogu vallarahvas.
Kavas on tutvustada
valla koole, lasteaedu ja
teisi allasutusi ning kohtuda
kohaliku elu eestvedajatega. Külalised sõidavad ära
24.veebruaril.

Elanikkond kasvab iga aastaga
2007.aastal käidi vallas registreerimas 43 lapse sündi.
Oma esimese dokumendi said 23 tüdrukut ja 20
poissi.
Esimese lapsena sündis
perre 17, teisena 20, kolmandana 5 ja neljandana
1 laps. 21 juhul olid lapse
vanemad registreeritud abielus, 22 juhul vabaabielus.
Emade vanus sünnitamisel oli järgmine: kuni 20
aastat – 1 (perre sündis 2.
laps), 20-25 aastat 10 (1.
laps 8, 2. laps 1, 3. laps 1
juhul), 26-30 aastat 15 (1.
laps 6, 2. laps 9 juhul), 3135 aastat 10 (1. laps 3, 2.
laps 6, 3. laps 2 juhul), 3639 aastat 7 (2. laps 4, 3. laps
2 ja 4. laps 1 juhul).
Esimene laps sündis 8
juhul abielus vanematele, 9
juhul vabaabielus vanematele. Teise lapsena sündijaid
oli abieluinimestel 8, vabaabieludes 12. Kolmandaid

lapsi sündis 4 abielupaarile
ja 2 vabaabielus paarile.
Neljanda lapse sünd sai
osaks abielurahvale.
Manalateele läinute arv
püsib 20 ümber
2007.aastal suri kokku
23 vallaelanikku, neist 13
olid mehed. Surnud meeste
keskmine vanus oli 65,7 ja
naistel 79,7 aastat.
Noorim möödunud aastal surnud mees oli 34-aastane ja naine 66-aastane.
Vanim 2007. aastal surnud
mees oli 78- ja naine 88aastane.
Alla 40-aastaseid suri
1, 41-50a 2 meest, 51-60a
1 mees, 61-70a 2 meest ja
1 naine, 71-80a 6 meest ja
3 naist ning üle 81a 1 mees
ja 6 naist.
Naiste ülekaal jätkub
1.jaanuriks 2008 oli rahvastikuregistri andmetel
3789 inimest registreerinud
oma elukohaks Paikuse

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 445 3259, e-post: riita.lillemets@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
1300 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 9.00-17.00, lõuna 13.00-14.00.
www.paikuse.ee

valla, aasta tagasi oli see
arv 3635, seega kasvas elanikkond 154 inimese võrra
ehk 4,2 %.
Naiste osakaalu suurenemine on jätkuvalt tõusutrendis. Naised moodustavad 52,2% Paikuse valla
elanikkonnast (aasta varem
51,7%).
Mehi elab vallas 1813
(aasta eest 1755, st juurdekasv 58), naisi 1976 (aasta
eest 1880, st juurdekasv
96), juurdekasv kokku 154.
3 viimase aastaga suurenes
elanikkond 279 inimese
võrra.
Kõige vanem, kõige
noorem…
Paikuse valla kõige vanemad elanikud on 101-aastane mees ja kolm 96-aastast
naist.
Kõige rohkem elab meil
18-aastaseid inimesi - 78,
24-aastaseid ja 26-aastaseid
on mõlemaid 75. Aastakäi-

20. veebruar 2008

kudest on nähtavasti Paikuse naistele soodsaimad 1971
ja 1983 (44) ja 1976 (38).
Kõige enam on sündinud
mehi aastatel 1982(45),
1989 (44) ja 1987 (41).
Tavaliselt sünnib aastas
poisse ja tüdrukuid peaaegu
võrdselt, kuid peatselt teeb
elu oma korrektiive. Kõige
kontrastsemad sünniaastad, kus meeste ja naiste
arvuline vahe on eriti suur,
on järgmised: 1999 (18M,
37N), 1995 (31M, 16N),
1982 (45M ja 23 N), 1973
(35 M ja 19 N, 1951 (10M
ja 28 N) ...
Absoluutne tasakaal on
vaid kolme aastakäigu puhul: 1996.aastal sündinud
poisse ja tüdrukuid on võrdselt 22, 1968.aastal sündinud mehi ja naisi 34 ning
1958.aastal sündinud mehi
ja naisi mõlemaid 28.
LIILIA VARIK

