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“Kahe jõe vahel“ V osa
Vallarahva lugemislaual on
meie ajalooraamatu “Kahe
jõe vahel” esimesed neli osa
juba tuttavad. Augusti lõpul
esitleme uut V osa.
Väljaandjaks on Paikuse
kodu-uurijate seltsing, väljaandmiskulud on kaetud
Paikuse Vallavalitsuse ja
Omaalgatuse Programmi
vahenditega.
Eelmises raamatus alustasime Paikuse valla endiste
külade (Kodara, Käärasoo)
tutvustamist, mida ka jätkame.
V osa on tervenisti
Vaskräämast. Kodu-uurijal
Elvy Ennisel on oma küla
kohta mitme raamatu jagu
materjali.
Lühidalt sisust: külas

asetleidnud sündmuste kronoloogia, talude ja elanike
loetelu seisuga 01.01.1946,
noppeid Vakuraamatust,
Waldhofi mõis, Vaskjõgi,
Kuppelraba, raudtee tulek,
asunikutalude majandustegevus, pärimuskultuuri
objektid, külaväljak, mets ja
selle osa külaelus, elu nõukogude perioodil, legendid
jm huvitavat.
Ma arvan, et kasulikku
teavet on selles raamatus
nii külaelanikele kui kõigile
teistele.
Septembrist on see saadaval vallamajas ja muuseumis. Samas võib leida veel
II, III ja IV osa.
LAINE JÄRVEMÄE

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusi võetakse vastu
15.septembrini
Pärnu maavanem kuulutas
hajaasustuse veeprogrammi
avatuks oma 11. augusti
korraldusega nr. 94. Programmist saavad raha taotleda hajaasustusega aladel
elavad füüsilised isikud,
mittetulundusühingud ja
sihtasutused (näit. korteriühistu ). Füüsiline isik
peab olema vallakodanik
alates hiljemalt 01.01.2008.
a. Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga riiklike maksude
osas. Toetust saab taotleda
vaid olemasolevale majapidamisele, ehitis ei tohi olla
ebaseaduslik (peab olema
kantud riiklikusse ehitisregistrisse).
Abikõlbulikud on kulud,
mis tehakse pärast toetuse
kasutamise lepingu sõlmimist kaevude ehitamisel või
rekonstrueerimisel, joogiveetorustike ehitamisel, vee
pumpamise ja puhastamise
seadmete paigaldamisel,
kaevu projekteerimisel,
teostusmõõdistamisel, vee
analüüside tegemisel. Abikõlbulikud on ka ehitusloa
või kirjaliku nõusoleku ja
kasutusloa menetlemisega
seotud riigilõivud.
Abiraha saamiseks tuleb
15. septembriks esitada
vallavalitsusele vormikohane taotlus koos järgmiste
lisadega:
1. Projekti eelarve.
2. Omafinantseeringut

tõendav garantiikiri (omakäeline kirjalik kinnitus, et
taotleja kohustub tasuma
ühe kolmandiku projekti
maksumusest).
3. Kaevu ehitusmaksumuse kalkulatsiooni või
puurkaevu korral (maksumus üle 100 000 krooni)
hinnapakkumuse(d).
4. Kaevuvee analüüsi, sel juhul kui projekti
eesmärgiks on joogivee
kvaliteedi parandamine või
olemasolevast kaevust veetorustiku rajamine.
5. Ehitusluba või kirjalik
nõusolek, mille võib lisada
alles pärast seda, kui on tehtud otsus sellele projektile
raha eraldada.
Toetuse ülemmääraks
ühe majapidamise kohta
on 100 000 krooni. Projekti
elluviimise maksimaalne
kestvus on 12 kuud arvates
toetuslepingu sõlmimisest.
Taotleja esmaseks ülesandeks on selgeks teha,
mida veevarustuse parandamiseks teha tahetakse, küsida vastavaid töid tegevatelt
firmadelt hinnapakkumused
ja koostada eelarve. Selle
põhjal saate teada kui palju
peate ise maksma (vähemalt
1/3 ) ja oma võimalused üle
vaadata.
AIN JAKOBSON
Projekti kontaktisik
vallas

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Koolid on uueks õppeaastaks valmis
Väikses Seljametsas on rahulik ja turvaline
Viimane aeg on eelmise
õppeaasta otsi kokku tõmmata, et algavale juba uute
plaanidega vastu minna.
Seljametsa koolile oli
möödunud õppeaasta väga
edukas. 4. klassi lõpetas kiituskirjaga Marta Tolli. Väga
heade tulemustega lõpetasid
klassi Mariann Timberg,
Anastasia Poddubko, Gerli
Õunaid, Melita Škljar, Karin
Õunaid, Martin Timberg ja
Meelike Liiv.
3.klasside üleriigilised
tasemetööd õnnestusid samuti: eesti keeles oli klassi
keskmine hinne „5” ja matemaatikas „4,7” (maakonna keskmised mõlemad
„4,3”).
Edukalt esindas meie
kooli õpilane Marta Tolli, osaledes maakondlikul
inglise ja eesti keele aineolümpiaadil.
Maakondlikul mälumängul „Tunne oma maad“
saavutasime koolide üldarvestuses tubli 21. koha.
Esimest kooliteed alustab sel sügisel 6 õpilast, mis
on üle pika aja tähelepanuväärne arv. Hea on tõdeda,

et lapsevanemad on järjest
enam hakanud väärtustama
väikese kooli ja lasteaia eeliseid oma rahuliku miljöö
ja turvalise õpikeskkonnaga. See on heaks eelduseks,
et laps suudab edukalt osaleda õppetegevuses.
Peale vastavatud mänguväljakute tuleb Seljametsas veel palju muutusi, sest
mõne aasta pärast alustame
siin lasteaia juurdeehitusega. Kahe asemel alustab
tööd neli rühma ja üheealised lapsed saavad õppida
ning mängida koos.
14.augusti õhtupoolikul
kogunes Seljametsa lasteaia
õuele inimesi alates vallavanemast kuni kõige pisemate
ja nooremate külaelanikeni
välja. Ettevõtmisest tuldi
osa saama ka ümberkaudsetest küladest. Koguneti
selleks, et avada vastvalminud mänguväljak. Peale
koolijuhataja avasõna tuli
vallavanemal ja küla esindajail lahti sõlmida paras
pundar köiesõlmi, millega
sümboolselt tähistati lindi
läbilõikamist.
Meeleoluka etteaste tegi

