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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Servaku korteriühistu oli vabariigis
esimene omataoline

22. september 2006

Sinioja tänava kinnistu omanik
Teisipäeval, 26. septembril
2006. aastal algusega kell
18.00 toimub vallamaja saalis Sinioja tänava majaomanike koosolek.
Päevakorras on eelkõige
kaks küsimust: liitumine
Paikre nõrgveekollektoriga
ning veevarustuse ja kana-

lisatsiooniteenuse lepingu
sõlmimine AS Pärnu Vesiga.
Koosolekul osalevad
Paikre, AS Pärnu Vesi, AS
Kommen ja vallavalitsuse
esindajad. Teie osavõtt koosolekust on väga vajalik.
AIN JAKOBSON

Lumelükkamiseks tuleb
esitada avaldus
Ka sel aastal korraldab vallavalitsus talvist teehooldust valla teedel ja nendel
elamuteni viivatel erateedel,
mille kohta on 1.novembriks
esitatud kirjalik avaldus.
Eramaa omanik, kes
soovib, et tema majani viiv
tee talvel lumest lahti
lükatakse, peab olema rahvastikuregistri järgi Paikuse
valla elanik ning teelõik,

mille lahtilükkamist ta taotleb, peab vallavalitsuse hinnangul olema otstarbekaim
juurdepääs tema elamuni.
Oma avalduses peab omanik soovima, et tema elamuni juurdepääsuks vajalikud
teehooldustööd korraldaks
sellel talvel vald ning kinnitama, et ei takista nimetatud
töid.
MARINA NOVIKOVA

Gaasiküttele üleminek - samm
puhtama keskkonna suunas
Kuigi Paikuse valda soojaga varustava SW Energia
OÜ juhataja Tarmo Saartsi
sõnul kestab tarbijale pidevalt antava sooja vee tõttu
kütteperiood aastaringselt,
on tubadesse soojalaskmise aeg siiski alles algamas.
Suurimaks uudiseks on
Saartsi sõnul lähitulevikus
gaasiküttele üleminek. 1.oktoobriks kohustub AS Eesti Gaas tooma gaasitoru kat-

lamaja kinnistu piirini. SW
Energia OÜ ehitab seejärel
kinnistusisese torustiku ja
paigaldab kateldele gaasipõletid. Gaasiga kütmisele
kavatsetakse üle minna juba
novembris.
Hetkel kehtivate kokkulepete kohaselt läheb tarbijale sooja hind odavamaks 630 kr/MWh. Seni tuleb
sooja eest maksta 2005.
aastast kehtiva hinna
(724.50 kr/MWh) alusel.

Korrastatakse aadresse
Aadresside selguse huvides
leppisime Sindi Linnavalitsusega kokku, et nn Linnuriigi kaks tänavat - Kalda tee
ja Linnu tee saavad edaspidi numbriliselt alguse Sindi
linnast.
Esimesena saavad uued
aadressid Linnu tee majad,
mille osad aadressid kattuvad. Omanikele teatatakse

muudatusest kirjalikult. Kalda tee numeratsioon muudetakse peale Kalda tee 11
krundi detailplaneeringu
valmimist.
Kui majaomanikel on
ostetud numbrimärk vallast,
siis see vahetatakse uue
vastu ümber tasuta. Kui
numbrit pole, tuleks see vallavalitsusest osta.

Kahe jõe vahel IV osa
trükkimine käib
Ajalooraamatu Kahe jõe
vahel IV vihik on jõudmas
kaante vahele ja alates oktoobrist huvilistele ka saadaval vallamajas, päevakeskuses või Seljametsa
muuseumis. IV osa koosneb
peamiselt tänase Paikuse
valla territooriumil olnud
suuremate talude ajaloost ja
tänapäevast.

Raamatukese on koostanud valla kodu-uurijad,
trükitud on see Paide
trükikojas KUMA. Väljaandmiskulud katsid Omaalgatuse Programm ja Paikuse
Vallavalitsus. Raamatu hind
on 15 krooni.
Järel on ka teatud kogus
Kahe jõe vahel II ja III osa.
LIILIA VARIK

Männiku tänaval asuvast
kuue 8-korteriga endisest
metsakombinaadi elamust
koosnev Servaku korteriühistu oli vallas üks esimesi ühistuid üldse, vabariigis
aga esimene omataoline.
Tänava vasakule poole jääb
korteriühistu, paremale vaid
kaks eramaja, kelle kauaaegsed elanikud on oma
igapäevaelus tahtmatult
tihedalt seotud ühistu elanikega tegemistega. Ja ongi
kogu Männiku tänav!
Ühistu loomine polnud
kerge
Vaid ühistu asutamise
suurevaevanägija Leo
Pärnoja teab täpselt, milline
„närvide mäng” oli mitmest
eri rahvusest, vanusest
rääkimata, inimeste ühise
mütsi alla saamine, kui palju
tuli uurida tookord veel
lünklikku seadusandlust ja
kulutada ametnike uksi, et
algelisel trükimasinal saaks
kokku vajalik dokumentatsioon. Leo Pärnoja teab,
kuid loodetavasti ununeb

