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Valla viktoriini II voor
Osavõtt viktoriinist jäi kahjuks loodetust väiksemaks.
Siiski oli tähtajaks vastused
saatnute hulgas päris palju
ka neid, kes said maksimaalse punktide arvu.
II vooru küsimused:
1. Kui vana on inimasustus meie valla territooriumil?
2. Kes oli Waldhofi mõisa omanik?
3. Millised asutused on olnud endises Sindi (Zintenhofi)
mõisas peale selle riigistamist 1919. a käesoleva ajani?
4. Millist nimetust kandis Paikuse aleviku territoorium
enne 1975. aastat?
5. Millal ja kus sündis helilooja Mihkel Lüdig?
6. Mis asutus tegutses hoones, kus praegu asub Paikuse
Põhikool?
7. Millal avati Sindi–Lodja (Reiu) kaarsild?
8. Milliseks otstarbeks ehitati 1873. aastal hoone, kus
praegu asuvad Seljametsa muuseum ja külamaja?
9. Mis aastal asutati Sindi sovhoos?
10. Mitmes Seljametsa laat toimub 2011. aastal.
Vastuste leidmisel aitavad raamatud „ Kahe jõe vahel”.
Neid on nii Paikuse kui põhikooli raamatukogus ning Seljametsa Muuseumis. Vastuseid ootame 15. aprilliks Paikuse
Raamatukokku, Seljametsa Muuseumi või paikuse@pkr.
ee. Peale I vooru pole ka uutel vastajatel veel hilja liituda.
Head nuputamist! (Marika Kukk)
I vooru õiged vastused on: 1. 24.10.1991 Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu Presiidium; 2. 3907; 3. Põlendmaa, Seljametsa;
Silla; Tammuru; Vaskrääma. 4. „Parim paik, kus elada“, „Rõõmsate ja töökate inimeste kodu“, „Koht, kuhu tulla, kus olla ja
mitte tahta ära minna“. 5. Paikuse Põhikool, Paikuse Lasteaed
Mesimumm, Paikuse Päevakeskus, Paikuse Spordikeskus, Paikuse Huvikool, Paikuse Raamatukogu, Seljametsa Muuseum,
Seljametsa Lasteaed-Algkool. 6. Põlendmaa. 7. Roheline–kollane
(kuldne). 8. Paikuse valla volikogus on 15 liiget. 9. 1994. aastal
(november). 10. Mynämäki Soomes ja Lobez Poolas (Mietoiste
ja Mynämäki ühinesid 2007. a).

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
President Ilves käis Seljametsas ja
kohtus meie valla tegusate inimestega
Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik
Ilves oma kaaskonnaga
külastas 22. märtsil Pärnu maakonna kahepäevase visiidi käigus ka
meie valda.
Kuna president soovis kohtuda Paikuse valla kohaliku
elu edendajatega, eelkõige
ühiskondliku liikumiste juhtidega, leitigi üheskoos, et
endises Pustuski karjamõisa
renoveeritud hoones asuvad
Seljametsa muuseum ja
külamaja on selleks igati
paslik paik.
Kõrged külalised saabusid keskhommikuks. Selleks
ajaks olid külakeskusesse
kogunenud maakonna- ja
vallajuhid ning inimesed,
kel igapäevatöö kõrvalt jätkunud aega ja mahti tegelda
külaseltside ning erinevate
mittetulundusühingute juhtimisega.

re maja renoveerimisega
kaasnenud probleeme, illustreerides oma juttu slaidiseeriaga. Edasi siirduti
muuseumi, kuhu Martad
olid nn perenaise tuppa
katnud kohalikku päritolu
toiduga kohvilaua.
Muuseumi juhataja Laine Järvemäe rääkis ajaloo-

arenguloos rõhutas ta, et
see loodi inimeste soovil
ning kaasabil ja vallavalitsuse toel. Vallavanem Kuno
Erkmann tegi tagasivaate 11
tuhande aasta pikkusele inimasustusele meie valla territooriumil. Maiu Saare tutvustas külalistele pakutavat
kohalikku mahetoodangut

Valimiste tulemused meil
6. märtsi Riigikogu valimisteks oli Paikuse vallaelanikest valijaid nimekirja kantud 2846, kellest
elektrooniliselt edastas oma
valiku 454 ja traditsiooniliselt sedelite abil 1286.
Kehtetuid sedeleid oli 9.
Kahjuks ei ole elektrooniliselt antud hääli valdade
lõikes andmete puudumise
tõttu analüüsida võimalik,
küll saame aga vaadata, kellele kuulus valimistepäeval
Paikuse rahva eelistus.
Enim hääli sai Rein
Lang – 139, järgnesid EerikNiiles Kross – 124, Annely
Akkermann – 99, Kadri

Simson – 96, Marianne
Mikko – 95 ja Väino Linde
– 85. Koguarvestuses anti
Reformierakonnale 412
häält, Isamaa ja Res Publica Liidule 249, Sotsiaaldemokraatide Erakonnale
185, Keskerakonnale 157
ja Eestimaa Rohelisele erakonnale 149 häält. Teiste valimisel osalenud ühenduste
häältesaak oli 25 kuni 6.
Üksikkandidaatidest kogus
Mark Soosaar 77 ja Heiki
Merirand 3 häält. Valimisaktiivsus Paikuse vallas oli
60,8%, jäädes selle näitaja
poolest maakonna ja vabariigi keskmise vahele.

