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

Vallavolikogus otsustati:
15. novembril 2004
* tunnistada kehtetuks Paikuse Vallavolikogu 17. aprilli 1996 määrus nr 6 “Üüri- ja
teenustasude piirmäärada kinnitamine”;
* teha ettepanek Pärnu maavanemale anda munitsipaalomandisse Paikuse vallas
Paikuse alevikus asuv 1389 m2 suurune Tehnika tn 1 katastriüksus, millel paikneb Paikuse
vallale kuuluv katlamaja;
* Seenemetsa elamukvartali elektrivarustuse tagamiseks koormata tasuta tähtajata
isikliku kasutusõigusega OÜ Jaotusvõrk kasuks Paikuse vallale kuuluvad Paikuse vallas Silla külas asuvad Jõekalda tee 56A kinnistu, pindala 2737 m2 ja Seenemetsa kinnistu,
pindala 4,68 ha. OÜ Jaotusvõrk kasuks seatava isikliku kasutusõiguse sisuks on õigus
omada nimetatud kinnistutel 0,4 ja 10 kV elektripaigaldisi ning teostada kõiki töid, mis on
vajalikud nende elektripaigaldiste ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseka, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks elektrivõrgu talitluse tagamise eesmärgil;
* algatada detailplaneering Paikuse alevikus EPT 10 ja Paide mnt 19 katastriüksuste
osade ning nende lähiümbruse maa-alale ning kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne;
* arvata rida teid ja tänavaid kohaliku teede nimekirja.

Vallavalitsuses otsustati:
11. oktoobril 2004
* algatada detailplaneeringud:
- Paikuse vallas Silla külas Lüüdiku maaüksuse 2. osa ja selle lähiümbruse maa-alale
ning kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne;
- Paikuse vallas Silla külas Jõeoru katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale ning
kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne;
* anda Harri Karula`le välja projekteerimistingimused elamu ja abihoone ehitamiseks
Silla külas Karuluha maaüksusele;
* väljastada ehitusload:
- Paikuse Vallavalitsus´ele tänavavalgustuse ehitamiseks Paikuse alevikus Lagle
tänava, Linnu tee, Paide maantee piirkonnas;
- Karin Küla´le ühepereelamu ehituseks Silla külas Käärasoo tee 11;
* anda välja ehitise kasutusload:
- Ahti Rebase elamule Silla külas Jõekalda tee 59;
- Paikuse valla õppetöökoda-huvialakeskusele Seljametsa külas;
* muuta Tammuru külas elamus nr. 3 Vitali Hohlov ´ile kuuluva korteri 8,5 m² suuruse
toa kasutusotstarve elamispinnast mitteeluruumi pinnaks (bürooruum);
* muuta Paikuse alevikus Põllu tn 7 Leida Hunt´ile kuuluva abihoone kasutusotstarve elamu otstarbeks;
* tellida Paikuse valla, Sindi linna, Tori valla, Surju valla ja Tahkuranna valla ühise
jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja koostamine koos nimetatud kohalike omavalitsusüksustega osaühingult Alkranel kogumaksumusega 68534 krooni;
* nimetada valla esindajaks Paikuse Lasteaia Mesimumm hoolekogus Helve Reisenbuk ja kinnitada hoolekogu koosseis üheks aastaks: Janek Ollep; Ene Saagpakk;
Virge Paasik; Peeter Prisk; Ingrid Tiits; Grüne Ott;
* kinnitada Seljametsa Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis üheks aastaks: Gitta
Tohv; Urve Tuka; Reelika Juss; Evely Mikker; Avo Hansberg;
25. oktoobril 2004
* määrata Paikuse vallas Paikuse alevikus Tehnika tn 1 asuva katlamaja teenindamiseks
vajaliku maa piirid ja suurus 1389 m2;
* määrata Paikuse vallas Paikuse alevikus asuva munitsipaalomandisse taotletava
1389 m2 suuruse Tehnika tn 1 katastriüksuse sihtotstarbeks tootmishoonete maa;
* anda nõusolek Paikuse vallas Silla külas asuva Hundiaugu kü 11911 m2 ostueesõigusega erastamiseks Toivo Parts´ile;
* anda nõusolek Paikuse vallas Silla külas asuva Kodara kinnistu III maatüki jagamiseks 38 osaks;
* anda kirjalik nõusolek:
- Vladislav Gromkov´ile kõrvalhoone ehitamiseks Silla külas Käärasoo tee 15;
- MTÜ´le Elu Edendamise Ühing mänguväljaku ehituseks Paikuse alevikus;
* väljastada ehitusload:
- Vladislav Gromkov´ile ühepereelamu ehitamiseks Silla külas Käärasoo tee 15;
- Ly Urbel´ile ühepereelamu ja taluhoone ehitamiseks Seljametsa külas Juhapõllu mü;
* anda välja kasutusload:
- Vaskrääma külas Ingrid Rannamägi elektri liitumispunktile, omanik OÜ Jaotusvõrk;
- Paikuse al. Paide mnt, Linnu tee, Lagle tn elektri maakaabelliinile, omanik Paikuse v.;
- Silla külas Mägra mü vee- ja kanalisatsioonisüsteemile, omanik Paikuse vald;
* eraldada vallaeelarve reservfondist 3000 krooni annetuseks EELK Pärnu Eliisabeti
kogudusele.