rahvatantsurühm Pastlapaar.
Seejärel tutvuti uue mänguväljakuga, kus iga vahendi juures oli lastel väike
ülesanne täita: vedrukiige
„Lilleke” juures tehti kükke;
vedrukiigele „Tibu” otsiti
toiduks kivikesi; väiksemast
liumäest said mudilased alla
liuelda, aga suurematel tuli
joosta üks ring ümber atraktsiooni; suurema liumäe
juures toimus täpsusvise
läbi seinaavade; vedrukiige
„Hummer” auto kaunistati
värviliste lintidega ja uues
liivakastis toimus kookide
vormimine.
Raske sportimise järel

pakuti osalejatele maiustusi.
Projekti kogumaksumusega 147 179 krooni esitas
PRIA-le MTÜ Pastlapaar.
Tiptiptap OÜ aitas projekti
koostada ning paigaldas
meile mänguväljaku.
Väikeste mudilaste nimel täname neid, kes aitasid kaasa projekti õnnestumisele: rahvatantsurühma
Pastlapaar juhendajat Maie
Kalbust, Paikuse Vallavalitsust (10 %-line kaasfinantseering) ja Hüdromel OÜ,
kes täitis õigeaegselt meie
liivakastid liivaga.
KAIE REIAL

Põhikoool kasvab, kaasajastub ja areneb
Algav õppeaasta läheb
kooli ajalukku uue tähisega-algab algklasside maja
ehitus, mis lahendab kahe
maja ühenduse probleemi ja
tagab kaasaegse ja turvalise
õpikeskkonna 1.-3. klassi
õpilastele. Lisaks klassiruumidele, saame rikkamaks
auditooriumi ja väikese
saali võrra. Kindlasti toob
ehitustegevus ka kaasa ebamugavusi, kuid ühe aasta
kannatame ära!
Selle aasta suuremate
tegemiste hulka kuulub ka
kooli uue arengukava koostamine. Ühe osa arengukava
koostamisel moodustavad
juurdeehitusega avanevad
uued õppetöö korraldamise
võimalused. Teise poolde
kuuluvad õppetöö sisuga
seotud probleemid. Paikuse
Põhikool on olnud hea koolalust sellisele väitele saime
ka küsitlustest, mille viisime
läbi lastevanemate hulgas
kevadel ja mille tulemused
on avalikustatud ka kooli
kodulehel. 226 vanemat
arvasid ,et laps saab Paikuse

koolist hea hariduse ja ainult
20 vastajat ei olnud sellise
väitega nõus, või ei osanud
vastata. Kooliga tervikuna
oli rahul 245 vastajat ja nõus
ei olnud sellega 27 vastajat. Ootame ettepanekuid
kõigilt huvirühmadelt uue
arengukava koostamiseks.
Kindlasti oli möödunud
õppeaastal ka probleeme:
koolikohustuse halb täitmine osade õpilaste poolt,
klassikursust jäi kordama 6
õpilast, palju oli mitterahuldava käitumisega õpilasi. ka
lõpuklassis.
Algaval õppeaastal
soovime tihedas koostöös
lastevanematega juba ennetada paljude probleemide
tekkimist. Vanematele on
antud õigused valida kooli,
nõustuda või mitte nõustuda
kooli pakutud tugisüsteemidega, samas peab vanem
kindlustama lapse koolis
käimise. Kool peab aga
igakülgselt lapsevanemat
informeerima nendest tagajärgedest, mida toob kaasa
lapse koolist puudumine,

kodukorra nõuete eiramine,
tugisüsteemidest loobumine..
Küsitluste järgi on enamusel lastevanematest võimalus E-kooli külastada.
Palun kontrollida kohe aasta
algul üle oma kasutajaparoolid. Vajadusel pöörduge
kooli sekretäri poole, soovi
korral oleme valmis vanematele korraldama vastavat
koolitust. Tuletan meelde, et
kõigil peab olema ka kooli
sümboolikaga õpilaspäevik,
kuhu nad on kohustatud
kandma tunniplaani ja kodused ülesanded. Veerandi
lõpus võib tekkida küsimusi
hindamise kohta. Kindlasti
tuleb esimesena pöörduda
aineõpetaja poole. Kasulik
on tutvuda ka kooli koduleheküljel oleva hindamise ja
tugisüsteemide korraga.
Algaval õppeaastal alustame keskastmest matemaatika õpetamist 3 tasemerühmas - see võimaldab
ühe raskema õppeaine õpetamisel õpilastele läheneda
individuaalsemalt. Kuna