Teeme Ära tuleb 7. mail
Teeme Ära kodulehel saab
kirja panna talguid ja kuni
13. maini www.teemeara.
ee sisestada ka talgulugusid,
mida kogutakse koostöös
Eesti Rahva Muuseumiga.
Talguliste registreerimine
algab 11. aprillist. Teeme
Ära talgupäev toimub üle

Eesti taas 7. mail 2011.
Veebiretkest saab lähemalt
lugeda siit: http://www.
teemeara.ee/talgulood/talgulugude-kogumine.
Täpsem info Krista Habakukk, Teeme Ära Pärnumaa koordinaator, 55533990
krista@peak.ee.

Urmas Saardi fotod
M. Saare, president T.-H. Ilves, H. Jaakson, H. Ild ja R. Mutli
Tutvustades spordisaali lise hoone käekäigust alates ning nende valmistajaid.
Lauas vesteldi mitmetel
ja Martade tuba, valgustas 1873. aastast tänaseni välja.
ühingu esinaine Maiu Saa- Valla koduloomuuseumi teemadel: mahetoidust, selle

saamisest ja turustamisest,
külaseltside ning kodanikeühenduste tegemistest.
Eraldi tõstsid võõrustajad
esile projektidega seonduvad probleemid (regulatsiooni ja arveldamise aeglus
ning suur bürokraatia), sest
just PRIA kaudu rahastatud
projektide abil on saanud
Seljametsa vana meierei
oma tänase näo.
President märkis Paikuse valla kodanikeühenduste
tegusust ja isetegemise lusti.
Ka oma varasemates esinemistes on ta avaldanud,
et just külaseltsid ja tublid
inimesed hoiavad elus elu
maal. Ta tegi lühikese ringkäigu muuseumis ning tundis huvi kohalikku päritolu
esemete vastu (ülal fotol).
Martade valmistatud
kodune kohvikõrvane pälvis kõigilt vaid kiidusõnu.
Presidendile maitses eriti
Männituka perenaise Maiu
Saare küpsetatud kohupiimakook.
Riigipea külaskäiku jääb
meenutama ühispilt ja sissekanne külalisraamatusse.
(Laine Järvemäe)

Mynämäe ja Paikuse koorid laulsid koos
19. märtsil andsid Paikuse
vallamaja saalis ühiskontserdi Soome Mynamäe valla
80 aastane meeskoor ja meie
17. aastat tegutsev segakoor
Sireli.
Kahe valla taidlejate
vahel on püsinud side „aegade algusest alates“, so
1994. aastast, kui vallad
kirjutasid alla sõprus- ja

koostöölepingu. Vastastikku
on külas käinud nii lauljad
kui tantsijad. Siiski pole
segakoor Sireli juba aastaid
Soome sõprusvallas käinud
ja nüüdne kohtumine sealse
meeskooriga tundub olema
viljakas, sest juba on kokku
lepitud esinemine sealsele
rahvale 6. detsembril, põhjanaabrite iseseisvuspäeval
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Paikuse valla 2011. aasta eelarve Vallavolikogus otsustati:
TULUD
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Riigilõivud
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
Laekumised kultuurialasest tegevusest
Laekum. spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
Laekumised elamu- ja kommunaalasut.majandustegev.
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest
Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutustelt
Üüri- ja renditulud toodetud materjaal. ja immateriaalselt varalt
Laekumised õiguste müügist
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
Mittesihtotstarbelised toetused (tasandusfond)
Maa müük, maa müügiga seotud kulud
Intressi- ja viivisetulud hoiuselt
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt
Saastetasud
Kassatagavara
Vabajääk
KOKKU
KULUD
Paikuse Vallavolikogu
Paikuse Vallavalitsus
Reservfond
Valitsussektori võla teenindamine
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris
Maakorraldus
Valla teed
Liikluskorraldus
Turism
Muu majandus
Jäätmekäitlus
Saaste vähendamine
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Veevarustus
Tänavavalgustus
Kalmistu
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
Paikuse Spordikeskus
Paikuse Huvikool
Paikuse Avatud Noortekeskus (PaNoKe)
Paikuse Raamatukogu
Seljametsa Muuseum
Kultuuriüritused
Paikuse Lasteaed Mesimumm
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
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Laenude tagasimaksed
KOKKU

