Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Üldplaneering läheb peagi
Pesamunad ja jänkukesed pidutsevad
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Tänavu täitub Seljametsa
lasteaial tegevuse alustamisest 15 aastat. Nende aastatega on selles majas tublide
õpetajate toel saanud lapsed
oma esimese kogemuse
kollektiivis tegutsemiseks,
omandanud uusi oskusi ja
teadmisi ning julgust esinemisteks. Paljud teistest
rahvustest lapsed on oma
emakeele kõrval omandanud ka eesti keele oskuse.
Endine kasvataja Triin
Penu meenutab: “Augustis
1993 valitses Seljametsa
Algkoolis ootusärevus nii
uue õppeaasta kui ka lasteaia avamise pärast. Et selles
paigas polnud varem mitte
kunagi lasteaeda olnud, oli
huvi sellevõrra suurem. Kevadel lõpetasin pedagoogikakooli lasteaiakasvatajana
ja pidin Seljametsas tööle
asuma. Tollase koolijuhataja
Harri Timbergi seltsis nägin
algul vaid ühte suurt tühja ja
teist natuke pisemat remontimata kolikambrit, kuhu
pidi tulema lasteaed. Seda
mõtet tuli hakata tasapisi
teoks tegema.
Ruum sai remonditud. Väga palju tuli endal
ära teha. Lasteaia mööbli
(lauad, toolid, voodid jms)
ning mänguasjad ja mitmed vajalikud vahendid
saime suures osas Paikuse
Lasteaiast juhataja Maie
Kalbuse lahkel kaasabil.

Mis seal salata, osa asju valmistasime ise kas paberist,
riidest või muust materjalist.
Kui kõik oli valmis, jäime
koos abikasvataja Svetlana
Dubikuga ootama pisikesi
kasvandikke.

mängisime liikumismänge,
vaatasime multikaid, joonistasime ja tegime muud põnevat. Aasta hiljem kolisime
teiselt korruselt alla külapoe
endistesse ruumidesse, kuhu
on vanem rühm siiani ka

läbi viinud vahvaid pereüritusi.“.
1998. aastast töötab lasteaed ametlikult riikliku
õppekava alusel. 2004. aasta
sügisel avasime lasteaias ka
teise rühma. Hetkel on Pe-

Aprilli algul tuli kokku
volikogu eelarve- ja arengukomisjon, et viimast
korda arutada koostatavat
üldplaneeringut enne ametkondadele kooskõlastuste
korjamiseks saatmist.
Tegemist on valla tähtsaima dokumendiga, mis
kajastab sotsiaal-, tervis- ja
loodushoiu, maakasutuse

jne põhimõtteid ning määrab arengusuunad 10 või
enamaks aastaks.
Kui vajalikud kooskõlastused käes, pannakse
planeering tutvumiseks ja
ettepanekute tegemiseks
välja ka küladesse. Igal vallakodanikul on õigus öelda
välja oma arvamus.
Jälgige teateid!

XV Seljametsa külalaat
31.mail toimub Seljametsa
külalaat juba 15. korda.
Oodatud on kõik meie valla tegusad ja ettevõtlikud
inimesed, kes tahavad oma
toodetud ja valmistatud kaubaga, sh taimedega laadale
kauplema tulla. Ootame
osalema ka vallas tegutsevaid firmasid ja ettevõtteid,
kes oma toodangut soovivad
müüa või reklaamida.
Laada pidulik avatseremoonia algab kell 10.00
13. septembril 1993
alustasimegi tööd ühe mängurühmaga, kus oli 14 last
vanuses 2-7 aastat. Esimesel aastal oli rühm avatud
8-17.
Eraldi ei olnud ei muusika- ega liikumisõpetajat.
Aeg-ajalt korraldasime pühapäeva hommikuti paaritunniseid laste mängupäevi,
kuhu võisid tulla eelkooliealised lapsed. Üheskoos

jäänud.”
Lasteaiaõpetaja Svetlana Dubik lisab: “Oleme alati
tegutsenud koos koolirahvaga. Mitmed traditsioonid
püsivad tänaseni - sügispeod, jõulude, vabariigi
aastapäeva, emakeele- ja
emadepäeva ning kalendriliste tähtpäevade tähistamine. Lastevanemate abiga
korraldatud jõulumüükidelt
saadud raha eest oleme

samuna rühmas 15 last, kus
õpetajateks Svetlana Dubik
ja Kaidy Kohv ning õpetajaabiks Õnneli Lõhmus.
Jänkukeste rühmas on
18 last, õpetajateks Kaire
Holm ja Olga Jõgiaas ning
õpetajaabiks Erika Plastunova.
KAIE REIAL
Seljametsa LAK juhataja