õpiraskustega õpilasi tuleb kooli järjest rohkem,
siis sügisest alustab tööd
abiõpetaja, kes aitab algastmes tegeleda erivajadusega
lastega. Plaane on olnud
veel mitmeid-enamusele
tõmbab kriipsu peale rahapuudus. Lastevanemate
küsitluses küsisime ka teise
võõrkeele kohta. Tulemused
näitasid, et peaaegu kolmandik vanemaid soovis
teise võõrkeelena saksa
keelt. Selline muudatus
toob teatud probleeme nii
õpilastele edasiõppimisel,
kui ka õppetöö korraldusel
ja vastavalt kooli õppekava
muutmise korrale, vaadatakse sellised ettepanekud läbi
1. õppeveerandi jooksul.
Soovin õpilastele viimasteks vaheaja päevadeks
päikeselisi päevi, vanematele edu koolivarustuse muretsemisel (kindlasti
lahtised vahetusjalatsid) ja
kohtumiseni lastevanemate
koosolekul 25. septembril
kell 18.00.
AARE KÜLAOTS
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Soojatootja andis oma
tegevusest aru
Muudatused ja
uuendused
8 aasta jooksul on viidud
sisse hulk muudatusi ja
uuendusi: Paikuse katlamaja viidi auru pealt vee peale,
nelja toru süsteem asendati
kahe toru süsteemiga. Koostöös valla ja tarbijatega ehitati majade alla soojussõlmed, mis võimaldavad igal
majal sõltumata katlamajast
oma tarbimist reguleerida.
Sooja tarbevee andmine
suveperioodil viidi pidevaks
(varem kella 17 kuni 23).
Peale renoveerimist töötab
katlamajas 8 inimese asemel
1 inimene. Renoveeritud on
kolm K-80 katelt. Paigaldati
kaasaegsed energiasäästlikud pumbad ja kaasaegse
vee ettevalmistuse ja trassivee rõhuhoidmise süsteem.
Masuudihoidla tehnoloogiline skeem sai täielikult ringi ehitatud, sh mahutite kütte ja õli eelsoojendus
ring on ümber ehitatud kolm
korda, sest kütused on pidevalt muutunud.
Rajatud on kaasaegne
kilbiruum. Soetatud on automaatjuhtimiskilp kolme
katla juhtimiseks.
Katlamaja ruum, nii
seest kui väljast on korrastatud ja remonditud, samuti
katlamaja ümbrus. Sellise
kohustuse võttis SW Energia OÜ peale katlamaja
kinnistu ostu. Sel aastal
vahetati välja soojustrass
ning kütusetrass katlamaja
ja masuudimaja vahel.
Võimalus kasutada erinevaid kütuseliike
Liituti ka gaasivõrguga ja
ehitati kaks katelt gaasiküttele, üks jäi põlevkiviõliküttele. Soojusvõrke on
ehitatud 1168 jm.
Soojusvõrku on Paikusel
kokku 2772 jm, sellest vanu
trasse 1500 jm ehk 54%,
uusi 1272 jm ehk 46%.
Seljametsas katlamaja
töötas algul kaks aastat edasi söe- ja puiduküttel. Sellest
loobuti, kuna ei suudetud
tagada stabiilset kvaliteeti
ja katlamaja üldkulud läksid
suureks. Nüüd töötab katlamaja põlevkiviõli küttel.
Investeeringud

Kokku on Energia SW OÜ
Paikuse katlamajja investeeritud 5,9 miljonit krooni.
Liitumistasudest laekus
1,44 miljonit, pangalaenust
ja omavahenditest 4,46 miljonit krooni. Akumuleeritud
kulum on 1,18 miljonit ja
bilansiline jääkmaksumus
3,28 miljonit.
8 tegutsemisaasta jooksul on kaugküttega liitunud
Politseikool - 2001, vallamaja -2001, Kooli tee 7 2004, Pärnade pst 14 - 2006
ja viimasena eramaja Tiigi
tee 1- 2008.
Soojusenergia müügimahud on praktiliselt kahekordistunud, nt 2000/2001
müüdi Paikuse katlamajast
soojusenergiat veidi üle
3000 MWh aastas, 2 aastat
hiljem ligikaudu 7000 MWh
aastas. Viimastel aastatel on
see näitaja jäänud püsima
6000 MWh lähedale.
Soojustatud maja
tarbib vähem
Seljametsa katlamaja müüs
esimesel tegevusaastal soojusenergiat 550 MWh ja
2 aastat hiljem 700 MWh,
misjärel on toimunud samuti pidev langus, nüüdseks on
langenud müügimaht 400
MWh-ni aastas. Müügimahtude vähenemist saab
põhjendada vaid majade
soojustamisega, sest tarbijate hulk on suurenenud, mitte
vähenenud.
Soojusenergia hind
kaugküttevõrkudes on olnud suhteliselt stabiilne.
Aastatel 2000 – 2005 oli
see 400 kr/MWh ringis,
2005.aastal oli ränk kütuse
hinnatõus maailmaturul ja
ka Paikusel tõusis soojusenergia hinnatasemele 690
kr/MWh. Vaatamata väiksele vahepealsele hinnalangusele on soojusenergia
hind jäänud 690 kr/MWh
tasemele.
Kui vaadata soojuskadu
Paikusel kuude lõikes, siis
näeme, et juulis 2007 oli
see üle 55 % ja novembrist aprillini vaid 15-20%.
Seljametsas augustis, septembris 60%, novembrist
märtsini 20%. Ilmselge
seos – tarbimine väike, kaod

suured ja vastupidi.
Trassikaod on suhteliselt
väikesed: Paikusel 21..24
%, kao suurus 1500..1800
MWh/a, Seljametsas 23..25
%, so120..130 MWh/a.
Soe tarbevesi moodustab Paikusel küttest ca 10 %,
Seljametsas ca 5 % küttest.
Kuidas edasi, Paikuse?
Kavas on soojusvõrgu rekonstrueerimine. Projektdokumentatsiooni koostamise
investeeringu maht on ca
100 000 krooni. Plaanis on
kütusemahutite (3x200m)
isoleerimine võrkmattkivivillaga. Seejärel katmine
PVC kattega terasplekiga,
õhutuste viimine kõrgemale,
keevisõmbluste parandamine, mahutipargile piirdeaia
ehitamine - investeeringute
maht ca 485 000 krooni.
Automaatse jälgimissüsteemi juurutamine ning
katlamaja põlemisprotsessi
juhtimine läheb maksma ca
50 000 krooni.
Kuidas edasi,
Seljametsa?
Kui seni on ettevõte tegelenud peamiselt uuenduste
ja remondiga Paikusel, siis
lähiajal on kavas Seljametsa katlamaja katusekatte
vahetus ja seinte katmine
katteplekiga.
Eesmärgid
- soojusenergia ülekandekulude vähendamine
25%-lt 15%-ni ;
- kahe erineva kütuse
kasutamise võimaluse säilitamine: põlevkiviõli ja
gaas;
- arvutipõhine põlemisprotsessi juhtimine ja analüüs;
- katlamajade ja masuudihoidlate väljanägemise
kaasajastamine
SW Energia Grupp varustab soojusenergiaga Paldiski linna (2005,10 MW),
Kehtnat ( 2006, 4 MW) Türi
linna (2007, 8 MW), Lõuna
Eesti Haiglat (2007, 4 MW)
- kokku toodab firma sooja
190 katlamajas üle Eesti.
Viimase aasta müügitulu prognoos on ligi 100
miljonit krooni, sellest 5
miljonit kasumit. Töötajaid
on kokku 75.