1 658 507
93 982
224
4 154
206 841
22 093
6 080
11 504
13 632
1 406
3 713
7 043
1 406
44 458
47 839
844 000
30 678
959
64 001
1 917
6 391
38 796
3 109 624
11 012
328 564
40 966
24 286
12 910
1 086
37 839
320
2 300
76 061
4 764
1 515
37 323
35 504
36 813
320
1 278
73 035
61 232
21 986
14 169
24 223
30 060
581 685
169 389
745 090
28 505
220 495
55 028
42 169
3 196
70 303
60 959
5 077
2 859 462
250 162
3 109 624

SW Energia uuendab trasse
AIN TÕNTS
SW Energia OÜ on projektiga “Paikuse kaugküttetrasside renoveerimine”, mida
toetab Keskkonnainvesteeringute keskus 50% ulatuses, jõudnud ehitusfaasi.
Ehitushanke võitjaks
osutus AS Magma. Ehituse
käigus vahetatakse välja
100% Paikuse ja Seljametsa soojustorustikest ning
paigaldatakse uued soojusmõõtjad.
Planeeritud ehituskava

on alljärgnev:
- talvel ja kevadel 2011
ettevalmistustööd (keldrites läbivate magistraalide
isoleerimine; kus võimalik
sisendsõlme ettevalmistustööd). Ettevalmistustööde
käigus ei ole soojusvarustuses katkestusi.
- mai 2011 - suvi 2011
soojustrasside ehitustööd.
Ehituse käigus tekivad soojusvarustuses katkestused,
millest antakse eraldi teada.
Vabandame ette võimalike
ebameeldivuste pärast!

Kõik ehitustööd (kaasaarvatud pinnase ja teede
taastamised) on planeeritud
lõpetada 1. oktoobriks.
Kui tekib küsimusi, palume need esitada: peatöövõtja esindajale AS Magma
Ivan Snezko, 502 4253,
info@magma.ee, tellija
esindajale SW Energia OÜ
Vadim Nogtev, 5668 6539,
vadim@swenergia.ee või
ehitusjärelevalvele Paikuse
valla ehitusinspektor Milli
Laas tel 513 1810, milli.
laas@paikuse.ee.

21. märtsil 2011
* kiita heaks Paikuse Noortekeskuse mõte ühineda Noortevolikogu projektiga.
* muuta valla arengukava, lisades Kalda tee äärde kõnniteede rajamiseks detailplaneeringu koostamise, märkides tegevuse ajaks aasta 2011 ning finantseerijaks lisaks
vallavalitsusele ka fondi.
* taotleda valla munitsipaalomandusse Aia pargi maa-ala (Pärnu jõe ääres endised
aiamaad).
* algatada Paikuse alevikus Kalda tee äärsele maa-alale detailplaneering eesmärgiga
projekteerida sinna kergliiklustee.
* võtta kohustus tasuda 2011. aastal iga rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas
elava 6 kuni 19 aastase õpilase ühe huvialaringi eest. Kui eelmisel aastal finantseeris
vald vaid munitsipaalhuvikoolides käivate valla laste (95 last) huvitegevust, siis nüüd
taotlevad seda ka erahuvikoolid (seal käib 78 valla last).
* valida volikogu keskkonna- ja maakomisjoni esimeheks Aivar Ild.
* kooskõlastada Paikuse Lasteaia Mesimumm sisehindamise aruanne perioodi
2007/2008 kuni 2009/2010 õppeaasta kohta.