Kuue kortermaja baasil ühistu moodustamine polnud kerge, kuid tulemus on hea.
jade remontimise maksu- süsteemi hooldamiseks, ter- mujal siis ikka mängivad kui
muse ja järjekorra suhtes ritooriumi koristamiseks ja oma väljakul.
oleks raskem kompromissile kõige muu jaoks, mida ühiMänguväljaku rajamise
jõuda.
selt kogutud rahaga te- mõte oli ühistul idanemas
Omavahel on jagatud ka hakse. Kogu paikkond näeb juba ammugi. Töö tegid ära
ülesanded: pumbamaja kor- välja heakorrastatuna.
Tõnu Tähepõld, Vitali
rashoid - Vassili Bilan,
Veel möödunud aastal Logvinenko, Vassili Bilan,
paberimajandus - Epp Viir, seisis majade vastas tühi Vello Mellikov, Leo Pärnoja
ja Ivan Tsjubik. Kõrvuti
isadega olid ametis ka
vanaisad, sest 40-aastastes
majades elab hulga inimesi
ka nende ehitamisest alates
ning just nendes peredes on
sageli külalisteks lapselapsed.
Õige majandamise korral
raha jätkub
Raha tuli ühistu reservfondist, kuhu heakorratöödeks maksab iga korter
25 krooni kuus. Selle rahaga
on rajatud ka osa aeda ning
need tööd veel jätkuvad.
Tugev ühistu seob elanikke tahtmatult - ollakse ju
üheskoos kalli omanduse
valdajaks ja haldajaks. Iga
tehtud töö ja investeering
annab väärtust juurde ka
ühisele varale. Kes seda veel
Paikuse põhikooli 3a klassi õpilane Maria Tähepõld mängib sageli oma maja kõrval
ei mõista, on kui võõrkeha,
mänguväljakul, kuhu kutsub oma sõbrannasid ümbruskonnastki.
kes takistuseks teistele.
see aja möödudes tasapisi andmete kogumine ja edas- kasutamata plats. Ja lapsed
Ühel soojal suveõhtul
temalgi, kellele see oli üle- tamine - Vello Mellikov, mängisid, kus juhtus. Nüüd paar kuud tagasi kogunesid
kohtuselt raske aeg.
tehnika remont ja hoidmine püüab pilku korrektse aiaga Servaku korteriühistu liikTänaseks on rasked ajad - Aleksei Palehha, territoo- ümbritsetud ja alati niidetud med oma uuele mänguvälmöödas ja ühistu elab oma riumi heakord - Ülle Tilk, muruga mänguväljak pin- jakule tähistamaks ühistu
igapäevast elu. 6-liikmelisse suhtlemine vallavalitsusega kide, liivakasti, kiige ja esimest ümmargust juubelit.
juhatusse on valitud - Heldi Grossmann.
liumäega. Ühistu tööplaanis Ei puudunud sealt ei söögidesindaja igast majast. MaÜmbrus muutub aina
on ehitada järgmisel aastal joogid, ei sõnavõtud ega
jade ja ühistu rahakott on
kodusemaks
tüdrukutele ka päris oma kõned. Lilled ulatati ühistu
lahus, sest kui territooÜhistul jätkub raha nukumaja. Ilus ja praktiline loojale ja kauaaegsele esiriumile tehtavad kulutused teede eest hoolitsemiseks, - maatükk korras ja lapsigi mehele Leo Pärnojale.
on kõigile võrdsed, siis ma- vee- ja kanalisatsiooni- lihtne otsida, sest kus nad
LIILIA VARIK

2

Nr
Nr.. 9 (141)

Paikuse 2006. aasta vapimärgi kavalerid
Lembit Roosimäe - pikaajalise ajaloo ja koduloo
alaste teadmiselamuste
jagamise eest Paikuse valla
noortele, mahuka ja sisuka
kodu-uurimusliku tegevuse
ning mälumänguharrastuse
populariseerimise eest.
Ain Jakobson - kauaaegse sihikindla ja tulemusliku tegevuse ning äärmiselt
põhjaliku, loodushoidliku ja
inimsõbraliku suhtumise

eest Paikuse valla elamu- ja
kommunaalmajanduse arendamisel ning Paikuse

motosportlaste edukusse
antud suure isikliku panuse
eest.