Külapäevaks trendikad reklaamsärgid
Vaskrääma pidas oma 10.külapäeva 26.juulil.
Lippu heiskama valiti nn
külapäeva korraldustoimkond: Heli Mägi, Annika
Põldsam, Daisy Lorents,
Heleri Valdre ja Andres
Lehe. Avasõnad olid Heli
Mägilt ja külaööbik Anastasia Poddubkolt, päevakava
tutvustas valla kultuurijuht
Ille Riivits. Muusikalist
külakosti tõi Jakob Kaunissaare ansambel.
Külapäeva mahtusid ka
ühine supisöömine ja lõbu-

sad teatevõistlused. Elvy
Ennis oli koostanud küla

ajaloost näituse, mida õige
hoolega ka uuriti.

27. august 2008

Vallavalitsuses otsustati:
11. augustil 2008
* anda reklaamiload:
- osaühingu Panduur reklaamile Paikuse alevikus Paide mnt 19 kinnistul 21. juulist
2008 kuni 30. juulini 2008;
- aktsiaseltsi Vennad Pedajad reklaamile Paikuse alevikus Paide mnt 19a fassaadil
11. augustist 2008 kuni 31. detsembrini 2008.
* anda nõusolek Paikuse alevikus asuva Jõekalda tee 9 katastriüksuse jagamiseks
neljaks osaks, anda aadressid: Jõekalda tee 1, Jõekalda tee 3, Jõekalda tee 5 ja Jõekalda
tee maatükk 8.
* anda nõusolek Paikuse alevikus asuva Põllu tn 6 katastriüksuse jagamiseks kaheks
osaks, anda aadressid: Põllu tn 6 ja Põllu tn 6a.
* anda luba:
- maa omanikule Mambo maaüksusel maha raiuda kuivanud mänd ning neli maja
poole viltu kasvavad ja katusele ulatuvate okstega mändi;
- EPT 11 korteriühistule Pihlaka tn 3 krundi tagant ära koristada kaheharulise männi
maha kukkunud haru ja maha saagida püstine haru;
- Paide mnt 35 maa omanikule selle kinnistu eest maha raiuda veetorustiku paigaldamisega viga saanud 2 kaske, mis on ohtlikud majale ja elektriliinile.
* väljastada ehitusload:
- Tammuru külas Koplinurga katastriüksusel asuva elamu-rehealuse-lauda osaliseks
lammutamiseks;
- Silla külas Teeääre kinnistu väliselektrivarustuse väljaehitamiseks;
- Paikuse alevikus Raudtee tänav 19 kõrvalhoone elamuks ümberehitamiseks.
* anda välja kasutusluba Paikuse aleviku Tiigi tn 2 elektri liitumisühendusele.
* anda kirjalik nõusolek Paikuse alevikus Põllu tn 2 korteris nr 1 kamina ehitamiseks.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 282086 krooni, millest 71 786.- on ette nähtud
Paikuse Lasteaia Mesimumm küttesüsteemi ja põranda remondiks ning 210 300.- lasteaia sadevee- ja drenaažitöödeks.
* tellida:
- Paikuse Lasteaia Mesimumm soojamajanduse ümberseadistamine ja sellega
seotud koridori ehitus- ja remonttööd kogumaksumusega 179 786 krooni OÜ`lt Ardis
Ehitus;
- Paikuse Lasteaia Mesimumm sadevee- ja drenaažitööd kogumaksumusega 210
300 krooni OÜ`lt Hüdromel;
- vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine Silla külas Käärasoo elamurajoonis
Käärasoo põik ja Käärasoo ring tänavatel kogumaksumusega 2 096 000 krooni OÜ`lt
Hüdromel;
- kanalisatsioonikaevude remont kogumaksumusega 78 470 krooni OÜ`lt Hüdromel;
- Linnuriigi teede ettevalmistustööd mustkatteks kogumaksumusega 108 548 krooni
OÜ`lt Hüdromel.
25. augustil 2008
* algatada detailplaneering Paikuse alevikus Koplitoa kinnistu ja selle lähiümbruse
maa-alale ning kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne.
* väljastada ehitusload:
- Silla külas Kopra tn 7 kinnistu elektriliitumise väljaehitamiseks.
- Seljametsa külas Ruusoja kinnistu elektriliitumise väljaehitamiseks.
- Paikuse alevikus Haigru tn 28 kinnistu elektriliitumise väljaehitamiseks.
- Paikuse Põhikooli algklasside maja ehitamiseks Paikuse alevikus Paide mnt 19.
- Seljametsa külas Ruusoja kinnistule puurkaevu puurimiseks.
* anda välja kasutusload Paikuse aleviku Kalda tee 45 elektri liitumisühendusele ja
Seljametsa külas Pustuski põik 2 asuvale üksikelamule.
* anda aktsiaseltsile Pärnumaa Teed luba maha saagida Paikuse Vallavalitsusele
kuuluval Paide mnt 19 kinnistul bussipeatuse vahetus läheduses kasvavad mänd, nulg
ja pärn.
* müüa buss Renault Master 2.8 TDI Endel Oad’ile, hinnaga 150000 krooni.
* Kopra tn 7 elektrivarustuse tagamiseks koormata tähtajata isikliku kasutusõigusega
OÜ Jaotusvõrk kasuks Paikuse vallale kuuluv Kopra tee kinnistu.

Õpilasteveo ümberkorraldamine
muutis kogu valla bussiliiklust
1.septembrist 4.juunini
tööpäevadel on muudatused 15.bussiliini graafikus,
et õpilased saaksid kooli.
Muudatuseks on see, et
15.liini buss sõidab nüüd
kaks korda päevas Silla küla
lõppu Servaku peatuseni ja
põhikooli juurde.
Hommikune nn 8-ne
buss jätkab Tehnokülast sõitu Servaku peatuseni ja tuleb
sealt tagasi põhikoolini ning
suundub siis Pärnusse tagasi. Pealelõunane buss sõidab
Pärnust põhikoolini, sealt
alustab 14.40 sõitu mööda
Jõekalda teed Servakuni
ning sealt linna tagasi.
Liini nr 15 sõidugraafik
01.09.08 – 04.06.09