Vallavalitsuses otsustati:
28. veebruaril 2011
* anda kasutusluba Silla külas rajatud Lillevälja kinnistu elektri liitumisvõrgule ning
Käärasoo tee 39 a elamule.
* määrata kolme Paikuse alevikus asuva ja munitsipaalomandisse taotletava katastriüksuste lähiaadressideks Linnuääre park (10475 m2), Lagleääre park (5908 m2) ja
Pääsuääre park (522 m2) ja maa sihtotstarbeks üldkasutatav maa.
* anda nõusolek Silla külas asuva Ülejõe katastriüksuse jagamiseks kaheks: Ülejõe
- maatulundusmaa ja Ülejõe puurkaev - sihtotstarbega tootmismaa.
14. märtsil 2011
* väljastada projekteerimistingimused Seljametsas Sadula kinnistul paikneva elamulauda laiendamiseks hobuste tallikompleksiks (pindala ca 1,7 ha; maatulundusmaa).
OÜ Seljametsa Tallid soovib lisaks olemasoleva hoone laiendamisele ja ümbertegemisele ehitada ka maneeži, varjualused, piirde ning parkla.
* anda ehitusluba üksikelamu ehitamiseks Silla külas Kodara põik 16.
* anda kirjalik nõusolek kõrvalhoone ehitamiseks Paikuse alevikus Männiku 1a.
* anda OÜ`le Altvälja reklaamiluba kasutatud riiete poe reklaamimiseks.
28. märtsil 2011
* määrata munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste lähiaadressid teenindusmaa ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Silla külas Oru park, 5376 m2, e üldkasutatav maa;
- Silla külas Pohlaku park 11348 m2, üldkasutatav maa;
- Paikuse alevikus Aia park 21420 m2 üldkasutatav maa;
- Seljametsa külas Talli pumpla, tootmismaa ning krundil paikneva reovete pumpla
teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suuruseks 395 m2;
- määrata Pärnade pst 5a töökoja teenindamiseks vajalik maa-ala 422 m2.
* väljastada ehitusluba Männituka kinnistul majandushoone ümberehitamiseks.
* anda kirjalik nõusolek Silla külas Orupõllu 9 majandushoone ehitamiseks.
* anda välja kasutusload:
- Silla külas rajatud Oruvälja 9 kinnistu elektriliitumisele ja puurkaevule;
- Paikuse alevikus Kooli tee 12 kinnistule rajatud tänavavalgustusele;
- Paikuse alevikus Kalda tee üksikelamule.
* muuta Paikuse Vallavalitsuse 27. detsembri 2010 korraldust nr 259: Paikuse Lasteaia Mesimumm hoolekogu esimees on Piret Sai.

Suurvesi tuleb majaomanikul ära juhtida
REET JALAKAS
Keskkonnaspetsialist
Tuletame meelde, et vallakodanikel, eelkõige krundiomanikel on peale õiguste täita ka mõningad
kohustused, näiteks oma
aiataguselt teelt suurvee
kraavi või sadeveekaevu
juhtimine. Kui minu aia taga
restkaevu ei ole, on lubatud
ka naabrile appi minna.
Paikuse valla heakorraeeskiri § 5 lg 5 ütleb, et krundi

omaniku kohustuseks on
hoida puhtana oma krundil
ning puhastusalal (krunt ja
krundiga vahetult piirnev
üldkasutatav territoorium)
olevad sadeveekraavid,
truubid ja sadevee äravoolu
restid. Talvel lume sulades
tuleb lahti hoida ka pinnaveerennid ja sadeveekaevud
vee äravooluks. Puhastusala ulatus on krundi piirist
sõidutee või kergliiklustee
servani.
Praegu on juba viimane

aeg aiatagused sadeveekaevud lumekuhilate alt välja
kaevata. Soovitus järgmisele
talvele mõeldes oleks hoida
restkaev algusest peale lume
alt väljas.
Kui endal jõudu napib,
tuleb abi otsida sõpradelt
või sugulastelt, sest valla
töömehed käivad „kevadet
tegemas” nendel teedel,
mille ääres elanikke ei ole
ja erandjuhtudel, kui on
tekkinud mingi suurem ummistus.

Teatage Sindi liinibusside sõiduhäiretest
URMAS SAARD
Ajakirjanik
Sindi liini teenindab alates
2009. aastast AS ATKO
Gruppi kuuluv AS MTG
Pärnu osakond. Kuna nimetatud ettevõte pole suutnud
rahuldaval tasemel sõitjaid
teenindada, on elanike poolt
tehtud ettepanek koondada
kõik liiniga nr 40 seonduvad
probleemid ühtsesse andme-

baasi ja saadud tulemused
edastada mõne kuu pikkuse
vaatluse põhjal Pärnu Maavalitsusele. Viimane saaks
siis elanike põhjendatud
rahulolematuse alusel tõsisemalt edasi minna kuni
võimaliku lepingu katkestamiseni AS MTG Pärnuga.
Liini häiretest, kus bussid jäävad tulemata, hilinevad ja sõidavad marsruudil
lubamatult kaua, uksed ei

sulgu, ei teatata peatuseid
või reisijaid ohtu seades
rikutakse liikluseeskirju (nt
foori punase tule alt läbi
lipsates) palutakse teatada:
Paikuse vallas 442 0770;
info@paikuse.ee või 55 694
444 urmas.saard@mail.ee
(Maalehe Pärnumaa os.).
Samal teemal vaata
Maalehe Interneti portaalis: http://blog.maaleht.ee/
parnumaa/?p=24831.
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Via Baltica planeeringu
avalik väljapanek
KADRI KARJUS
Vallaarhitekt
Pärnu Maavalitsus korraldab
Via Baltica teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande avaliku väljapaneku 7. märtsist - 4.aprillini 2011
Trassi asukoha valikul
lähtuti põhimõttest, et olemasolev hoonestus säiliks.
Elamute kaitseks on ette
nähtud meetmeid maanteelt kanduva kahjuliku
mõju (müra, vibratsioon
ja õhusaaste) vähendamiseks. Kõikidele maanteega
piirnevatele kinnistutele,
mille mahasõit tulevikus
suletakse, on planeeritud
juurdepääsuteed. Lisaks