Eelarve täitmine seisuga 31.08.2006
Eelarve
TULUD
20300000
Füüsilise isiku tulumaks
1500000
Maamaks
10000
Reklaami- ja kuulutusemaks
160000
Riigilõivud
1675600
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
Laekumised kultuurialasest tegevusest
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 180000
80000
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
16000
Laekumised valitsusasutuste majandustegevusest
80000
Muud laekumised majandustegevusest
139000
Üüri- ja renditulud
22000
Laekumised õiguste müügist
Muu kaupade ja teenuste müük
26000
Edasiantavate toodete ja teenuste müük
4089000
Maa müük
270000
Hoonete müük
Muu materiaalse vara müük
55000
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
Intressi ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt
674152
Laekumine vee erikasutusest, loodusressursitasu
10000
Trahvid
80000
Saastetasud
Sihtotstarbelised toet. riigilt ja asutustelt jooksv. kuludeks 1935860
814000
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
9330270
Tasandusfond
8000000
Laenu võtmine
2817311
Kassatagavara
2717311
Vabajääk
52264193
TULUDKOKKU
KULUD
200000
Vallavolikogu
5379700
Vallavalitsus
50000
Valitsussektori võla teenindamine
900000
Maakorraldus
2591000
Valla teed
40000
Liikluskorraldus
1005500
Muu majandus
35000
Jäätmekäitlus
90000
Heitveekäitlus
60000
Saaste vähendamine
290000
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
5495679
Veevarustus
1400000
Tänavavalgustus
20000
Kalmistu
214500
Muu elamu- ja kommunaalmajandus
1183000
Paikuse Spordikeskus
148966
Paikuse Avatud Noortekeskus (PaNoKe)
256384
Raamatukogu
908680
Seljametsa Muuseum
529000
Kultuuriüritused
14578194
Paikuse Lasteaed
2001816
Seljametsa Lasteaed-Algkool
8773074
Paikuse Põhikool
361105
Õpilasveo eriliinid
2500000
Muu haridus
566000
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
450260
Paikuse Päevakeskus
115000
Muu eakate sotsiaalne kaitse
800000
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
512700
Riiklik toimetulekutoetus
53280
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
23600
Laenude tagasimaksmine
731755
Reservfond
52264193
KULUDKOKKU
Tulude ülekaal kuludest
Perioodi alguse raha jääk
Perioodi lõpu raha jääk
Likviidsusfond -hoiustatud raha perioodi algul
Likviidsusfond -hoiustatud raha perioodi lõpul

Täitmine
14363298,00
1154360,00
10480,00
98259,50
1011584,88
2175,00
158245,00
68062,40
27451,15
20790,00
88069,47
22000,00
870,00
23000,00
3935468,70
280000,00
25000,00
81677,81
27,51
441137,76
1560,00
51161,00
1173613,83
814000,00
6904399,00
20000,00

30776691,01
95066,85
3441705,22
22333,28
149619,85
963425,75
44834,10
569234,09
45000,00
27074,80
121016,26
2346553,50
436182,20
193089,80
708324,62
137966,35
178870,44
292338,50
372233,48
5070927,00
1247664,53
5823125,07
235095,87
1691031,50
262194,89
270968,79
12546,95
531213,44
193080,22
12090,15
23530,73
25518338,23
5258352,78
65311,25
16464,03
2752000,00
8059200,00
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Vallavolikogus otsustati:
14. septembril 2006
* valida Paikuse Vallavolikogu esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse Avo
Hansberg;
* võtta vastu esitatud kujul ja tunnistada avalikustamisele sobivaks Paikuse vallas
detailplaneeringud:
- Paikuse alevikus Sõmera tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kruntide maa-ala ja selle lähiümbruse
maa-ala detailplaneering;
- Tammuru külas Rehe katastriüksuse ühe osa ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering;
* algatada detailplaneeringud Paikuse vallas:
- Silla külas Kääranõmme katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale;
- Paikuse alevikus Toome katastriüksuse Kalda tee 11 ja selle lähiümbruse maa-alale;
- Paikuse alevikus Ülase katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale;
* muuta Paikuse Vallavolikogu 16. jaanuar 2006 otsuse nr 1 “Vallavalitsuse struktuuri
ja teenistujate koosseisu kinnitamine” punkt 1 alapunkt 1.4, asendades sõna “maakorraldaja” sõnaga “keskkonnaspetsialist”;
* anda Paikuse valla vapimärk Lembit Roosimäele ja Ain Jakobsonile.