7.50 Servaku – 7.55 –
Silla Tehnoküla – 7.56 Silla
küla – 7.57 Lepa – 7.58 Valteri – 8.00 Jõekalda – 8.02
Paikuse Kool.
14.40 Paikuse Kool
– 14.42 Jõekalda – 14.43
Valteri – 14.44 Lepa – 14.45
Silla küla – 14.46 Silla Tehnoküla – 14.50 Servaku.
Muutunud on ka õpilasi
vedava valla oma bussi
graafik
Buss alustab sõitu 7.10
Vaskräämast ja liigub marsruudil Tamme allee – Mägi
talu – Ennise – Tammuru
rist – Männituka – Seljametsa kool, 7.20 –Paikuse
Põhikool, 7.25 – Seljametsa
kool, 7.30 – Põlendmaa,

7.45 – Seljametsa kool, 8.00
– Paikuse Põhikool, 8.05.
Peale koolitunde alustab
vallabuss sõitu Seljametsa
kooli juurest Paikusele
kell 13.30, seejärel Paikuse Põhikoolist kell 13.40
läheb uuesti Seljametsa,
sealt 13.45 Männituka ja
Tammuru kaudu jõuab kella
14-ks Vaskrääma.
Kolmandat tiiru alustab
vallabuss kell 15 Paikuse
Põhikoolist, on 15.10 Seljametsas ja 15.30 Põlendmaal ning sõidab sealt tagasi
Paikusele.
NB! 15. liinil on lastel
tasuta sõitmiseks vajalik
muretseda kiipkaart!
VALLAVALITSUS
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Ohtlike jäätmete tasuta kogumisring
Eelmise aasta septembris toimus Paikuse vallas SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamise kaasabil ohtlike
jäätmete kogumisring. Ühe päevaga kogus AS Ragn-Sells
kokku üle 2 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid ning 11
tonni ohtlikke jäätmeid. Selleaastane ohtlike jäätmete tasuta
kogumisring toimub 18.septembril.
Kogumisringi ajagraafik:
9.00 – 9.20 Keraamika tn 10 maja juures
9.30 – 9.50 Männiku tn bussipeatuses
10.00 – 10.20 Käärasool postkastide juures
10.30 – 10.50 Jõekalda teel Silla bussipeatuses
11.10 – 11.25 Vaskrääma bussipeatuses
11.40 – 11.55 Tammuru bussipeatuses
12.10 – 12.30 Seljametsa muuseumi teeotsas
12.40 – 13.00 Sinioja tänaval silla juures
13.10 – 13.30 Tamme ja Põllu tn ristil
13.40 – 14.10 Linnuriigis korvpalliplatsi kõrval
14.20 – 14.40 Kooli tee 5 ja 6 garaazide juures
14.50 – 15.10 Pärnade pst 5 parklas
15.15 – 15.35 EPT tiigi ääres parkimisplatsil
15.40 – 16.00 Paide mnt 14D parklas
Mis siis on ohtlikud jäätmed?
Ohtlikud jäätmed on isegi väikestes kogustes on tervisele,
varale ja keskkonnale kahjulikud. Sellel kogumisringil
kogutavad jäätmeliigid on:
Õlifiltrid ja õlijäätmed (vedelad ja tahked)
Ohtlike ainetega reostunud materjalid
Päevavalguslambid
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed
Süstlad ja ravimid

Värvi-, laki- ja lahustijäätmed
Ohtlike ainete jääke sisaldav pakend
Pliiakud ja Ni-Cd akud
Patareid ja väikeakud
Kemikaalid
Elektroonikaseadmed, sh olmeelektroonika (külmkapid,
elektripliidid, pesumasinad, nõudepesumasinad, mikrolaineahjud, kohvimasinad, veekeetjad, rõstrid, televiisorid,
arvutid, printerid, raadiod, föönid, pardlid ja kõik ülejäänud
elektri abil töötavad kompleksed kodumasinad).
Mida teha vanade rehvidega ja koduses majapidamises järgijääva paberiga?
Igat liiki rehve saavad eraisikud, kohalikud omavalitsused
ning MTÜ Eesti Rehviliiduga lepingut omavad rehvifirmad ja transpordiettevõtted tasuta ära anda Paikuse vallas
Seljametsa külas Ragn-Sells AS territooriumil asuvasse
kogumispunkti.
Samasse kohta on võimalus tasuta tuua:
ajalehti ja ajakirju
kirja- ja joonistuspaberit
ümbrikuid, kaaneta raamatuid ja reklaame
pappkaste ja karpe
kartongi ja pruuni paberit
Vastuvõtt toimub tingimusel, et üleantav materjal on
kuiv ja puhas.
Paikuse vallas Põlendmaal Paikre prügila territooriumil
saab tasuta ära anda eelsorteeritud pakendit, ohtlikke jäätmeid ja vanapaberit.
Lisainfot saab Ragn-Sells AS infotelefonilt 15 155 ja
Paikre prügila telefonilt 44 55760.

Laste selle suve kunstilaagri töödest
tuleb koolimajas näitus
Kümmekond aastat on Paikuse Põhikoolis suviti peetud kunstilaagrit, esimestel
aastatel lastelaagri nime
all.
Sel aastal olime koos 21.
juulist 1. augustini. Laagrist
võtsid osa lapsed vanuses 8
– 11 aastat: 2 poissi ja 8 tüdrukut, juhendajateks Signe
Lensment ja Monika Vaher.
Laagripäeva lõpetas ühine
söömaaeg kooli sööklas.
Saviklassis valmisid
keraamilised teeküünlaalused ja kaelaehted, klaasi
sulatamise tehnikas aknavitraažid, kunstiklassis tegime
ise paberit kaardi jaoks ja
pabermassi vaagna tarbeks,

viltisime kaelakee. Tüdrukutel valmisid tekstiilimaalis seelikud, poistel kaelarätid. Õppisime selgeks
akrüülvärvidega maalimise
ja monotüüpia tehnika.