Mälestame lahkunuid
Voldemar-Otto Sool 14.12.1925 - 24.01.2008
Ivar-Ülo Üpraus
03.04.1937 - 25.01.2008
Aare Reinthal
21.03.1960 - 03.02.2008

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 502 6096.
***
Ventilatsioonitööd. Tel 528 6633.
***
Võtame tööle koristaja 1,5 tundi päevas E-R, Empro
Grupp OÜ (Jõekalda tee 54) Tel 44 55 290
***
Soovin üürida 2-toalise korteri Paikuse alevikus. Tel
53792813.
***
Soovin osta või rentida maad või sobiva hoone autopesula rajamiseks. Teatada 55586134.
***
Võtame tööle koristaja 1,5 tundi päevas E-R, Jõekalda
tee 54, Silla küla, Paikuse vald. Tel 44 55 290
***
Köögi- ja kontorimööbli valmistamine ja paigaldamine.
Hinnad kokkuleppel. Info 55975182.
***
Otsime kohusetundlikke ja puhtust armastavaid töötajaid,
kes sooviksid töötada koduabilisena meie firmas.
Info tel 5171409, 56639226 või info@framebalt.ee.
***
Müüme ja paigaldame kiviparketti, järjekorrad soodsad.
Tel 5144128; 55530833

Muuda end täiuslikumaks
Diana Ilusalongis võtab vastu ILUKONSULTANT.
Konsultatsioonid TASUTA järgmistel teemadel:
Iluhooldused (ThermaClinic, ThermaLipo, LPG vaakummassaaž, Detox mürkidest puhastamise programm,
Mesoteraapia);
Ilusüstid (Botox, Täitesüstid, Restylane, Visagel);
Ilukirurgia (silmalaugude operatsioonid, näo- ja kaelapiirkonna operatsioonid, rasvaimu, kõhuplastika);
Rindade operatsioonid (suurendamine, korrigeerimine,
vähendamine).
Info tel 44 92683, 56639226 või www.dianailusalong.eu
Märtsi 1. nädalal ootab Diana Ilusalongi naiskliente
palju üllatusi!
Aiarahvas saab kokku

10. märtsil, so märtsikuu
teisel esmaspäeval
kell 19 vallamajas
Kavas on tutvustada
pookimise algtõdesid.

Kaasa võtta terav nuga.

Paikuse vallamaja saalis
22. veebruaril kell 18.00

VABARIIGI 90. AASTAPÄEVA
KONTSERT-AKTUS
Pidupäevatervitus vallajuhtidelt
Esinevad:
Pärnu Noorte Puhkpilliorkester
Valla taidluskollektiivid
Estonia teatri operetisolistid
Olete oodatud!
Õhtu lõpetuseks pidupäevatort.

AUTOREMONT - Sõiduautode, haagiste ja kaubikute
vigade leidmine, remont ja hooldus.Veermikukontroll,
sillastend, õlivahetus, keevitustööd, elektritööd, plekitööd jne. Rehvivahetus ja remont. Luksepa töö alates
210 kr/h. Tel: 528 1670; info@royalgroup.ee
TÖÖRIISTARENT - Käsitööriistad, lihvijad, kipsplaaditõstukid, freesid, piikvasarad, keraam. plaadi lõikurid,
kuumaföönid, niiskuse eelmaldajad kuni 88 l/24 h (ruumide seintest ja õhust niiskuse ja vee eemaldamiseks)
jne. Tel: 5326 7158, rent@royalgroup.ee.
ÜLDEHITUSTÖÖD - Vannitubade remont, plaatimistööd, san.tehn. tööd, siseviimistlus, jne. Tel: 503 9703
AUTOKAUBAD - Autovaruosade, autokeemia, autotarvikute, õlide ja rehvide müük.
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