Vallavalitsuses otsustati:
04. septembril 2006
* algatada detailplaneeringud Paikuse vallas Silla külas Vahtramäe katastriüksuse ja
Toodu katastriüksuse ühe osa ja selle lähiümbruse maa-alale;
* anda välja projekteerimistingimused Paikuse vallas AS-le Stora Enso Timber kontorihoone juurdeehituse projekteerimiseks Paikuse alevikus Haavasaare katastriüksusele;
* anda reklaamiluba osaühingule Viisik Vara reklaami eksponeerimiseks Silla külas
Servaku-Vaskrääma tee ääres 01. septembrist 2006 kuni 31. detsembrini 2006;
* anda nõusolek Paikuse vallas Silla külas asuva Tõntsu katastriüksuse jagamiseks
kaheks katastriüksuseks: Tõntsu ja Saara;
* väljastada ehitusload osaühingule Edela Invest üksikelamu ehituseks Silla külas
Puraviku tänav 21 ja Sergei Mihhailov´ile korteri rekonstrueerimiseks aadressil Paikuse
alevik Keraamika 10;
* anda välja kasutusluba Dmitri Haljukov`ile Paikuse alevikus Pääsukese puiestee 3
asuvale elamule;
* tellida 200 meetri kergliiklustee ehitus Paide maantee ääres Pärnade puiestee ja
Paikuse Põhikooli vahel kogumaksumusega 61 407 krooni Pärnu Teedevalitsuselt;
* tellida Paikuse Lasteaias Mesimumm ripplae ehitus koos seinte sanitaarremondiga
kogumaksumusega 71 154 krooni osaühingult Ardis Ehitus;
* eraldada vallaeelarve reservfondist Paikuse Spordikeskuse artiklile 5500 kümme
tuhat krooni, artiklile 5525 viisteist tuhat krooni, artiklile 551230 viis tuhat krooni ja
artiklile 551103 kümme tuhat krooni;
18.septembril 2006
* algatada detailplaneeringud Paikuse vallas Seljametsa külas Ristiku katastriüksuse
ja selle lähiümbruse maa-alale ning Paikuse alevikus Kooli tee 12 katastriüksuse ühe osa
ja selle lähiümbruse maa-alale;
* eraldada vallaeelarve reservfondist 43 000 krooni Paikuse valda tutvustava raamatu
tellimiseks;
* tellida Paide maantee ääres Pärnade puiestee ja Paikuse Põhikooli vahel 200 meetri
kergliiklustee katmine asfaltbetooniga kogumaksumusega 86 208 krooni Pärnu Teedevalitsuselt;
* väljastada ehitusload:
- osaühingule Edela Invest üksikelamu ehitamiseks Silla külas Sirmiku tänav 5;
- Alo Põder`ile üksikelamu ehitamiseks Silla külas Kuigu tee 24;
- Paikuse Vallavalitsusele lasteaia juurdeehituseks Paikuse alevikus EPT 10;
- Paikuse Vallavalitsusele veetorustiku ehitamiseks Paikuse alevikus Västriku, Kurvitsa, Haigru, Koskla tänavatel ja Paikuse ning Kalda teel;
- aktsiaseltsile Reldor üksikelamute ehitamiseks Koskla tänav 13, 15 ja 17.
* anda välja kasutusload:
- Margus Kukk`ele Paikuse vallas Paikuse alevikus Kalda tee 24 asuvale elamule;
- Paikuse Vallavalitsusele Seljametsa lasteaed-algkooli tulekahjusignalisatsiooni paigaldusele;
- osaühingu Grundar Puit asfalteeritud laoplatsile Tammuru külas Tehnoküla 2.
* anda kirjalik nõusolek Margus Kukk`ele väikeehitise (kuur) püstitamiseks Paikuse
alevikus Kalda tee 24 ja Andrus Toodu`le väikeehitise (kuur) püstitamiseks Silla külas
Käärasoo tee 34.
* anda nõusolek Tammuru külas asuva 4561 m2 katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks OÜ-le DAKT, kü nimeks Tammuru Tehnoküla 18.
* anda nõusolek Paikuse alevikus asuva Väljamäe katastriüksuse jagamiseks kaheks
katastriüksuseks: Väljamäe ja Vastla.
* anda nõusolek Paikuse alevikus asuva 1921 m2 katastriüksuse ostueesõigusega
erastamiseks Tuule Landing‘ule 1/3 mõttelise osa ulatuses, Roland Landing´ule 1/3
mõttelise osa ulatuses ja Anneli Verbitskas‘ele 1/3 mõttelise osa ulatuses, kü nimeks
Paide mnt 20.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 53 615 krooni Seljametsa Lasteaed-Algkoolile
tulekahjusignalisatsiooni seadmete soetamiseks ja paigalduseks ja tellida see töö Tamrex Ohutuse osaühingult.
* toetada 1000 krooniga Liis Rebane sõitu Saksamaale WAF Dance festivalile.
* lubada vallavanem Kuno Erkmann iga-aastasele puhkusele 35 kalendripäevaks alates
19.septembrist 23.oktoobrini ning panna Kuno Erkmanni äraoleku ajaks vallavanema
ülesanded abivallavanem Ain Jakobsonile.
* 18.septembrist kuni 13.oktoobrini puhkab ka maakorralduse tehnik Marina Novikova, maaküsimustes tuleks pöörduda kas A. Jakobsoni või vallaarhitekti K. Karjuse poole.
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Ühe lõpp on teise algus…
Pihlakad punetavad marjadest - see on kindel märk
alanud kooliaastast.
Seljametsa LasteaedAlgkool alustas kahe lasteaiarühmaga. Nooremas jätkavad õpetamist juba tuttavad õpetajad Kaidy Kohv ja
Svetlana Dubik, kes sel
sügisel asusid omandama
ka kõrgharidust. Õpetajaabina töötab rühmas Õnneli
Lõhmus.
Vanemas rühmas jätkab
tööd õpetaja Kaire Holm, kes
omandas kõrghariduse
lapsehoolduspuhkusel
olles. Tema kõrval alustab
tööd uue õpetajana Olga
Jõgiaas, kes hariduselt on
sotsiaalpedagoog, kuid jätkab õpinguid lasteaiaõpetaja erialal. Õpetajaabina
töötab rühmas Erika Plastunova.
Meie tillukese koollasteaia peod ja ettevõtmised on alati sisukad ja lõbusad, sest esinema pääse-