Esimene Paikuse Postipaun
ilmus 10 aastat tagasi
Esimene Paikuse Postipaun
ilmus 10 aastat tagasi novembris 1994. Ehkki formaadilt samaks jäänud, on
ta meie, tegijate arvates tublisti muutunud.
Arvame, et järjest enam
täidab leht oma eesmärki on vahendajaks volikogu ja
vallavalitsuse ning elanike
vahel. Kuna lehte tehakse
ühiskondlikus korras,
trükikulud tasub vald ja
lugeja käest ei küsita ka
raha, oleme oluliselt vähen-

danud ajalooliste, olukirjelduslike jmt lugude osakaalu
lehes ning püüdnud panna
rõhu päevakajalistele teemadele niipalju, kui see kord
kuus ilmuvas väikelehes
võimalik on.
Samas vahendaksime
aga meeleldi ettepanekuid ja
arvamusi valla arengut
puudutavates küsimustes.
Avaldame endiselt ka kohalike elanike isiklikke teadaandeid ja kuulutusi.
Tänu Pille Kuke, Leo

Pärnoja ja Vilma Tukteni
abivalmidusele leiavad
Vaskrääma küla, Männiku ja
Keraamika tänava elanikud
lehe oma postkastist, teistel
on võimalus see võtta iga
kuu neljandal nädalal
Paikuse aleviku, Seljametsa
ja Silla küla kauplustest.
Head lugemist ja oma
valla muredele ning
rõõmudele Paikuse Postipauna vahendusel kaasaelamist!
LIILIA VARIK

Paikuse Postipauna ilmumine on igale vallakodanikule sündmus omaette. Pole tähtis,
kus või millal see näppu satub, lugema hakatakse seda alati kohe.
08. novembril 2004
* anda nõusolek Paikuse vallas Silla külas asuva Kaljumaa kü jagamiseks 2 osaks;
* anda nõusolek Paikuse vallas Seljametsa külas asuva Pae kü ja Liiva kü ostueesõigusega erastamiseks AS-le Pärnu Vesi;
* anda nõusolek raadamiseks Paikuse vallas Taali-Põlendmaa-Seljametsa tee 16,8
kuni 20,5 km ulatuses tee laiendamiseks;
* tagastada 20.93 ha Andres Oraste´le ja Ülle Rannaste´le endise Teearu A-82 taastamiseks Põlendmaa külas;
* eraldada vallaeelarve reservfondist 5000 krooni Paikuse Spordikeskusele inventari
ostmiseks;
* väljastada ehitusload:
- Hendrik Hoogeveen´ile tootmishoone rekonstrueerimiseks Silla külas Jõekalda tee
99, 101, 103;
- AS FKSM´ile Paikuse prügila kanalisatsiooni survetrassi ehituseks Paikuse vallas;
- Janek Leilop´ile üksikelamu ehituseks Silla külas Jõekalda tee 69;
- Stora Enso Timber AS Paikuse Saeveski´le viie kambriga kuivatikompleksi rekonstrueerimiseks Paikuse alevikus Haavasaare maaüksusel;
* anda kirjalik nõusolek:
- Valeri Sobolev‘ile väikeehitise (saun) püstitamiseks Silla külas Pohlaku 6;
- Janek Leilop‘ile kõrvalhoone püstitamiseks Silla külas Jõekalda tee 69;
* anda välja kasutusload:
- Hille Pusse üksikelamule Paikuse alevikus Linnu tee 4;
- Kaido Kaljuvee üksikelamule Paikuse alevikus Pihlaka tn 1;
- Bronek Järve üksikelamule Paikuse alevikus Linnu tee 4A;
* anda Raivo Parts´ile välja projekteerimistingimused laohoone ehitamiseks Silla
külas Jõekalda tee 13;
* tellida aktsiaseltsilt Elwo Jõekalda tee osalise tänavavalgustuse ning rambiväljaku
valgustuse ehitus kogumaksumusega 104 347 krooni.
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Paikuse valla eelarve täitmine
seisuga 01.11.2004
Eelarve 2004
TULUD
MAKSUD
14 510 000
Füüsilise isiku tulumaks
13 000 000
Maamaks
1 500 000
Reklaami- ja kuulutusemaks
10 000
Kaupade ja teenuste müük
1 544 664
Muud riigilõivud
60 000
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
518 600
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 110 000
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
61 000
Muud laekumised majandustegevusest
795 064
Materiaalsete ja imateriaalsete varade müük
868 500
Mittetoodetud põhivarade müük
868 500
Tulu varadelt
400 000
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud
50 000
Laekumine vee erikasutusest
350 000
Toetused
8 263 902
Sihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks
1 659 902
Koolipiim
12 642
Koolitoit
323 000
RIP
1 000 000
Vallateed
145 000
Erivajadustega isikute hoolekanne
39 375
Koolivaheaeg - ujumine
6 500
Tiigrihüppe
30 555
Haridus- ja teadusministeeriumist projekti rahastamine
16 530
21.sajandi kool
53 400
Projket "Erksama elu eest"
15 000
Eesti Õpilasmalev
10 400
Kultuuriministeerium
5 000
Kultuurkapital
2 500
Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
6 604 000
Vabariigi Valitsus sh.
Tasandusfond § 5 lõige 1
2 039 000
Toimetulekutoetus
160 000
Hariduskulud
4 109 000
Palkade ühtlustamiseks
296 000
KOKKUTULUD
25 587 066
Laenud
2 000 000
Finantsvarad
3 693 555
Kassatagavara
100 000
Vabajääk
3 593 555
KÕIK TULUD KOKKU
31 180 621
BILANSS
31 280 621
KULUD
Vallavolikogu
130 100
Vallavalitsus
3 356 020
Reservfond
47 159
Riigikaitse
10 000
Majandus
12 388 055
Paikuse Lasteaed Mesimumm
2 949 808
Seljametsa Lastead-Algkool
1 487 131
Paikuse Põhikool
6 087 806
Paikuse Spordikeskus
695 390
Raamatukogu
164 800
Seljametsa Muuseum
85 951
Kultuuriüritused
383 024
Päevakeskus (eakate sotsiaalhoolekande asutus)
424 190
Toimetulekutoetus
160 000
Sotsiaalhoolekande teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 308 000
KULUD Majandustegevuse järgi
28 677 434
S.H.
Personalikulud (töötasu + sotsmaks + töötuskindlustus) 10 912 026
Vallavalitsus
2 165 520
Volikogu
80 100
Majandus
497 622
Paikuse Lasteaed Mesimumm
1 912 520
Seljametsa Lasteaed-Algkool
1 120 184
Paikuse Põhikool
4 440 400
Paikuse Spordikeskus
282 890
Raamatukogu
78 500
Seljametsa Muuseum
40 651
Päevakeskus
194 115
Kultuuriüritused
99 524
Eraldised
2 603 187
Eraldised kohaliku omav. üksustele ja omavalitsusasut.
1 100 000
Muudelt residentidelt võetud laenud
1 421 607
Intressi- ja kohustistasukulud
81 580
ÜLDSE KULUD
31 280 621
Tulude ülekaal kuludest
Kassatagavara
BILANSS
31 280 621
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Ralf Palo siirdus uuele tööle