kogujateedele on kogu trassi
ulatuses planeeritud jalg- ja
jalgrattateede asukohad,
määratud ühistranspordi
liiklusskeem.
Teemaplaneeringu ja
KSH materjalid on kättesaadavad http://mv.parnu.
ee ja http://www.teed.ee/ViaBaltica/index.htm ning või
vallavalitsustes tööpäeviti.
Kogu avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus
esitada kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid
aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088
Pärnu või elektronpostiga:
mv@mv.parnu.ee.
Paikuse vallamaja saalis
toimub planeeringu avalik
arutelu 28. aprillil kell 16.

Ettevõtjad, olge valvsad,
15. aprill läheneb!
15. aprilliks peavad ettevõtjad, kes on registreeritud
majandustegevuse registris
(MTR), esitama kinnituse registreeringu õigsuse
kohta portaali X-tee kaudu
http://www.eesti.ee/est/ettevõtja või esitades vastava
avalduse vallavalitsusele
(kantseleisse). Toiming on
tasuta.
NB! Ehitajad!
Ehituses tegutsevatel
ettevõtjatel tuleb tegevusala
täpsed liigitused viia vastavusse 11.10.2010 jõustunud
majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega

nr 73 (RT I 2010, 73, 556
https://www.riigiteataja.
ee/akt/13362338) “Majandustegevuse registris ehituse valdkonnas tegutseva
ettevõtja tegevusala täpse
liigituse loetelu”. Ettevõtja
ei saa tegevusala täpsustust
enam ise sõnastada. Muudatuse eesmärk on välistada
olukord, mille puhul sama
teenust osutavad ettevõtted
sõnastavad tegevusala täpsustused erinevalt, mis on
tekitanud segadust nii teenuse kasutajate hulgas kui
ka probleeme riigihangetel.
(Liilia Varik)

ÜRO kuulutas tänavuse
aasta rahvusvaheliseks
metsa aastaks
2011. aasta on ÜRO poolt
välja kuulutatud rahvusvaheliseks metsa aastaks,
mille eesmärk on tõsta elanikkonna teadlikkust säästlikust metsamajandusest,
looduskaitsest ja eri metsatüüpide jätkusuutlikust
majandamisest.
Metsa-aasta väärtustab
inimese rolli metsas ja metsa tähtsust inimesele. Tunnuslauseks on: “Kohtume
metsas!“.
Ennem kui metsaga
kohtuma minna, võiksime
omada natuke eelteadmisi,
mis mets on, kuidas temaga
käituda, et kohtumine ei
jääks ühekordseks.
Selleks, et teie küsimused saaksid vastused,
on teid aitamas riigi poolt
finantseeritavad metsandusvaldkonna konsulendid. Igal

metsaomanikul on võimalus
saada 15 tundi kalendriaastas tasuta metsanduslikku
nõuannet, kuidas oma metsi
säästlikumalt ja jätkusuutlikumalt majandada.
Konsulendid on:
Jüri Peetrimäe 505
0322 peetrim@hot.ee MTÜ
Pärnumaa Metsaomanike
Selts;
Teet Killing 5620 8231
Esna64@hot.ee ja Jaak
Hallikmaa 5218806 jaakhallikma@gmail.com ja
Kadri Kukk 5261226 Kadri.
kukk@erametsaliit.ee MTÜ
Vändra metsaühing;
Mando Kadarik 5178910
Mando.kadarik@hotmail.
com ja Kadri-Aija Viik
5167650 Kadri_aija@hotmail.com MTÜ Kikepera
Metsaühistu.
(Kadri Kukk)

Beebikool ootab täiendust
Beebikool toimub Paikuse
lasteaia Mesimumm muusikasaalis, kus neljapäeviti
kell 12 saavad kokku 6 kuni
9 kuu vanused lapsed.
Ootame oma kooli uusi
beebisid, kuid tagasi ka

neid, kas vahepeal külmade
ilmade või pikema haiguse
tõttu kõrvale jäänud. Eelistatud on oma valla lapsed.
Registreerida margritkits@gmail.com.