vad kõik. Laulu õpetab Hilma Kerbak.
Kool alustab õppeaastat
kahe liitklassiga (õpetajad
Gitta Tohv ja Tiiu Timberg).
Õpilaste arv klassides on
väike ja õpetaja jõuab seega iga õpilaseni, rakendades
vajadusel individuaal- ja
parandusõpet.
Kodudes vene keelt
kõnelevatele lastele on koolis lisatunnid eesti keele
süvaõppeks. Häid tulemusi
on lasteaia- ja koolilaste
arengule andnud ka toimiv
tugisüsteem õpiabi osutamiseks. Seda tegevust
koordineerib logopeed
Anne Strepkova. Õppeaasta algul selgitatakse välja
laste erisused ja seejärel
planeeritakse tegevused
vastavalt lapse arengu vajadusele. Õppeaasta lõpul
analüüsitakse tehtut ja lepitakse kokku uutes ülesannetes. Kogu tegevus
toimub tihedas koostöös

lapsevanematega. Rahulolu
tehtud tööst kinnitab seegi,
et kooli lõpuaktusel anti kiituskirjad „hea” ja „väga
hea” õppimise eest 9 õpilasele 14-st.
Peale külatoa ja muuseumi avamist on lasteasutuse sidemed külaelanikega
tihenenud. Lapsed kasutavad infopunktis aktiivselt
arvuteid ja osalevad muuseumiüritustel. Vabadel hetkedel juhendab Jüri
Kasemets puidutööst huvitunuid nende tegemistes,
valmistades kingitusi tähtpäevadeks oma vanematele
ja osaledes oma töödega
jõulumüügis.
Igal aastal oleme suutnud
valla abiga parendada laste
õpikeskkonda. Selle suve
mahukamateks töödeks oli
asutuse territooriumi piiramine aiaga ja majasisese
tuletõrjesignalisatsiooni
paigaldamine.
Palju abi on igal aastal

koolile ja muuseumile laste
töö- ja puhkelaagrist. Sel
suvel ladusid lapsed kuuri
peaaegu 100 rm küttepuid.
Suur töö oli võimlaks ehitatava kõrvalhoone tühjendamine. Laste ehitatud on
ka osa kooli puitaiast.
Mõne kuu pärast valmib külamajas spordisaal
ning meie sportimise võimalused muutuvad märgatavalt paremaks. Lähemas
tulevikus on kavas avada
lasteaiale ka kolmas rühm,
mis võimaldab lapsi jaotada rühmadesse väiksema
vanusevahega ning kergendab õpetajate tööd rühmades. Viimasel ajal on mitmed lapsevanemad otsustanud oma lapse panna just
meie väikesesse lasteaeda,
sest nad hindavad siinset
rahulikku miljööd ja looduslähedast keskkonda.
KAIE REIAL
Juhataja

Renoveeritud Euroopa Liidu toel
Augustis lõppesid Paikuse
lasteaia hoone välissoojustustööd ning uste ja akende
vahetus. Kõik kokku läks
maksma ligikaudu 3 miljonit
krooni, millest 55 % tuli
PHARE programmist. Töid
teostas OÜ Ardis Ehitus.
Loodetav energia sääst
on 30 %, mis aasta peale
peaks andma vallale kokkuhoidu ligi 100 000 krooni.
Jätkub köögiploki ümberehitus. Seadmed paigaldamisega maksavad ligikaudu 600000 krooni. Köök
alustab tööd novembris.
Käib dokumentatsiooni
kokkupanek 2007.aastal
valmima pidava lasteaia
juurdeehituse ehitaja leidmiseks riigihanke väljakuulutamiseks. Lasteaia laieneb 80 koha võrra.
LIILIA VARIK

Sarjas „Kolmes parim”
võisteldakse korvis
Sarja „Kolmes parim” turniiri II etapp toimub 22. oktoobril kell 12 Paikuse võimlas.
Kavas on korvpall. Võistkonna suurus peab olema 6
liiget ja koosseis peab olema kogu turniiri vältel sama,

kusjuures vaid 2 liiget võivad olla vanemad kui
18aastased.
Et kokkuvõttes parima
tiitel saada, tuleb osaleda
kõigil kolmel etapil.
ROLAND SIMANIS

Osavaima korvpalluri ja pinksiässa väljaselgitamine jätkub
Algavad traditsioonilised
sarjad „Paikuse osavaim
korvpallur” ja „Paikuse pinksiäss”.
Jõukatsumised on individuaalsed. Etapid hakkavad toimuma kord kuus.
Oma ala parim saab kokkuvõttes vastava temaatikaga
särgi. Osavaim korvpallur
on kõigile tasuta, kuid Pink-

siässas tuleb lastel tasuda
10 ja täiskasvanutel 15 krooni. Kogu raha läheb auhinnafondi ja see läheb jagamisele vanuseklasside esimeste vahel.
I etapp toimub 15. oktoobril - korvpallur kell 12 ja
pinks kell 14.00 Paikuse
võimlas.
ROLAND SIMANIS