Täitmine
12 954 210,00
11 297 805,00
1 645 175,00
11 230,00
1 858 239,43
121 840,00
681 082,58
120 220,00
72 136,95
862 959,90
868 500,00
868 500,00
569 573,52
89 571,71
480 001,81
7 318 468,00
1 595 002,00
12 642,00
258 100,00
1 000 000,00
145 000,00
39 375,00
6 500,00
30 555,00
16 530,00
53 400,00
15 000,00
10 400,00
5 000,00
2 500,00
5 723 466,00
5 723 466,00
2 346 233,00
133 330,00
2 997 234,00
246 669,00
23 568 990,95
0,00
3 693 555,00
100 000,00
3 593 555,00
27 162 545,95
27 262 545,95
81 641,90
2 728 686,68
0,00
0,00
9 887 684,92
2 341 564,02
1 154 657,42
4 944 639,76
536 209,30
119 567,95
37 899,64
332 268,86
258 563,76
93 111,00
257 697,66
22 774 192,87
8 449 980,95
1 635 446,50
60 075,00
459 284,50
1 489 875,15
833 155,75
3 462 111,35
180 729,95
56 571,00
16 889,00
142 621,75
113 221,00
2 610 666,91
1 251 690,80
1 317 598,30
41 377,81
25 384 859,78
1 777 686,17
100 000,00
27 262 545,95

Vallavanem Kuno Erkmann tänas Ralf Palo meeldiva koostöö eest ning soovis edu ka
Urmas Luik
uues ametis.
29.oktoobril kogunes Sise1. novembrist asus aga esindajana aastaks Gruukaitseakadeemia politsei- Palo juba tööle Sisekaitse- siasse nõustama Gruusia
kolledzi politseikooli nõu- akadeemia rektori nõuniku siseministrit politseisüspidamiste ruumi hulgaliselt ametikohale, sest loomuli- teemi ülesehitamisel.
Täna juhib nõunikuna
politseivormis kõrgeid kult ei jää temasugune 30
ametnikke ja ka oma maja aastase politseistaazhiga meie politseikooli igapäevaseid töid ja tegemisi Juhan
rahvast. Põhjuseks oli ligi mees tegevuseta.
kaks ja pool aastat kooli
Et teda kui spetsialisti Kubu, kes töötab koolis
juhtinud Ralf Palo politsei- hinnatakse eriliselt kõrgelt, 1.detsembrist 1995.
teenistusest pensionile näitab ka asjaolu, et Eesti
LIILIA VARIK
saatmine.
riik saatis Ralf Palo OSCE