Õpi ja sa suudad see sobib juhtlauseks kõigile
Igal õppeasutusel on oma
eesmärgid, kuid põhieesmärk on kõigil ühine - lapse
areng.
Õpilase isiksuse arengut
näitavad õpihuvi ja õpioskus, oskus sihte seada ja
tulevikku planeerida, rahulolu iseendaga. Hea on tööd
teha õpilastega, kes on aru
saanud, et õppimine pole
sund, vaid huvitav eneseteostamise võimalus.
Käesoleval õppeaastal
on ainealase tulemuslikkusega silma paistnud 36
õpilast, kes on Paikuse Põhikooli esindanud maakondlikel aineolümpiaadidel, neist
enamik on oma teadmised
ja oskused proovile pannud mitmel olümpiaadil
ja saavutanud väga häid

avalikustamisele

tulemusi.
Tublimatest tublimad
on: Mariliis Jaago, Merilin
Mihkeles, Sten Listra, MaiLiis Pukk, Kadri Schneider,
Kerli Paju, Elina Ild, Helena
Hook, Raul Ilbi, Tõnis Lepik, Hendrik Laas, Sander
Tamm, Oliver Kikas, Laura
Pampa, Agnes Sepa, Mihkel
Vallap, Triin Schneider.
Edukalt oleme osa võtnud päris paljudest võistlustest ja konkurssidest. Eesti
Karikavõistluste finaali
pranglimises jõudsid Madli
Kivisto, Hendrik Laas, MaiLiis Pukk, Maarja Saare ja
Kristjan Veber. Üleriigilisel
NUPUTA võistlusel kaitses
Pärnumaa au meie 5.-6.
klasside võistkond. Tartu
Ülikooli Teaduskooli poolt

korraldatud KÄNGURU
võistlusel osales 99 õpilast. Maakonna parimate
päästeteemaliste tööde autorid on meie õpilased Kärt
Kaljuvee, Richard Viita,
Kaie Koolme. Kaunima
metsalaulu esitas KilingiNõmmel Joosep Kalbus.
Häid saavutusi on veelgi,
kokkuvõtte tehtust teeme
traditsiooniliselt õppeaasta
lõpus.
Muret teevad õpilased,
kes ei väärtusta teiste loodut, on hoolimatud nii iseenda kui ka oma kaaslaste
vastu. Madala enesehinnangu tõttu tekivad käitumisprobleemid, kaob huvi
õppimise ja kooliskäimise
vastu. Raskustesse sattunud
last oleme püüdnud toetada,

kuid kahjuks ei võta abivajaja tihtipeale abi vastu.
Lp. lapsevanemad! Kui
te märkate, et teie laps ei
taha koolis käia, on tujutu
ja tõrjuv, hinded on halvad
või pole neid üldse, siis on
see märk sellest, et lapsele
on vaja süstida eneseusku. Oma muredest/rõõmudest/tähelepanekutest saate
rääkida klassijuhatajaga
arenguvestlustel, alati on
võimalus pöörduda kooli
juhtkonna poole.
„Õpi ja sa suudad!”
sobib juhtlauseks kõigile
õpilastele. Soovin, et iga
õpilane võiks tehtud tööst
ja saavutatud tulemustest
rõõmu tunda.
SIRJE SOLOM
Põhikooli õppealajuhataja

puhkpillimuusikaga. Kohale
on lubanud tulla ka mõisahärra Wöhrmann koos
saatjaskonnaga. Päeva jooksul toimuvad kontserdid,
laadamängud-võistlused ja
keskpäeval suur laadaoksjon. Ei puudu ka vahvad laadaüllatused. Päeva lõpetame
lõbusa simmanipeoga.
Info ja registreerimine
tel: 53456032 Ille, ille.riivits@paikuse.ee.

Valla sümboliks saab
idee „Kahe jõe vahel”
Volikogu tunnistas Paikuse
valla sümboli ideekonkursi
võitjaks Tiina Ojaste ja
kinnitas Paikuse valla sümboliks tema poolt pakutud
idee – „Kahe jõe vahel” (fotol). Sama nime kannab ka
2002.aastast ilmunud valla
ajaloovihik, mida tänaseks
on ilmunud neli.
Ühtlasi kohustas volikogu vallavalitsust välja
töötama valla sümboolika
kasutamise korra muudatused ning koostöös Tiina

Ojastega uue sümboli täpsem kirjeldus.
Võitjale määrati preemia
5000 krooni.

Võimalus osta soodsalt
kartuleid ning saada
tasuta konsultatsiooni
Põlendmaal kartulit ja köögivilja kasvatav OÜ Viiveka on mitmel aastal saatnud meie sotsiaaltöötajate
vahendusel valla suurtele
peredele jõulutervituse kartulikoti näol.
Nüüd, vastu suurt kevadet, kordab perekond
Rosenberg oma pakkumist,
lisaks võimaldab aga ka
kõigil soovijail osta soodsalt
kvaliteetset toidukartulit.