Seljametsas on muutused
märgatavad
Tänu vallavalitsusele on
nüüd Seljametsa külavaheteed asfalteeritud. Seda
aega on meie kandis pikki
aastaid oodatud. Kui vaid
me oma inimesed neid teid
veel enne lõplikku valmimist oma suurte veokitega
ära ei lõhuks!
Lisaks korrusmajade vahele rajatud väikelaste män-

guplatsile on valmimas ka
korvpalliväljak. Lauad ja
rõngad on valla poolt, tööd
tegid oma ettevõtlikud inimesed.
Oleme eriti tänulikud vallavanem Kuno Erkmannile,
kes on kõiki meie soove
igati arvestanud ja meie
ettepanekutele kiiresti reageerinud.
AILI AASA

Ringidesse registreerumine
jätkub
Kunstiringi osalejaid registreeritakse veel kuni 14.oktoobrini tel 5345 6032 või
4453 259.
Klubi Emmekad alustab
uut hooaega. Kogunetakse
jätkuvalt kolmapäeviti kell 11
Paikuse Päevakeskuse kaminasaalis. Oodatud on kõik
kodused väikelastega emmed, samuti issid või vanavanemad. Tulge suhtlema ja
teiste lastega mängima! Info
Vastavalt toetuslepingule paigaldatakse hoone seinale mälestustahvel „Renoveeritud
Euroopa Liidu toel”.

Alaealiste kuritegevus käib valla rahakoti pihta
AS Kommen paigaldas vallavalitsuse tellimusel ja finantseerimisel tänavavalgustused Kooli bussipeatuse ja lasteaia vahelise
kõnnitee äärde. Juba paar
päeva hiljem oli üks neist
puruks visatud.
Möödunud nädalavahetusel jõudsid meie noored
vallakodanikud aga tõelise

vägitükini, sest maha oli
suudetud lükata valgustuspost täies pikkuses.
Õnneks vanasõna ”kus
tegijaid, seal nägijaid” peab
ka siin paika ja mitmel lapsevanemal tuleb peagi oma
võsukese kuritegude eest
vastust anda, sest juhtumite uurimisega tegeleb
politsei.

tel 5263 173 Kaire.
Täiskasvanud õppija
nädala raames toimub
Paikuse päevakeskuses
9.oktoobril kell 14 kursus
käsitööhuvilistele paelapunumise teemal, õpetajaks
Maie Liiv.
10.oktoobril algusega
kell 18 on võimalik Paikuse
Spordikeskuses tutvuda
kõhutantsu ja latiino treeninguga.

Pensionärid, tulge vanuritepäeva peole!
Kutsun kõiki pensionäre
meie klubi „Kuldne iga” peohommikule 1.oktoobril kell
11. See on vanurite päev ja
siis kutsutakse meid kõiki
vanuriteks - ka neid, kes
pühapäevariided selga
panevad ja rõõmsal meelel
ja ootusärevusega hinges
vallamajja peole tõttavad, et
koos omasugustega lõbusalt aega veeta ja tantsugi
vihtuda.
Kummaline. Olen alati
arvanud, et vanur on väga
vana ja haige inimene, kel
tavaliselt endagi eest hoolitsemisega palju vaeva ja
muret. Midagi siin ei klapi.
Pensionär - seda küll, sest
pensioni saame ju kõik - nii
kuuekümnesed kui üheksakümnesed, nii haiged kui
veel üsna hea tervise juures.
Kas eesti keeles pole tõesti
mõnusamalt kõlavat sõna?
Aga jätame selle küsi-

muse teistele edasiarutamiseks.
1.oktoobri peo korraldab
meile vallavalitsus. Kohtuma tulevad vallavanem ja
valla sotsiaaltöötajad. Terviseteemadel peab loengu ja
vastab küsimustele dr Anne
Järvsaar.
Esinema on lubanud
tulla Ljudmilla Salev oma
tantsutrupiga Pärnust.
Aastaid on meile korraldatud vanurite päevad
olnud sisutihedad ja toredad
ning küllap on tänavugi.
Septembri peohommikul
oli meil külas Suurejõe isetegevuskollektiiv „Hõbekiharad” Laine Kase juhendamisel. Ei mäletagi, millal
viimati oli eeskava nii lõbus,
sest tabavaid naljandeid oli
nii varasemast kui kaasajast.
Pensionärid, ootame teid
kõiki vanuritepäevale!
HELDI GROSSMANN
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Nr
Nr.. 9 (141)

Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
ELMERISE TOHVER
01.09.1928
MARIA TAMMEL
03.09.1934
ELMA TEDER
04.09.1927
NIINA VAHNINA
05.09.1926
OSKAR KUNINGAS
05.09.1929
LEONTINE EDNASEVSKAJA
06.09.1911
KALEV TÕNISSON
07.09.1936
MARTIN TUISK
10.09.1926
NADEZDA ENN
11.09.1922
ASTA SEPIK
11.09.1931
ANNA MEOS
12.09.1922
KALDI TALLI
13.09.1930
LEIDA MÄGI
14.09.1934
ALEKSANDR NIKOLAJEVSKI
15.09.1934
ELFRIEDE-FEODORA REINEM 18.09.1921
HUDO RÄÄK
19.09.1934
HILDA MASLOVA
20.09.1931
LJUDMILA LEESMENT
20.09.1934
VALDUR OLDE
23.09.1935
HEIMAR TAMMEL
24.09.1930
ELMAR HIIEMÄE
25.09.1932
VALENTINA BAKANOVA
25.09.1932
SALME PÕHAKO
27.09.1924
LEA KUSTASSOO
27.09.1936
UDO-LEMBIT GROSSMANN
28.09.1931
ERICH-HERMAN NÄREP
29.09.1931
MARET KASK
29.09.1935
JUTA KRUGLOVA
29.09.1936
VALENTINE RISTIOJA
30.09.1916
HELJU AASAMETS
30.09.1926
LINDA NAHKSEPP
30.09.1926