Küsime teie arvamust
jäätmekäitluse osas

Paikuse vallavalitsus on
alustanud valla jäätmekava
koostamist aastateks 20052009. Jäätmekava on vajalik
valla lähiaastate jäätmemajanduse korraldamiseks ja
arengusuundade määratlemiseks. Jäätmemajanduses valitsevast olukorrast
ülevaate saamiseks viiakse
Paikuse valla elanike seas
läbi jäätmeküsitlus. Küsitlusele vastamine on vajalik, et
vallavalistus saaks jäätmekava koostamisel arvestada ka elanike arvamusega,
on ju puhtam ja tervislikum
keskkond meie ühine mure.
Käsitletavate teemade hulgas peaks eelkõige huvi
pakkuma korraldatud jäätmete vedu ning ohtlike ja
taaskasutatavate jäätmete
liigiti kogumine.
Elanike küsitluse ankeet
pannakse elanikele postkasti. Kes ankeeti ei saa, võib

selle täita vallamajas või
saab ankeedi kätte valla
kodulehelt. Täidetud ankeete ootame tagasi kuu
lõpuks kohalikesse kauplustesse või vallamajja, saata võib ka faksil nr 4453188.
Jäätmeseadusega on
vallale pandud kohustus
organiseerida korraldatud
jäätmevedu, st süsteemi,
kus kõigil on kohustus
koguda jäätmed valla poolt
määratud korras. Vald peab
korraldama konkursi jäätmevedaja valimiseks. Jäätmevedaja saab olmejäätmete veol ainuõiguse
kolmeks aastaks, st, et kõigil on kohustus korraldatud
jäätmeveoga liitumiseks.
Uue süsteemi eelis on
jäätmete optimeeritud ning
logistiliselt otstarbekas
vedu, kõikide kinnistute
haaramine
jäätmeveo
süsteemi ning aitab vältida

prügi sattumist metsaalustesse, teeäärtesse ja võõrastesse prügikastidesse.
Keskkonnaohu vähendamiseks on oluline nende
liigiti sorteerimine ja taaskasutamine, mis võimaldab
vähendada ka prügimajandusele tehtavaid kulutusi, sest jäätmete prügilasse
ladestamine on kallis. Tulevikus pööratakse kindlasti
rõhku jäätmete liigiti kogumisele ja selleks võimaluste
loomisele.
Enne jäätmekava kinnitamist korraldatakse vallavalitsuses avalik väljapanek ja
arutelu, kus kõik asjast huvitatud isikud saavad teha
jäätmekavasse täiendavaid
ettepanekuid, esitada küsimusi ja avaldada arvamust.
Ootame rohket osavõttu!
JÄÄTMEKAVA
KOOSTAJAD

Korteriühistud arutasid
naabrivalve võimalikkust

Et arutada, mida saaks
kodanik ise ära teha oma
vara kaitseks ehk kuidas
võiks toimida naabrivalve,
oodati 4. novembril vallamaja saali valla kõikide
korteriühistute esindajaid.
22 kutsutust leidsid aega
kohale tulla 12 ühistu
esindajad: Paimaja 1, 3, 4, 9
ja 11, Kooli tee 6, 7 ja 11,
Pärnade pst 4 ja 8, Servaku
(Männiku tn 6 elamut) ning
Mari (Paide mnt 14c).
Koosolekust võtsid osa
Pärnu politseikomissar
Sander Peremees ning Sindi

politseijaoskonna juhtiv
konstaabel Kuldar Rüütli.
Põhiettekandega esinenud
MTÜ Eesti Naabrivalve
tegevjuhi Tarmo Vaigu
jutust jäi kõlama mõte “Kui
aitad oma naabreid, võid
kindel olla, et vajalikul
hetkel aidatakse ka sind”.
Kui see tõetera pole just
suureks uudiseks, siis on
seda fakt, et naabrivalvega
ühinenutele on politsei
kohustatud hiljem teatama,
mida valvajate poolt tehtud
väljakutsete või avalduste
põhjal on ette võetud, kas

ja keda karistatud jne.
Vallavalitsus paljundas
igale korteriühistule dokumentide paketi, mis sisaldab
MTÜ Eesti Naabrivalve
arengukava aastani 2013,
põhikirja jt süsteemi toimimiseks vajalike dokumentide näidiseid ja saatis
need ühele juhatuse liikmele
koju, et oleks abimaterjali
ühistu koosolekul teema
käsitlemisel. Niisiis, kõik
asjasthuvitatud saavad
täpsemat infot oma majast.
KUNO ERKMANN
Vallavanem
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Politseikonstaabel
võtab kodanikke
vallamajas vastu
kaks korda
nädalas
Politseikonstaabel Aleksander Mõttus võtab vastu
kodanikke vallamajas tuba
2 esmaspäeviti 9.00-12.00 ja
neljapäeviti 14.00-16.00; tel
55927733. Alati võib
helistada ka numbril 110.
Konstaabli äraolekul saab
pöörduda Sindi konstaablipunkti juhi Kuldar Rüütli
poole või helistada telefonil
44 52 770 või 53421840.
Konstaabel on lubanud
noorte kogunemiskohtasid
üle vaadata ja kontrollida
senisest sagedamini.

Aerutamisklubil on
nüüd oma
kodulehekülg
Mittetulundusühingul
Paikuse aerutamisklubi valmis oma kodulehekülg
aadressiga www.aerpak.ee.
Edaspidi on kodulehelt võimalik lugeda kõikide klubi
ürituste kohta, sh ürituse
eesmärk, toimumise aeg ja
koht, mida selga panna või
kaasa võtta jne.
Oma märkused ja
ettepanekud saate teha
samal aadressil.