Esimene nädal lõppes

Pärnu päevaga. Külastasime
Punast torni, imetlesime
sealset näitust ja käsitööd.
Jalutasime rannapromenaadil ja käisime meres
ujumas.
Igal aastal on väga oodatud väljasõit Kablisse Ora-

jõe looduskeskusesse. Seal
olime kaks päeva. Rannas
sai liivast losse ehitada ja
pisiskulptuure meisterdada.
Õhtupoolik kulus pastellidega maalimisele ja punupaela
tegemise õppimisele. Matkasime läbi ka loodusraja.
Suured tänud looduskeskuse
töötajatele, kes meid alati
lahkelt vastu võtavad.
Viimane laagripäev kulus tööde lõpetamisele ja
vormistamisele. Iga laps sai
valida valminu hulgast 3-5
tööd näitusele. Näitust saab
vaadata 1. septembrist Paikuse Huvikoolis põhikooli
tööõpetusmaja 2. korrusel.
MONIKA VAHER

Rahvusvahelisele koolitusele valla
kultuurirahastu toetusega

RAIT KÄBIN
Paikuse Põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja ning
korvpallitreener
2006.a. osalesin konkursil,
mille korraldas Eesti Korvpalliliit ning mille eesmärgiks oli leida 3 noortetreenerit, kes saavad võimaluse
osaleda Euroopa Korvpalliföderatsiooni (FIBA) poolt
korraldataval 3-aastasel
koolitusel.

Konkursilt valiti välja
Alar Varrak Tallinast, Indrek Ruut Raplast ja mina.
Esimene nädalane koolituse
etapp toimus Kreetal 2007a.
suvel. Teine etapp toimus
2008a. juuli lõpul Kreekas.
Päevakava oli ülimalt
tihe - hommikuti oli Euroopa tipptreenerite poolt
läbiviidud praktilised
treeningud, peale lõunat
teoreetilised tunnid ja töö
gruppides. Lisaks oli vaja
teha ka inglisekeelne ettekanne kõigi nähes etteantud
teemal.
Koolitajateks olid väga
tunnustatud treenerid, näiteks S.Pesic, kes on Euroopa
ning maailmameister ning
olümpiavõitja ja lisaks klubi
tasemel võitnud kõik liigad,
G. Herbert-järgnevast hoo-

ajast NBA klubi Toronto
Raptors abitreener jne. Lisaks mängunüanssidele oli
loenguid ka teistel teemadel
(füüsiline ja psühholoogiline ettevalmistus, toitumine
jne). Koolitusel osales 60
treenerit üle Euroopa ning
paralleelselt koolitusega
toimusid Euroopa meistrivõistlused kuni 18 aastastele
poistele.
Lisaks koolitusel osalemisele on lõputunnistuse
saamiseks vajalik ka teha
talvel kodutöö. Möödunud
talvel oli vaja koostada
aastane treeningplaan 16
aastaste poiste meeskonnale
ning 2 individuaalset lauavõitluse treeningut pikale
mängijale. Viimase etapi
lõpul on kirjalik eksam
ning suuline arutelu koo-

litajatega, kus arutatakse
kirjaliku eksami vastuseid
ning kodutööde üle.
Sooritajad saavad ainulaadse tunnistuse, mida
respekteeritakse kogu Euroopas. Antud koolitus annab hindamatu kogemuse
ning mis peamine, annab
ülevaate kuidas on korraldatud noortetöö ning
ka tippmeeskondade töö
absoluutses korvpallitipus.
Samas saab väga palju uusi
rahvusvahelisi kontakte
ning pildi Euroopa noortekorvpallist.
Suur tänu Paikuse valla
kultuurirahastule ning Paikuse Põhikoolile toetuse
eest, milleta oleks osalemine selles projektis väga
raske kui mitte võimatu!

Noore elanikkonnaga
Paikuse kulutab hoolekandele keskmisest vähem
Valla arengukavast loeme,
et peamiseks eesmärgiks
sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas on tagada
kõigile valla kodanikele
sotsiaalne kaitse ja kaasatus
ühiskonnaellu ning esmatasandi tervishoiuteenused
kohapeal.
Kõik järgmised näitajad on toodud 2007.aasta
kohta.
Paikuse valla elanikest
63 % on tööealised. Riikliku
toimetulekutoetuse saajate
osakaal on olnud seni kõige
kõrgem 2003. ja 3004. aastal
- 6%. Sellest alates on see
jätkuvalt langenud, mis
näitab, et on kasvanud valla
elanike toimetulekuvõime.
2007.aastal oli see 0,4 %,
rahalises väljenduses 97462
krooni.
Oluliselt on kasvanud
pikaajalise haiguse või puudega inimeste osakaal (198
inimest, so 5,2%) ning seeläbi ka toetused selles valdkonnas (516540 kr).
Jätkuvalt kasvab täiskasvanute hoolekandeasutustes
viibinute arv ja vajadus vallapoolse teenuse kaasrahas-

tamise järele. Järjest enam
vajatakse ka vallapoolset
toetust ajutiste toimetulekuraskuste ületamiseks
(pikal haiguslehel viibimine, töökoha vahetus, ühe
pereliikme sissetuleku viibimine, jms.). Suurenenud
on ravimitoetuste hüvitiste
osakaal (39407 kr).
Pisut on langenud toetused lastega peredele ja seda
koolitoidu toetuse arvelt,
kuna riik rahastab koolitoitu, selle arvelt on rahastatud
enam lastele huvihariduse
võimaldamist (100000 kr).
Kui keskmiselt kulub
vabariigi omavalitsustes
sotsiaalsele kaitsele 7% eelarvevahenditest, siis meie
vallas kulus 4,7 % ehk ligi
2,9 miljonit krooni.
Mida toob käesolev aasta valla rahvastikku, on veel
vara öelda. Igal juhul tuleb
2008.aasta I poolaasta perekonnaseisuakte sirvides
tunnistada, et negatiivses
mõttes on tegemist viimase 20 aasta rekordiga. Nii
sünde kui surmasid oli 20,
eelmise aasta samal perioodil vastavalt 20 ja 10.

Töökohtade arv vallas on
viimastel aastatel stabiilne
Kui võrrelda äriregistri andmeid vallale teadaoleva
informatsiooniga, on erinevus nii suur, et võrrelda
ei saagi.
Registri andmetel on
Paikusel aktsiaseltse 7, osaühinguid 204, FIE-sid 43 ja
1 täisühing ning 1 usaldusühing. Meile teadaolevalt
tegutseb vallas osaühinguid
umbes 40
Kokku on töökohti
30.juuli seisuga valla territooriumil 1021. Talvise
perioodiga võrreldes on neid

100 võrra rohkem, kuna suveks on teatud ettevõtetesse
võetud vist lisatööjõudu. Nii
on see olnud igal aastal.
Endiselt on esikohal
metsa ja puidu töötlemisega
seotud firmad – 468 töökohta. Järgnevad eelarvelised
asutused – 250, kaubandus,
toitlustus ja teenindus 159,
muud (metallitööstus, prügimajandus, energia jne)
– 111. Kõige vähem inimesi – 32, teenivad oma
igapäevast leiba põllumajanduses.