Ilmub “Paikuse vald 15 aastat”
Tänavu 24. oktoobril saab
Paikuse vald 15-aastaseks.
Selle tähtsa sündmuse
puhul pani vallavalitsus
kokku lühiülevaate valla
kujunemisest ja arengust

käesoleva ajani.
Väike kõvakaaneline
raamatuke sisaldab palju
fotosid. Käsitlemist on
leidnud teemad igast
põhilisest eluvaldkonnast.

Jalgrattamarsruut sai viidad
Sel suvel võis tähelepanelik
liikleja avastada, et siiasinna on tekkinud jalgratta-marsruudile nr 364
suunavad viidad. Nüüd ei
tohiks ka võõramal rattasõitjal olla Paikuse metsade
vahele suundudes eksimishirmu.
Tegemist on Paikuse
valla sisese ringmarsruudiga. Viidad juhivad
alevikust Silla külla,
Puraviku tänavat pidi
Sibulasooni, edasi tükk
maad pehmet teed kauni
männimetsa vahel ja
kruusatee Vaskräämas.
Helilooja Mihkel Lüdigi
sünnikoha juures pöörab
tee taas aleviku poole,
põigates suurelt teelt
veehaarde teele ning
Seljametsa järve juures
tagasi asfaldile. Muuseumist mööda ja matkaja ongi
alevikus tagasi.

Rada on küllaltki
ekstreemne ja mitmelgi pool
sõltub sõidetavus suuresti
ilmastikuoludest. Läbitav on
see marsruut siiski igal ajal.
Arvestama peab vaid
sellega, et kogu selleks 24
kilomeetriks võhma ja
tahtekindlust jätkuks.
Viitade paigaldamine sai
teoks Seljametsa Sõprade
ühingu projekti “Matkarajad
Seljametsast Vaskräämani”
raames ning seda toetas
lisaks vallavalitsuse 16855
kroonile ka kohaliku omaalgatuse programm 13000
krooniga.
Jõekalda tee ja Seljametsa tee algustesse oleks
selguse mõttes vaja paigaldada ka marsruuti
kujutavad kaardid ja ideaalis
trükkida matkakaardid ka
paberile, kuid see on täna
tuleviku teema.
EVE PAAS

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 44 53 259, e-post: riita@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita
Lillemets, 1000 eksemplari trükkis Kalurileht
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 8.00-17.00, lõuna 13.00-14.00.
www.paikuse.ee

Õnnitleme!
HELENA AILT

28.08.2006

ema Alki Ailt
isa Margo Ailt

KATRIN ADLER

30.08.2006

ema Mari Adler
isa Raul Adler

KERTU LOORENTS

01.09.2006

ema Airi Järvsoo
isa Joel Loorents

MARTIN RUUL

07.09.2006

ema Aili Kuusk
isa Rando Ruul

OÜ Luumurd
AUTOREMONDITÖÖKODA

Avatud E-R 9-18
Paide mnt 19a

Tel 5333 2584
26. oktoobril kell 18
Eesti sõjameeste
mälestuskirikus Toris

Paikuse valla 15.
aastapäeva
Kontsert-aktus
Muusikalises osas astuvad üles:
Jaanus Torrim (orel)
Peep Lõhmus (trompet)
Kait Tamra (laul, elektriklaver)
Tasuta, kohale viivad bussid

21.oktoobril
vallamajas

OMA TEO PÄEV
Kell 13-14 vallajuhtide
kohvitund
Volikogu esimees Mait Talvoja ja vallavanem Kuno
Erkmann tutvustavad valla 2007-2013 arengukava projekti ja vastavad elanike küsimustele.

Kell 14 pakutakse soovijatele võimalust
bussiekskursiooniks teemal "Tunne oma
koduvalda" (muuseumi juhataja L. Järvemäe selgituste saatel külastatakse uusi elamurajoone, tööstuskülasid jne).

Isetegevuslaste kontsert
Simmann - tantsuks mängib orkester
Samaaegselt vallamajas toimuvate üritustega on
kõigil võimalik osa saada kohalike käsitöömeistrite
töid tutvustavast näitusest ning osaleda ise või võtta
osa hindamisest nunnu-konkursil, koduveinide ja
hoidiste näitusel.