Aivar Kriiska
tänuväärne töö
arheoloogina viib
meid aegade
algusesse
Tuntud arheoloog Aivar
Kriiska tutvustab Paikuse
rahvale oma 15 kirjutisest
koosnevat raamatut kaugemast minevikust 2.detsembril kell 15 vallamaja saalis.
Peale Eesti Kultuurkapitali toetasid kogumiku väljaandmist veel Pärnu
Maavalitsus, Paikuse Vallavalitsus ja mitmed Paikuse
ettevõtjad nagu OÜ
Hüdromel, AS Torfex, OÜ
Annuste ja Ko, OÜ Skorpion P.J, Stora Enso Timber
AS Paikuse Saeveski.
Kohtumisele on oodatud kõik ajaloohuvilised.
Kohapeal on võimalik
raamatut ka osta oluliselt
soodsama hinnaga kui
kauplustest.

Kolme kvartaliga sündis kahe
aasta jagu lapsi
2004.aasta esimese kuuga
registreeriti vallavalitsuses
37 sündi, eelmisel aastal
sama ajaga 18. Nime sai 18
tüdrukut ja 19 poissi.
1.oktoobri seisuga oli
vallas 3523 elanikku, sh
Põlendmaal 36, Vaskräämas
84, Tammurus 155, Seljametsas 303, Silla külas 354 ning
Paikusel 2591. Vanuse järgi
on elanikkond järgmine:
kuni 18aastaseid - 859, 18 65aastaseid - 2276 ja üle
65aastaseid 388.

Tähelepanekuid esimesest
õppeveerandist

“Mitte see, mida sa mõnikord teed,
vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav.”
(J.Craig)

Esimese õppeveerandi lõpp
annab võimaluse hinnata,
kuidas me oma igapäevatööd teinud oleme.Üldiselt
on Paikuse Põhikoolis
õpihimulised lapsed: kooli
keskmine õppeedukus on
90% ja ligi pooled hinnatud
õpilastest (162 õpilast ehk
49,4%) õppisid “neljadeleviitele”. Ilma puudulike
veerandihinneteta lõpetasid
esimese veerandi 2a, 2b, 3b,
4a ja 5a klass.
Ainult viied olid tunnistusel 42 õpilasel: Hannes
Dvorjanski, Karmel Kostabi, Kristel Kostabi, Allan
Popp, Eliisabet Tiits, Madis
Heinmets, Kelly Solovjov,
Hendrik Õmblus, JornasToomas Iisak, Lisanna
Kõgel, Karl-Daniel Soobik
(2a), Gätriin Gerlein, Siret
Kustassoo, Gertrud Luhaoja, Nicole Meos, Enar
Mustonen, Sander Nikolai,
Laura Pampa, Mart Soosalu,
Kirke Talu (2b), Triin Lanno,
Elina Ild, Rauno Joost,
Janely Tilk (3a), Tõnis
Lepik, Marten Jaanimets,
Raul Ilbi, Madli Kivisto,
Helena Hook (3b), Kadri

Schneider, Kristina Rabi,
Mai-Liis Pukk, Eliise
Kruusmaa (4a), Gerli Paju,
Meriliin Jaago, Gregor Rähk
(4b), Mariliis Jaago (5a),
Merilin Mihkeles (6a), Riin
Leas, Triinu Kollamaa (7a),
Kairi Puust (7b), Eneli
Külaots (9.klass).
Eeskujulikult käituvaid
õpilasi on 139. Nagu väga
hea õppimisegi puhul, on
neid kõige rohkem esimeses
ja kõige vähem kolmandas
kooliastmes. Rõõmustav on
see, et kooli külastanud
õpetajad ja koolijuhid on
märkinud ära meie laste
viisaka tervitamise oskust,
samas aga vajab omavaheline suhtlemine ja üksteisest
hoolimise juurutamine veel
suuremat tähelepanu.
Kahjuks on õppetööl
alati ka teine, vähem rõõmustav pool. Seegi kord oli
puudulikke hindeid tunnistusel kokku 30 õpilasel, neist
kõige rohkem kuuendates, 8.
ja 9.klassis. Puudulike hinnete põhjuseks võivad olla
küll kesised võimed ja seega vajadus õpiabi järele, aga
täiesti ilmne on seos koolist

puudumise ja mitte piisavalt
tõsiselt õppetöösse suhtumise vahel. Põhjuseta
puudus I veerandil 47
õpilast, neist 10 rohkem kui
6 tundi ehk rohkem kui ühe
koolipäeva.
Seetõttu on puudumised
ja hilinemised jätkuvalt erilise tähelepanu all ja sageli
ka käitumishinde alandamise põhjuseks.
Hilinemiste kontroll tõi
põhjustena välja sagedase
hommikuse magamajäämise
või kella mittehelisemise.
Siit tõsine palve lapsevanematele: kindlustage, et
lapsed õhtul õigel ajal magama läheksid ja hommikul
piisava ajavaruga kooli
jõuaksid.
Nõudkem nii koolis kui
kodus, et õpilaspäevikusse
saaks kogu info alates kodustest ülesannetest kuni
hinneteni. Päevikut vaadates näitame ka lapsele, et
tunneme tema käekäigu vastu huvi ja hoolime temast!
AELIITA KASK
Põhikooli õppealajuhataja