29.aprillil kella 15-st
19-ni on oodatud Tammuru
Tehnokülla (endised partlad)
kõik, kes tahavad täiendada
oma kartulivarusid. Kartulit
müüakse 30 kilostes võrkkottides hinnaga 2.50 kr/kg.
Samas vastab teie küsimustele põllumajandusteadlane
Viive Rosenberg. Piiratud
koguses on müügil ka omajuurseid meristeemseid kirsiistikuid (istikukottides).

2

Nr. 4 (160)

1.maiks registreeringud õigeks
Vastavalt Majandustegevuse
registri seaduse §-le 26 peab
majandustegevuse registris
(MTR-is) registreeringut
omav ettevõtja igal aastal
alates 15. jaanuarist kuni
15. aprillini esitama kinnituse registreeringu õigsuse

kohta, et register sisaldaks
aktuaalseid ja igati usaldusväärseid andmeid.
Valla ettevõtjad on teinud registrisse 72 registreeringut, neist viiel on õigsus
kinnitamata.
Ettevõtjal on võimalik

Riigiportaali eesti.ee või
portaali X-tee “Teenused
Ettevõtjale” kaudu registreeringu õigsust elektroonselt kinnitada (FIE sisenegu
MTRi Riigiportaali eesti.ee
või portaali X-tee “Teenused Kodanikule” kaudu).

Eelarve täitmine seisuga
31. märts 2008
TULUD
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaami- ja kuulutusemaks
Riigilõivud
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
Laekumised kultuurialasest tegevusest
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
Laekumised valitsusasutuste majandustegevusest
Muud laekumised majandustegevusest
Üüri- ja renditulud
Laekumised õiguste müügist
Maa müük
Muude materiaalsete põhivarade müük
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
Laekumine vee erikasutusest, loodusressursitasu
Trahvid
Saastetasud
Eespool nimetamata muud tulud (garantiitasu)
Sihtotstarbelised toet. riigilt ja asutustelt jooksv. kuludeks
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
Mittesihtotstarbelised toetused
Laenu võtmine
Kassatagavara
Vabajääk
KOKKU
KULUD
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Reservfond
Valitsussektori võla teenindamine
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris
Muu avalik kord
Maakorraldus
Valla teed
Liikluskorraldus
Turism
Muu majandus
Jäätmekäitlus
Heitveekäitlus
Saaste vähendamine
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Veevarustus
Tänavavalgustus
Kalmistu
Muu elamu- ja kommunaalmajandus
Paikuse Spordikeskus
Huvikool
Paikuse Avatud Noortekeskus (PaNoKe)
Raamatukogu
Seljametsa Muuseum
Kultuuriüritused
Paikuse Lasteaed
Seljametsa Lasteaed-Algkool
Paikuse Põhikool
Õpilasveo eriliinid
Muu haridus
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Paikuse Päevakeskus
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Laenu tagastamine
KOKKU
Tulude ülekaal kuludest
Perioodi alguse raha jääk
Perioodi lõpu raha jääk
Likviidsusfond - hoiustatud raha perioodi algul
Likviidsusfond - hoiustatud raha perioodi lõpul

Eelarve
29000000
1440000
20000
170000
2367400
61300
190000
160000
50000
50000
115000
22000
2000000
100000
40000
720000
125000
-60138
300000
1998400
13489413
5500000
100000
960882
58919257
228000
6380200
1904024
500000
218359
3600
378000
2128400
27000
41641
1070000
20000
80000
60000
315000
4634322
1240000
15000
85000
2465000
273600
147300
272000
380000
730000
8543498
2561300
16341500
472900
3000000
620000
567000
100000
870000
163333
83280
2000000
58919257