Hooldusvajadused
vaadatakse uuesti üle
Vastavalt kehtivale hooldustoetuse maksmise korrale
tuleb sotsiaaltöötajal perioodiliselt kontrollida toetusesaajate tegelikku olukorda,
veendumaks, kas see on
halvenenud või muutunud
paremaks.
Pereabikomisjon on seisukohal, et üksi toimetulevate või perekonnas elavate
toetusesaajate seisukorda
see küllaltki väike raha ei

paranda, küll tuleks aga
suurendada toetust neil,
kes ei suuda ise enda eest
hoolitseda.
Septembris-oktoobris
külastab valla sotsiaalala
metoodik Alli Vohu kõikide
hooldatavate kodusid, olles
oma tulekust inimest varem
informeerinud.
Tänase seisuga on selliseid inimesi Paikuse vallas
75.

Tulge eakate
klubihommikule!
Peale suvist vaheaega
oodatakse kõiki pensionäre
taas vallamajja 7.septembril
kell 11.
Tavapärasel eakate klubi
Kuldne Iga septembrikuu
peohommikul pakuvad külakosti kohalikud muusi-

kud - Lembit Roosimäe
akordionil ja Vasil Zotovitš
bajaanil.
Oodatud on kõik nii senised kui ka uued liikmed.
Kaasa hea tuju ja rõõmsad suvemuljed!
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Õnnitleme eakamaid
juulikuu sünnipäevalapsi
HEINO VEBER
VIKTOR MÄRSS
LEIDA TAMPU
HILJA GROSSMANN
ELMAR JAAKSON
LEILI LEESMENT
ASTA TALI
ELVI-EEVI JAANIMETS
TEKLA DUDNIK
HILDA PÄRN
HUNO TALI
HILDA IGNATJUK
MARTA REINTHAL
HERVIN KIIL
JUTA TITMA
MAIMU JÜRISSON
HELDUR RIKAS
ASTA GOLDSCHMIDT
VIRVE SOPP
ZOJA ZAHHAROVA
ZOYA PABOR
ENNO RADIK
MALL KLEMENTJEVA
ELLA FREITOK
HELJA PUUSAAR

Aiamaaröövlid tegutsevad
Röövel või varas – mis vahet seal on. Kui teadlikult
lähed ja võtad võõrast, ei
tohiks vargaks või röövliks
nimetamine kedagi solvata.
Ükski lapsevanem pole
aga nõus, kui tema lapsele
nii öelda. Samas ei võta
vanemad midagi ette, kui
lapsed poole ööni väljas
hulguvad, sageli aiamaadel
teiste inimeste tööd ja vaeva
vähimagi südametunnistuse
piinata hävitavad.
Marjad, köögiviljad mit-

te ainult ei sööda ära, mõnikord need ka lihtsalt kistakse julmalt üles ning jäetakse
maha vedelema. Ja seal küll
vahet pole, kas nii või naa,
sest see kes külvas seemned,
vilju maitsta ei saa.
Pöördume õnnetute aiamaapidajate palvel veel
kord kõigi elanike poole,
kes näevad või kuulevad
noorte punte võõrastes aedades rüüstamas - palun andke
sellest politseile teada!

Järel- ja vastukajad üleskutsele olla üksteise
suhtes hoolivamad
Juulikuu vallalehes ilmunud
üleskutsele olla üksteise
vastu hoolivamad järgnes
mitu elanike pöördumist,
kus toodi erinevaid näiteid.
Üks Seeneriigi elanik
kirjutas meile pealkirja all
“Terroriseeriv ettevõte Paikuse vallas“, kuidas Silla
Tehnokülas paiknev puiduettevõte ei hooli sugugi
inimestest, kes elavad tema
naabruses järgmist: „Ettevõttel hakkas laupäeva öösel
vastu pühapäeva tööle mingi
alarm. Ei oskagi öelda, kas
sisse murdmise vastane või
tulekahju oma, aga tööle
hakkas see umbes kell 3 öösel ja uskuge või mitte, aga
välja lülitati see alles esmaspäeva hommikul 8 paiku kui
inimesed ilmselt tööle tulid.
Nii et ümberkaudsed naab-

rid pidid tervelt 29 tundi
taluma lakkamatut kiledat
heli, mis häiris kahel ööl
nende und ja pühapäevasel
päeval elu. Nädalavahetus ja eriti pühapäev peaks
olema inimestele puhkamiseks ja lõõgastumiseks,
et siis esmaspäeval terve ja
puhanuna jälle töönädalat
alustada.“ Järgnes selgitus,
kuidas pahased elanikud
pöördusid abi saamiseks ka
politsei poole, kuid kahjuks
tulemuseta.
Siinkohal pöördume ettevõtjate poole ettepanekuga
paigaldada hoone uksele telefoni number, kuhu selliste
juhtumite korral pöörduma
peaks, sest elektroonikarikete eest pole ju kaitstud
keegi.

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 445 3259, e-post: liilia.varik@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

27. august 2008

TEADAANDED

Õnnitleme!
RICARDO TSETSIN
ema Julia Tsetsina
isa Viljar Tsetsin

31.07.2008

MATTIAS EDUARD PULK
ema Evely Madison
isa Lennart Pulk

12.08.2008

ANDREAS PÄRN
ema Kätlin Pärnoja
isa Mario Pärn

14.08.2008

30.augustil 2008
Paikuse Põhikooli siseõuel

SUUR SUVELÕPUTRALL
Kavas:
15-16 avatud meistrikoda
Kunstide majas.
16-17 lõbusad murumängud–laulud siseõuel
17 Vello Vaheri peretsirkuse etendus.
Töötab Murueide kohvik.
Vihmase ilma korral toimub etendus spordikeskuses.