Projektiraha võimaldas
lastele sisutiheda vaheaja
Koolivaheajad on nii laste
kui õpetajate jaoks oodatud
puhkus. Rutiin jääb seljataha ning on aeg midagi
põnevat ette võtta.
Selleaastane sügisvaheaeg pakkus nii päikeselist
kui vihmast ilma. Kultuuriministeerium pakkus
aga meie valla lastele võimaluse Tallinnat külastada.
Õpetajad rivistasid oma
mudilased ja noored üles
ning asusid teele. Külastati
loomaaeda, vabaõhumuuseumi, Eesti Televisiooni ja
Energiamuuseumi. Lisaks
kultuuriüritustele oli pop
koht McDonald´s.
Lisaks Tallinna külas-

tusele võtsid algklasside
lapsed osa kolmest matkapäevast. Esimesel päeval
õppisime üheskoos tundma
meie ümber olevat keskkonda - nii füüsilist kui ka sotsiaalset. Tuletasime üheskoos
meelde metsas matkamise
reeglid ning läksime metsa
tundmatuid ja tuntud taimi
korjama. Hiljem ehitasime
metsatondile lapiteki ja kuulasime metsahääli.
Teisel päeval käisime
koostöös RMK-ga Rannametsa - Tolkuse õpperajal rabas. Käisime 2 km mööda laudteed, ronisime
vaatetorni tippu ning lahendasime ristsõna.

Kolmas päev möödus
Audrus Lastetalus. Meid
võttis külalislahkelt vastu
perekond Aas. See oli super
teguderohke päev, kus oli
võimalus kiikuda kolmel
erineval moel, karusellil käia,
köiel libiseda, tasakaalu harjutada, betanqi mängida ja
palju muudki. Päeva
lõppedes tegime väikse peatuse Rebasefarmi juures
ning käisime kohalikule
hülgele “tere” ütlemas.
Suur aitäh Kultuuriministeeriumile tegusa vaheaja
sisustamisel.
JAANA RÕÕMUS

lapsega koosolemiseks ja
pakkuda elamusi spordis.
Selleks, et see asi õnnestuks, on vaja teiepoolset
osalemist. Kogu ürituste
jada on tasuta (edaspidi, kui
tuleb mingi osavõtumaks,
siis saab see olema sümboolne summa). Teie ülesandeks jääb ainult oma perel käest kinni võtta, vastavalt ilmaoludele riidesse
panna ning kohale tulla ja
osaleda.
Selle kavaga on plaanis
peale hakata jaanuarist

Mullu sai külade taastamise
ja arendamise toetust taotleda SAPARD programmi 6.
meetmest, tänavu aga
riikliku arengukava meetmest 3.5.
Toetuse eesmärgiks on
tugevdada kohaliku elanikkonna omaalgatust ja
koostöötahet ning toetada
vaba aja veetmiseks mõeldud hoonete ja rajatiste ning
infopunktide korda tegemist. Suurimaks muudatuseks mullusega võrreldes
on see, et taotlejaks ei saa
enam olla vald. Toetust
saavad mittetulundusühingud (MTÜ) ja vallas
tegutsevad ettevõtjad (peab

taotlemise hetkeks olema
tegutsenud vähemalt 6 k).
Maksimaalne toetus ühe
taotleja kohta on 938 796
krooni aastas. Toetuse
avalduse ja arengukava
lühikokkuvõtte koostamiseks tellitud töö eest on
võimalik saada toetust
15 000 krooni projekti kohta.
Taotlusdokumentide
vorme ja juhendmaterjali
saab PRIA veebilehelt
www.pria.ee ja büroodest.
Taotlusi on plaanis vastu
võtta 22. novembrist kuni
16. detsembrini PRIA
piirkondlikes büroodes.
HELI RAAMETS
PRIA pressinõunik

Represseeritutel õigus
maamaksusoodusele
Vallavalitsus esitab detsembrikuu volikogu istungile eelnõu, mille kohaselt
tekib vallavalitsusel õigus
vabastada maamaksust okupatsioonireziimide poolt represseeritud isik tema kasutuses olevalt elamumaalt
kuni 1 ha ulatuses, kuid mitte rohkem kui 300 krooni
suuruses summas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Avaldus maksuvabas-

tuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalikult vallavalitsusele hiljemalt 10. jaanuariks
2005, kuid soovitav on teha
seda esimesel võimalusel.
Taotleja peab esitama järgmised andmed:
- ees- ja perekonnanimi,
sünniaasta ja vastava tunnistuse number;
- alalise elukoha aadress;
- maksustatava krundi
aadress ja pindala;
Lähemat informatsiooni
saab telefonilt 44 53448.
JAAK METS

Terviseklubi tegevus
kogub populaarsust
Terviseklubi Elurõõm külaliseks 17.novembril oli
reumatoloog dr Lea Pank.
Ligi 30 kuulajale rääkis
staazikas arst liigesehaiguste põhjustest, olemusest ja ravist, nimetas
kaasaegseid ravimeid, mis
aitavad haigust nii ennetada kui ka ravida. Oma jutu
ilmestamiseks näitas ta ka
arvukalt selgitavaid slaide.
Kohaletulnud jäid kuuldu ja
nähtuga väga rahule, sest
kõik räägitu oli arusaadavas
ja mõistetavas keeles, dr
Pank vastas küsimustele

ning julgustas hädalisi
tulema vastuvõtule.
Järgmine kord tulevad
terviseklubi liikmed kokku
16.detsembril kell 14
päevakeskuse kaminasaali,
et kuulda neeru- ja põievaegustest ning abivahenditest uriinipidamatuse
korral.
Kuna terviseklubil püsiliikmeid pole, on kõik
asjasthuvitatud teretulnud.
Täpsemat teavet püüame
anda vallalehe vahendusel.
AIME KÄÄRATS