Seljametsa Muuseumis saab mai lõpuni
näha Kadri Karjuse fotonäitust
Kadri Karjus on kogu oma
elu elanud Paikuse vallas
Silla külas, vahepeal vaid
mujal koolis käinud. Töötab
ta vallas arhitektina, on poja
ja tütre ema.
Küsimusele, mis on ta
hobid, vastab Kadri, et talle

meeldib reisida, aias nokitseda ja maalida. Juba lapsena tegi ta vanemate eeskujul
pilte ja ka ilmutas neid ise
pimikus. Ta peab ennast algajaks harrastuspiltnikuks.
Viimased kolm aastat on
pilte teinud peegelkaamera

Pentax K100D Super`iga.
Kadri pilt Hollandi
hüatsindi põllust oli üleval „Pärnumaa Aastafoto“
näitusel, väiksemaid võite
on ta saanud ka erinevatelt
fotokonkurssidelt.
Kõige rohkem meeldivat
talle pildistada lilli, libli-

kaid, lapsi ja loodust… kui
ainult jätkuks rohkem aega,
et lihtsalt minna ja pildistada ja pühenduda!
Näitus Kadri Karjuse fotodest on üleval Seljametsa
Muuseumis ja jääb sinna
maikuu lõpuni.

Tulge appi ja ostame noortele
mõtlemist muutva mängu
ANDRY AGARD
Volikogu liige
Olen noor inimene, tegelen
ettevõtlusega, olen seotud
ka mitmete ürituste ja organisatsioonidega ning mulle
on lähedased just noorte
probleemid ja mured.
Arutades noorte vabaaja
veetmise võimalusi, tekkis
mõte soetada Paikuse Noortekeskusele noori arendav
mäng Cashflow (ingl k.

rahavoog).
Mängu looja Robert
T. Kiyosaki on kirjutanud
lihtsas keeles raamatuid
finants- ja investeerimisteemadel. Ta õpetab mängu
läbi, millised tuluteenimise
liigid on olemas, kuidas oma
rahaga käituda ning tähtsaim - kuidas luua endale
passiivne sissetulek.
Kui kõigile tuntud
Monopoli mängus toimub
tegevus mängulaual, siis

Cashflow’s toimub tähtsaim osa mängust mängupaberil, kuhu kantakse ja
muudetakse tulud, kulud,
aktiva (varad) ning passiva
(kohustused). Tänu sellele
mängule õpib igaüks väga
lihtsalt ära bilansi või siis
koduse eelarve koostamise
ja selle alusel finantsotsuste tegemise, arendades
investeerimispõhist mõtlemist. See mäng on eelkõige
loodud inimese mõtlemise

muutmiseks.
Cashflow maksab 197 €
(http://www.cashflow.ee/) ja
teatavasti on noortekeskusel
iga euro oluline. Siinkohal
pöördun valla ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste
poole – ehk leidub teie
hulgas neid, kes sooviksid
sellise mängu ostmist toetada. Kõik pakkumised on
oodatud aadressil panoke@
paikuse.ee.

Inimene, vastuta oma lemmiklooma eest!
Eesti Loomakaitse Selts
koostöös Royal Caniniga
korraldab ka sel kevadel
kampaania, mille raames on
võimalik oma lemmikloomi
steriliseerida/kastreerida,
mis on kasside ja koerte puhul tõhusaim vahend nende
arvukuse piiramiseks.
Kampaanias osalemiseks tutvu tingimustega

ja registreeru lehel www.
loomakaitse.ee või helista
loomakaitse infotelefonile
55 505 009 kuni 31. märtsini
2011. Operatsioonide aeg on
21.03-15.05.2011.
Majanduslikult kehva
olukorra tõttu on hulkuvaid
ja kodutuid loomi tänavapildis palju. Kuid veelgi
rohkem kasse ja koeri on ko-

dudes. Ühest kassist ja tema
järglastest võib viie aasta
jooksul soodsates tingimustes sündida 20000 kassi.
Kodutuid koeri on küll vähem, kuid endiselt lastakse
paljud koerad hulkuma ja
tagajärjeks võib olla kuni
15 kutsika sünd, kellele kodude otsimine võib osutuda
suureks väljakutseks.

Paku oma lemmikule
elamisväärne elu ja ära lase
tal muutuda järjekordseks
sünnitusmasinaks või pooliku kõrvaga haisvaks kakluskõutsiks.
(Merli Jürisoo Eesti
Loomakaitse Selts, merli.
jurisoo@loomakaitse.ee).

Põhikoolis lõppes kolmas veerand
oskuste prooviga
SIRJE SOLOM
Õppealajuhataja
Pingeline III veerand lõppes
oskusteproovi päevaga, kus
kaheksas töötoas oli võimalus ennast proovile panna,
kaaslastega koos leidlikkust
üles näidata, käelist tegevust
ja oma esinemisoskust lihvida (fotol). Meeliülendav oli
vaadata, kuidas sportlikes
jõukatsumistes õpilased
üksteisele kaasa elasid ja
võidu puhul rõõmu tundsid.
Sellised õppekava toetavad
tunnivälised üritused aitavad laiendada meie laste silmaringi, õpetavad märkama
kaaslasi enda kõrval ning
näitavad, et koostöö ja omavaheline hea läbisaamine
tagavad parema tulemuse.