SPORT SPORT SPORT
Üheksavõistluse võitjad teada
19.juulil toimus Paikuse Üheksavõistlus, mis koosnes 100
m, kaugus, kuul, ketas, 400 m, oda, 110 m tõkked, 1500
m, kõrgushüpe. Selles peeti arvestust meeste vanuseklassis,
mille võitis Janar Larin 4220 punktiga, teine oli Roland
Šimanis 3067 punktiga ja kolmas Joonas Einfeldt 2916
punktiga. Naistel oli seitsmevõistlus, mille võitis Siiri Univer 993 punktiga ja teine oli Ülle Miil 894 punktiga.
Reiu jõe mängudelt esikoht
2.augustil peeti 22. Reiu jõe mängud Surjus, kus võtsid
mõõtu 5 valla sportlased. Võistlused peeti maha kergejõustikus, petangue’s, juhtkonna mitmevõistluses, jõumehe
võistluses, kombineeritud teatevõistluses, pendelteatejooksus, võrkpallis ja jalgpalli penaltite löömises.
Üldkokkuvõttes tuli peale pikka vaheaega võitjaks
Paikuse. Seda aitasid sepistada Janar Larin, Tauri Tiitso,
Rain Annuste, Johanna Lepp, Janne Ojala, Kaie Kodasma, Kerly Kodasma, Mare Paas, Meeta Allika, Toomas
Reimann, Toivo Põldur, Laura-Maria Oja, Triin Tähepõld,
Kuno Erkmann, Ain Jakobson, Mait Lind, Alo Rand, Margo
Mihkels, Kalev Sillaots, Sven Saul, Egert Killing, Veljo
Raik, Mihkel Tärev, Kristjan Jürima.
Algavad kergejõustiku trennid
Kõik, kes on huvitatud kergejõustiku treeningutest, on
oodatud esimesele treeningkogunemisele 01.septembril kell
17 Paikuse staadionile. Treeneriks Heiki Ilves. 5049736.
Huvilistele treeningud tasuta!
20.septembril kell 12 algab Paikuse staadionil turniir
Kolmes Parim. Selleks tuleb moodustada 6-liikmelised
võistkonnad, mis on kogu turniiri vältel muutumatud.
Aladeks on jalgpall, korvpall ja võrkpall. Esimeseks etapiks jalgpall. Osalemine on tasuta. Parimale võistkonnale
üldkokkuvõttes temaatikaga T-särgid. Info 55578651.

Aeroobika ja Anne sõbrad!
Alustame uut hooaega 03.septembril kell 19.
Oodatud on nii endised kui uued liikmed!
***
Head kõhutantsuhuvilised!
Alustame taas treeningtundidega 09. septembril
Paikuse spordikeskuses:
kell 18 - kesktase
kell 19 - edasijõudnud
11.septembril kell 18 algajate rühm.
Info tel 53453021, Ulla.
***
Paikuse Huvikooli ja täiskasvanute Hobikooli 2008/09
õppeaasta tutvustamine on 06. septembril kell 12
Paikuse Põhikooli Kaunite Kunstide Majas (tööõpetusmajas).
Võimalus tutvuda maja ja uute erialadega, vaadata
suvise kunstilaagri näitust ja registreerida end õppetööle. Monika Vaher
***
Seljametsa Algkoolis toimub uue õppeaasta avaaktus
01.septembril 2008.a. algusega kell 10.00.
***
Eesti Kaitsejõud teavitasid vallavalitsust reservõppekogunemisest SIIL 2008, mis toimub 29.09-19.102008.
Aktiivsem osa sellest toimub ajavahemikul 6.-10.oktoobrini ning 13.-17 oktoobrini.
Õppekogunemise tegevus toimub Audru, Tori, Paikuse
ja Saarde vallas ja selle korraldajad loodavad, et õppuste käigus ei kahjustata maaomanike huve.

KUULUTUSED
Teeme kaevetöid 3tonnise miniekskavaatoriga ja veoteenuseid autoveotreileriga, kandejõud 3 tonni, kasti pikkus
4,8m. Hinnad soodsad. Tel 56633460.
***
Müüa uus 1 toaline korter Paikusel, Pärnade pst. kolmas
2
korrus, 32,6 m , rõdu, vaade ojale. Otse omanikult, hind
soodne! 500 000 kr. Tel 5645 7567.
***
Müüa pikakarvalise bernhardiini kutsikad, 3 kuused,
kiip, vaktsineeritud, dokumentidega. Tel 503 9703,
www.royalberni.eu.
***
Korteriühistutele kui eramajadele teevad santehnilisi töid
(sh majasiseste torude ummistuste kõrvaldamine, bolierite
puhastamine jne):
Confort OÜ – 5655716, 56643364, info@confort.ee
OÜ Virkmark - 55524126.
***
Katelde paigaldus, santehnilised tööd, küttesüsteemid.
www.kumely.ee tel 56633797.
***
Soovin üürida garaaži Pärnade puiesteele. Telefon
56381564.

Augustis

DIANA ILUSALONGI

sünnipäevakuu eripakkumised:
Evelini kreemid -50%
Nubar küünelakid -10%
Solaariumikreemid -10%
ja palju muud.
Tel 4492683.

AUTOREMONT - Sõiduautode, haagiste ja kaubikute
vigade leidmine, remont ja hooldus. Sillastend, veermikukontroll, õlivahetus, keevitustööd, elektritööd,
plekitööd ja värvitööd. Esiklaasi vahetus ja mõrade
parandus. Esitulede-, esiklaasi- ja autovärvi poleerimine.
Rehvivahetus ja remont.
Tel: 528 1670; info@royalgroup.ee

Suvise remondi järel sai uue väljanägemise ka võimla
põrand.

Mälestame
lahkunuid
Liivi Juss
Eino Toots

05.12.1947 - 28.07.2008
05.06.1940 - 22.08.2008

TÖÖRIISTARENT - Käsitööriistad, lihvijad, kipsplaaditõstukid, freesid, piikvasarad, keraam.plaadi lõikurid,
pinnasetihendajad, maapuuroid, trimmerid jne.
Tel: 5326 7158, rent@royalgroup.ee.
ÜLDEHITUSTÖÖD - Katusetööd, remont ja paigaldus.
Aedade paigaldus. 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