Ootame jõulueelsele
peohommikule

On üks mõte...
20. oktoobril said kokku
aktivistid, kes on nõus
kaasa aitama spordielu arendamisele Paikuse vallas.
Sihtgrupiks, keda oma tegevuses eelkõige silmas peeti,
on pered. Kokkusaamisel
otsustati, et regulaarselt iga
kuu ühel pühapäeval
hakkab toimuma sportlik
pereüritus erinevates kohtades ja valdkondades.
Hea Paikuse valla elanik, kogu selle ürituse eesmärk on tugevdada peresiseseid sidemeid - leida aega

Külaelu arendamiseks
saab jälle toetust

2005.a. Edasist infot loe
Paikuse Postipaunast või
küsi telefonil 55578651 või
4453392 Rolandilt.
Järgmine kokkutulek
toimub 15. detsembril
2004.a. kell 18.00 Paikuse
võimlas. Kõikidel, kellel on
soov anda oma panus sellesse üritusse, organiseerida ja oma ideid realiseerida,
siis oled oodatud meie sekka.
ROLAND SIMANIS
Spordikeskuse juhataja

Pikk ja pime sügis on jätmas
jälge ka meisse enestesse,
sest järjest sagedamini on
kuulda kellegi haigusest või
lihtsalt halvast enesetundest. Kuigi meie eelmisele peole jäid haigestumiste
tõttu tulemata mõlemad
külalisesinejad, õnnestus
see ometi. Naisansambel
Lustilik tutvustas meile oma
uuemat repertuaari,esinesid
ka rahvatantsijad.
Elevust tekitas Pauksonite kalendri järgi ilma
ennustamine - enamuse
otsustamise kohaselt peaks

talv tulema külm ja lumerohke, jõulud valged. Aprilli
keskel peaks aga maa olema
roheline ning rohi jõudsalt
kasvama.
Advendipidu 06. detsembril tuleb jõuluooteajale
sobivalt rahulik - temaatilise
kavaga esinevad meie oma
põhikooli lapsed. Aastavahetuse pidu, kuhu
kindlasti ka jõuluvana tuleb,
toimub aga tavakohaselt
jaanuari esimesel pühapäeval. Head laulusalmide
õppimist!
HELDI GROSSMANN
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Õnnitleme valla
eakamaid
sünnipäevalapsi
ENDEL MAIDLE
01.11.1932
RAILI UUSTAM
01.11.1934
ALEKSANDER HEINSALU 02.11.1923
ULLY TOHV
03.11.1932
EINART MÄE
03.11.1934
ALFRED ABRAM
07.11.1934
LIIDIA ELVELT
07.11.1934
HILDA SUTT
12.11.1923
NIKOLAI KESA
12.11.1926
ILMAR KUNDLA
12.11.1931
ELVY ENNIS
13.11.1931
MARTIN OJA
16.11.1933
HERTA-ARMILDA JEREMENKO
17.11.1922
ALMA LIPPERT
27.11.1922
VARVARA PIIR
29.11.1927
JUTA UIBU
29.11.1932

TEATED

Õnnitleme!
KERTU KOEL

17.10.2004

ema Katrin Vanker
isa Andrus Koel

Paikuse vallamajas

17.detsembril kell 20

JÕULUPIDU
* Kaunid jõululaulud
* Varietee programm
* Koonga bänd
* Jõuluvana
* Jõululoterii
Pilet 50 krooni müügil valla kantseleis
kuni 14.detsembrini.

Ei see komme kao kuhugi
Mardilaupäeval kogunesid
Paikuse põhikooli I-IV
klassi mardid vallamaja
saali varbaid soojendama.
Üksteisele esitati varem
selgeks õpitud marditeemalisi kavasid, lauldi ja
tantsiti. Igale väiksele
mardile jagus põskepanemiseks ka magusat.
Vilja-, karja- ja tööõnne
käidi soovimas ka kabinettides, kus meeldivalt
üllatunud töötajad lahkuvatele martidele moonakotti
ohtralt lisa panid.
Ei need kombed kao
kuhugi.
LIILIA VARIK

Koolipidu juhatas sisse vaheaja

21.oktoobri õhtul toimus
Vallamajas meie kooli
õpilasomavalitsuse poolt
korraldatud moeshõu.
Demonstreeriti rõivaid
alates barbidest kuni 60ndate moeni. Hindamiseks
oli kohal ka zhürii koosseisus: Diana Rozkova,
Aide Leppnurm, Anu
Sieberk, Ille Riivits, Eda
Sieberk, Maarja Kaderik,
Annika Kolnesja ning Aare
Külaots. Muusika eest
kandsid hoolt diskorid
Mirko Talu ja Heiki Voosalu.
Moeshõust võttis osa 6
võistkonda. Valla poolt
välja pandud eriauhinna
said 7.b klassi tüdrukute
seltskond Signe, Kärt ja
Merle, kes tegid vihmatantsu ning kasutasid
seejuures Paikuse valla
logoga keepe. Nende
võistkonna valis ka publik
oma lemmikuks. Zhürii

otsusel jäi kolmandale
kohale barbie’sid esitlenud
Kristina, Pirgit, Margot,
Kertu ja Romet. Teise koha
said publiku lemmikud Kärt,
Merle ja Signe. Zhürii
kohesel otsusel tulid esiToimetus Pärnade pst 11 tuba 6.
Telefon 44 53 259, e-post: riita@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
trükkis AS Trükk
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 8.00 - 17.00, lõuna 13.00 - 14.00.
www.paikuse.ee