Uuel veerandil jätkuvad ettevalmistused suviseks koolinoorte laulu- ja
tantsupeoks. Ees on veel

mõned aineolümpiaadid,
õpilaskonverents, tasemetööd ja eksamid, osalemine
rahvusvahelises PISA 2012

eeltestis, uue õppekava kokkukirjutamine. Tuleb töine
veerand.
Jõudu kõigile!
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Õnnitleme eakamaid
sünnipäevalapsi
ERNST PÄRNA
PÄRJA KÄSPER
RIIDO KÜÜTS
ELVI TASANE
MAIMU ISAK
ENDEL ALLIK
TÕNIS KASAK
IRENE MÄNDLA
ENE-REET VILJAK
MAIE LIIV
HELVI MÄNNIARU
AADO VENDLA
ELLA LUHOMAA
ANTS MARTINSON
ALMA LUBI
SIRJE LEMBER
HELJU JOHANSON
VAIKE HAAVASALU
HELGI MÄGER
AINO SUUR
OSKAR TREUBLUT
SALME-PAULIINE VAENO
SALME RUUT
LAINE LANDING
MAIMU MITT
JETTE KASEMETS
VILMAR KONT
OLAF JÜRISSON
SÜLVI HALJASMÄE
MILDIIT LEPP
LAINE SAUL
SAIMA TÕNISSON
MIHKEL MURUMAA

Alevik sai Paikuse Bravo
Burgeri näol juurde ühe
uue söögikoha

Õnnitleme!
MAIRO STRELTSOV
ema Dina Streltsova

09.03.2011

GREGOR PAJO
ema Mirljan Rohulaid
isa Ingemar Pajo

23.03.2011

31. märtsil algusega kell 17
Paikuse Huvikeskuses
tervisespordiüritus

KÄI KEVADESSE!
Kuulata saab tutvustust kepikõnni
vajalikkusest, varustusest ning tehnikast.
Kell 18 stardime koos
juhendajaga 3,7 km pikkusele
matkale marsruudil:
Nimmi tänav – Raudtee tänav
– vabaõhulava – Paikuse
Spordikeskus.

Peale matka väike
auhinnaloterii!
Ootame tublisid
kaasalööjaid!

20. aprillil
JÜRIÖÖ TEATEJOOKS
VÕISTLUSE START KELL 19

28. märts 2011

TEADAANDED
18. aprillil kell 12 Seljametsa Muuseumis ajaloopäev.
Heldor Käärats räägib kollektiviseerimisest Eestis ja
Paikuse vallas.
***
Aprillist hakkab Pärnu Hambapolikliiniku Paikuse
hambaravikabinetis Tiigi 2 tööle kaks hambaarsti - dr
Kerttu Nikkarev ja dr Anna Jevtušenko.
Dr Jevtušenko vastuvõtt on teisipäeviti 8.30-18.30
(alates 12.04.)
Dr Nikkarevi vastuvõtt on neljapäeviti 8.30-18.30.
Registreerimine E-R 8-20 ja L 9-15 tel 5697 0650 ja
445 5359.
***
Paikuse Põhikool alustab sügisel 1. klassi astuvate
õpilaste registreerimist 1. märtsist. Täpsem info kooli
kodulehel.
***
On aeg alustada ja jätkata puukide vastast vaktsineerimist. Võtke ühendust oma perearstiga!
***
Paikuse Vallavalitsus korraldab 5. aprillil 2011 Paikuse vallamaja volikogu saalis 3 planeeringu eskiisi
tutvustuse:
1) kell 15.30 toimub Silla küla Jõekalda tee 6 maaüksuse detailplaneeringu eskiisi tutvustamine. Planeeringu
eesmärgiks on jagada kinnistu neljaks elamukrundiks
ja 1 transpordimaa krundiks, anda neile üksikelamute
ehitusõigused ning lahendada tupiktänava ja tehnovõrkude paiknemine.
2) kell 16.00 toimub Silla küla Jõekalda I maaüksuse
detailplaneeringu eskiisi tutvustamine. Planeeringu
eesmärgiks on määrata maatulundusmaale elamumaa sihtotstarve, anda krundile elamu ja paadikuuri
ehitusõigus ning lahendada mahasõit riigiteelt ja
tehnovõrkude paiknemine.
3) kell 16.30 toimub Paikuse aleviku Västriku tänava
äärse kergliiklustee detailplaneeringu eskiisi tutvustamine. Planeeringu eesmärgiks on lahendada kergliiklustee paiknemine Västriku tänava äärde;
Kõigi planeeringute materjalidega saab eelnevalt tutvuda valla kodulehel www.paikuse.ee või vallamajas
tuba 13, vallaarhitekti juures, tel 442 0777.