Rahvakultuuripäev Seljametsas
16. septembril kujunes rõõmsaks Paikuse, Tori ja Pärnu
rahvatantsijate mängu- ja tantsupeoks. Kahju, et
külarahvast vähevõitu oli. Päevaga jäi rahule ka möödunud
sajandi keskpaigu Seljametsas rahvatantsijaid juhendanud
pr Laine Mühlmann, kes oli peo aukülaliseks palutud.
Üritust toetas rahaga kohaliku omaalgatuse programm,
nõu ja jõuga valla kultuurijuht Ille Riivits, korraldas “Pastlapaar”.
EVE PAAS

Mälestame lahkunuid
Viktor Säde
Toivo Lehiste
Arnold Jaaniste

16.01.1947 - 27.08.2006
05.12.1939 - 09.09.2006
03.08.1928 - 19.09.2006

22. september 2006

TEATED
Paikuse Vallavalitsus korraldab järgnevate maaüksuste
detailplaneeringute avaliku väljapaneku 28.09 - 11.10.
2006.a. Paikuse vallamajas, mille jooksul on võimalik
esitada ettepanekuid ja täiendusi nende planeeringute
kohta: 1. Paikuse alevikus Sõmera tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7
kruntide (2,1 ha) ja selle lähiümbruse maa-ala
detailplaneering. Planeeringu eesmärk on muuta kuuel
krundil maa sihtotstarvet väikeelamumaast
korruselamumaaks, ühel krundil suurendada ehitusala
ulatust ning lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkude
paigutus. 2. Tammuru külas Rehe maaüksuse ühe osa
detailplaneering. Planeeringu eesmärk on eraldada
maaüksusest üks u 2100 m2 suurune elamukrunt.
Detailplaneeringute avalik arutelu toimub 11.10.06 kell
16.00 Paikuse vallamajas.

KUULUTUSED
Võtame tööle pagareid ja köögitöölisi, kohapeal väljaõppimise võimalus. Samas vajame osalise tööajaga kasti- ja pannipesijat. Töö sobib pensionärile.
Telefon 443 0243. Mondemill
***
Seoses Paikusele tööle asumisega soovib noormees
võtta üürile toa. Pakkumised teha tööpäeva jooksul tel
4430243.
***
3-aastane poiss, kes harjutab lasteaiaskäimist, otsib haigustest taastumise perioodideks toredat hoidjatädi. EPT
9, tel. 56 50 21 74, Annika.
***
Häälestan ja parandan klavereid. Tel 5063847 Paul Jõgi
***
Puidutöötlemisettevõtted, kes on huvitatud männipuust
grillmajade valmistamisest, leiavad tööd suurele hulgale
inimestele aastaringselt. Töö pole eriti keerukas ega
nõua erilist masinaparki.
Lisainfot saab www.divero.ee, Janek Lember, Divero
Grupp OÜ.

Paikusel töötavad ringid ja
toimuvad treeningud
Paikuse võimla
Kergejõustik - esmaspäev ja neljapäev 15
(osalemine tasuta, treener Marge Nõmm)
Korvpall (poisid) - kolmapäev, neljapäev, reede 16
(treener Rait Käbin)
Korvpall (tüdrukud) - esmaspäev, teisipäev 15.30
(treener Maret Link)
Maadlus - esmaspäev, kolmapäev, reede 16.30
(treener Gristen Heinmets)
Aerutamine - teisipäev, neljapäev 18
(treenerid Kaspar Kõiva ja Roland Simanis)
Kõhutants ja latiino - teisipäev 18 (treener Ulla Helin)
Päevakeskus
Klubi Emmekad - kolmapäeviti kell 11
(eestvedaja Kaire Külaots)
Käsitööring - esmaspäeviti kell 14
(juhendajad vastavalt teemale)
Beebikool *
Tervisevõimlemisring - (juhendaja Ene Saagpakk)*
Terviseklubi - neljapäeviti (koordineerija dr Anne Järvsaar)
Kunstide maja
Täiskasvanute kunstring (ringi juhendaja Ene Tapfer)*
Vallamaja
Naisrahvatantsurühm Pastlapaar - esmaspäeviti kell 18.30
(juhendaja Maie Kalbus)
Segarahvatantsurühm Pastlapaar - esmaspäeviti 20
(juhendaja Maie Kalbus)
Segakoor Sireli - teisipäeviti kell 19
(dirigent Maire Krinal)
Naisansambel Lustilik - kolmapäeviti kell 14
(juhendaja Kristi Rulli)
Näitering - kolmapäeviti 17.30 (juhendaja Ille Riivits)
Memmede tantsurühm - neljapäeviti kell 17
(juhendaja Maie Kalbus)
Eakate klubi „Kuldne iga” - iga kuu 1.pühapäev kell 11
(klubi president Sirje Lember)
Seljametsa külamaja
Eakate klubi - iga kuu 3.neljapäev kell 12
(eestvedaja Aili Aasa)
Naisansambel - kolmapäeviti kell 12
(juhendaja Hilma Kerbak)
Muuseumiring - reedeti kell 12 (juhendaja Laine Järvemäe)
* - ringi toimumise aeg või juhendaja täpsustamisel ja
sellest teatatakse oktoobrikuu lehes.