22. november 2004

Paikuse Vallavolikogu on 15.11.04 korraldusega nr
28 algatanud Paikuse vallas Paikuse alevikus EPT 10
ja Paide mnt 19 katastriüksuste osade ning nende
lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu. Selle
planeeringuga lahendatakse 27316,8 m2 suurusele
alale lasteaia juurdeehituse rajamine.
***
Paikuse Pastlapaari rahvatantsu segarühm ootab uusi
tantsijaid. Proovid pühapäeviti kell 19 lasteaia saalis.
Helistada Maiele 56658008.

Lumetõrjujad on teada
Äsja hoogsa lumesajuga alanud talveperioodiks on vallavalitsus lumelükkamiseks sõlminud kokkulepped osaühinguga Kavari Suurtalu ja Männituka taluga.
OÜ Kavari Suurtalu teenindada jäävad Paikuse aleviku,
Silla, Vaskrääma ja Tammuru külade teed (tel 5281665).
Seljametsa küla teedel lükkab lund Männituka talu (tel
5230809).
Tuletame meelde, et kõike kohe ja korraga teha pole
võimalik. Mõistvale suhtumisele lootes ja teie pretensioonidele alati telefonidel 4453448 ja 5246252 vastates
JAAK METS Maakorraldaja

KUULUTUSED

Müüa kuivi lõhutud 50 cm pikkuseid küttepuid. Paikuse
aleviku piires kojuviimise võimalus, samas ostan metsaja põllumaad. Helistada 5041066.
***
Soovin üürida Paikuse alevikus korralikku 2-toalist
korterit. Ettemaksu võimalus. Tel 56 54 380.
***
Müüa garaaziboks EPT elamurajoonis. Hind
kokkuleppel. Tel 51 37 439.
***
Raamatupidaja kogemustega naine otsib tööd Paikuse
valla ettevõtetes, sobiv on ka lao- või tootmistöö
puidufirmas. Helistada 55 577 305.
***
Lp Paikuse valla elanik, kes sa oled huvitatud oma kodukandi esindamisest erinevatel võistlustel või soovid olla
aktiivne spordiürituste korraldamisel, palun võta ühendust telefonil 44 53 392 või 55 578 651.
***
Tulen lapsehoidjaks. Helistada 44 27 482.
***
Veel on vabu kohti sõitmiseks Riiga 28.novembril. (vaba
aeg vanalinnas, Lido külastus). Väljasõit kell 8.00, tagasi
umbes kell 20, sõit maksab 130 krooni. Täpsem info tel
44 55 164; 580 53 523; kodus 44 74 390. Kersti Männamaa

Detsembrikuu üritused
5. dets. kell 11 eakate klubihommik
11. dets. Taluliidu jõulupidu
17. dets. kell 20 valla jõulupidu
21. dets. kell 14 koduste laste jõulupidu
22. dets. Paikuse Põhikooli jõulupeod
kell 10 I - IV kalss
kell 18 V - IX klass

TÄIENDÕPE

kohale (fotol) Gerli Paju,
Keiti Pärnoja, Daniel Tapp,
Rauno Paju, Jana Schmidt,
Birgit Uibu, Riin Leas, Sille
Raudsepp ja Bertha Jõffert,
kes esitlesid “Greasi”
muusika taustal 60-ndate

peomoodi.
Peale kokkuvõtteid algas
disko ning pidu jätkus.
Avatud oli ka kohvik, mida
pidasid 7.a klassi tüdrukud.
RIIN LEAS
ja BIRGIT UIBU

Mälestame lahkunuid
Maria Aolaid
Endel Kollamaa
Rutt Pulst
Olga Pärnoja

24.04.1928 - 25.10.2004
06.03.1936 - 02.11.2004
28.08.1939 - 15.11.2004
20.04.1930 - 17.11.2004

ARVUTIÕPE
Ø Internet
30.11;
Ø Arvuti algkursus
03.12;
Ø Esitluse koostamine
14.12;
Power-Point programmis
Ø Digitaalallkiri
10.12;
(ID kaardi omanikele)
KOKAKUNST
Ø Jõulu- ja aastavahetuse
road
09.12;
Ø Jõulubuffet
03.12;
Ø Piparkoogimajakese
meisterdamine
10.12;
KEELEÕPE
Ø Saksa keel algajatele 01.12;
TÖÖALANE KOOLITUS
Ø Toiduhügieenikoolitus 16.12;

8 t 300.12 t 450.8 t 300.4 t 300.-

6 t 400.7 t 600.4 t 150.40 t 1600.7 t 300.-

Pargi 1, Pärnu Tel: 442 7870; 556 42968
kursused@hariduskeskus.ee