KUULUTUSED

11. märtsil avas aleviku
südames kollase toidupoe
teises otsas uksed pärnakatele ammu tuttav Bravo
Burger.
Tegemist on 30 istekohaga kiirsöögikohaga, kus
lisaks laialdasele toiduvalikule pakutakse ka võimalust mängida bowlingut,
seda siiski virtuaalselt.
Omaniku Ahti Kuke
sõnul on kavatsus suveks

ehitada terrass laudade ja
toolidega, suurendades nii
kohtade arvu. Pühapäevast
neljapäevani ollakse avatud
hommikul 10-st õhtul 10-ni
ning nädalavahetustel ööpäevaringselt. Öösel käib
teenindamine läbi luugi.
Paikuse Bravo Burgerist
saab tellida soolaseid ja
magusaid pannkooke, taimetoitlaste burgereid ning
ka pitsat.

* Teatejooksu võistkondade kogunemine ja registreerimine toimub Politseikooli võimla juures
alates kella 18.30 kuni 18.45.
* Võistkondadel kaasa võtta võistlejate nimekiri
koos võistkonna nimega.
* Võistkonnad 6-liikmelised.
* Jooksurada on 6-etapiline.
* Arvestust peetakse 6 vanusegrupis: lapsed,
noored, täiskasvanud ja veteranid.
* Eraldi naiskondade ja meeskondade arvestus.
* Iga grupi 3 esimesele auhinnad.
* Eriauhind antakse originaalsemale jooksuvõistkonna vormile!
Võistkondade eelregistreerimine kuni 19. aprillini:
445 5164 (põhikool) – A. Tammearu-Mezule
(politseikool) – R. Mõnnakmäe
442 0782 (vallavalitsus) – I. Riivits

Anda rendile erineva suurusega tootmis- ja äripinnad ja
parklakohad Paikusel, Paide mnt. 19A. Täpsem info tel
516 2423 Kaja.
***
Soovin üürida mugavustega 2-toalise korteri. Samas ostan talutehnikat (traktorid, kombainid jne), võivad vajada
remonti. Tel 5678 6527.
***
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 502 6096.

Ürituste ajakava
3.04 kell 11 eakateklubi aprillipidu vallamajas
5.04 kell 11 naisansambel „Helina” 5. aasta sünnipäevakontsert Seljametsa Muuseumis.
6.04 kell 19 mälumänguturniir vallamajas
18.04 kell 12 valla ajaloopäev Seljametsa Muuseumis.
20.04 kell 12 lihavõttepühade eelne meisterdamistuba
Seljametsa Muuseumis.
20.04 kell 19 jüriööjooks Paikusel.

Tule võistlema, kaasa elama
ja hurraa hüüdma!

Asjatundjatelt saab tasuta nõu küsida kodust lahkumata
Kas tööleping peab olema
kirjalik? Firma on pankrotis,
kuidas kätte saada koondamisraha? Kust alustada abielulahutusega? Testamenti
ei ole, kes on pärijateks?
Kas liiklustrahv aegub? Kui
palju peab kohtutäitur kon-

tole jätma? Kuidas meest
alkoholist eemal hoida?
Ülekaal, millest alustada?
Mida teha, et küüsi tugevdada? Miks on koeral karv
lahti? Kuidas saada lahti vesirottidest? Kas majavamm
on inimesele ohtlik? Miks

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 442 0770, e-post: liilia.varik@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
1400 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses tööpäevadel 9.00-17.00,
lõuna 13.00-14.00. www.paikuse.ee

korstnakivid pragunevad?
jne
Interneti nõuandekeskuses www.vastused.ee saab
küsida tasuta ja anonüümselt nõu oma ala asjatundjatelt.
Kasulikke nõuandeid

leiab ka küsimuste-vastuste
lugemisel.
Nagu näete, saab nõu
küsida erinevatel teemadel.
Julgustame Teid oma
probleemidele lahendusi otsima! (Ain Raudsepp www.
vastused.ee peatoimetaja)

ALVIKARD OÜ
Ilu- ja tarbeaia hooldamine
Muruplatside hooldamine
Haljastustööd jne

Mälestame lahkunuid
Vaike Kärg
Vello Mellikov
Edgar Piir
Rein Terva
Leida Jaansoo

23.07.1948 - 23.02.2011
12.08.1942 - 01.03.2011
30.05.1929 - 10.03.2011
22.06.1943 - 12.03.2011
31.03.1932 - 22.03.2011

gardener.aednik@gmail.com

59064569

alvikard.edicypages.com