Täitmine
8148588,00
238605,00
10960,00
32140,00
686758,80
25650,00
39540,00
41234,00
4800,00
546,12
28812,26
22000,00
289220,45
0,00
24791,50
124108,50
1500,00
14908,00
427114,51
114402,00
999200,00
3777035,00
0,00
0,00
0,00
15051914,14
43553,75
1418423,54
0,00
176766,55
156160,00
881,83
48976,15
72499,80
4649,20
0,00
80883,43
0,00
0,00
7385,00
21392,37
647512,94
194120,96
0,00
16292,59
310407,99
40758,90
147300,00
93364,85
63637,38
162637,23
2207793,30
583238,62
3021443,57
129630,08
891959,10
148997,24
145277,57
9356,94
246468,40
34663,10
3442,60
780000,00
11909874,98
3142039,16
1882,02
22521,18
1059000,00
4180400,00
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Vallavolikogus otsustati:
21. aprillil 2008
* seoses AS Kommenilt vallale varade ületulemisega võtta vastu lisaeelarve, suurendades Paikuse valla 2008. aasta eelarvest tulusid ja kulusid 427114 krooni, suunates
nimetatud summa veevarustuse alla.
* tunnistada Paikuse valla sümboli ideekonkursi võitjaks Tiina Ojaste ja kinnitada
Paikuse valla sümboliks tema poolt pakutud idee (loe lk 1).
* anda mittetulundusühingule Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe tasuta kasutusse: Paide mnt 19 II korrusel asuv ruum üldpinnaga 82,5 m2 kasutusõiguse lõpptähtpäevaga 30. juuni 2018.a. ning Paide mnt 19 I korrusel asuvad ruumid üldpinnaga 87,8 m2
ja III korrusel asuvad ruumid üldpinnaga 66,7 m2 kasutusõiguse lõpptähtpäevaga 30.
juuni 2018.a. I ja III korruse ruumid antakse kasutusse tingimusel, et Paikuse Avatud
Noortekeskus PaNoKe kohustub korraldama nende rekonstrueerimise avatud noortekeskuse laiendamise ja noorte tegevusvõimaluste avardamise eesmärgil hiljemalt 31.
detsembriks 2012.a.
* tunnistada kehtetuks Paikuse Vallavolikogu 18. veebruari 2008 otsus nr 7 „Maa
munitsipaalomandisse taotlemine”.
* teha ettepanek Pärnu maavanemale anda munitsipaalomandisse Paikuse vallas
Paikuse alevikus Silla, Tammuru ja Vaskrääma külas asuvad 30 katastriüksust, millel
paiknevad Paikuse vallale kuuluvad teed.
* kehtestada detailplaneering Paikuse alevikus Paide mnt 19 katastriüksuse ja selle
lähiümbruse maa-alale.
* teha ettepanek Sauga Vallavolikogule korrigeerida mööda Pärnu jõge kulgevat
valdadevahelist piiri, nihutades praegu mööda kaldajoont kulgev piir Pärnu jõe keskele.
Uus piirijoon saaks püsiva asukoha, ega sõltuks enam jõe veetasemest.

Vallavalitsuses otsustati:
24. märtsil 2008
* algatada detailplaneering Silla külas Nurga I maaüksuse ja selle lähiümbruse maaalale ning kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne.
* väljastada ehitusload elamu ehitamiseks Silla külas Oru tänav 4 ja hoone osaliseks
rekonstrueerimiseks Paikuse alevikus Paide mnt 19.
* anda välja kasutusluba elamule Silla külas Pohlaku tänav 6 ja elamule Silla külas
Käärasoo tee 1.
* anda kirjalik nõusolek Silla külas Kaika kinnistu elektriliitumise ehitamiseks.
* selgitada välja järgmiste Paikuse vallas asuvate ehitiste peremehetus ning võtta
need arvele:
- ladu Silla külas Jõekalda tee 107, viimane teadaolev omanik oli Sindi Sovhoos,
maksumus 20 000 krooni;
- taluhoone Silla külas Jõekalda tee 89, viimane teadaolev omanik oli Sindi Sovhoos,
maksumus 40 000 krooni. Määrata ehitiste hooldajaks Paikuse Vallavalitsus.
* anda reklaamiload Paikuse vallas:
- OÜ Graali Vara reklaamile Silla külas Käärasoo tee 31 maaüksusel 24. märtsist
2008 kuni 31. detsembrini 2008;
- OÜ Graali Vara reklaamile Paide maantee ja Nimmi tänava ristmiku lähedal
24. märtsist 2008 kuni 31. detsembrini 2008;
- AS Arco Vara Kinnisvarabüroo reklaamile Silla külas Riisika tn 7 kinnistul
24. märtsist 2008 kuni 30. septembrini 2008.
* võtta vastu esitatud kujul ja tunnistada avalikustamisele sobivaks Silla külas Käärapuu katastriüksuse ning selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering.
* anda välja projekteerimistingimused Taivo Ild’ile Paikuse alevikus Vastla kinnistule
uue sissesõidu projekteerimiseks.
* müüa Paikuse vallas Silla külas asuv Murumuna tn 13 kinnistu Aimi Veikesaar’ele
hinnaga 376 000 krooni.
04. aprillil 2008
* kinnitada Paikuse Vallavalitsuse 10. märtsi 2008 korralduse nr 62 alusel läbi viidud
kirjaliku enampakkumise tulemused: Aiandi tee 10 kinnistu omandamise õiguse on
võitnud osaühingu Kokteil, pakkumine ostuhinnaga 90 000 krooni.
* võtta vastu esitatud kujul ja tunnistada avalikustamisele sobivaks Silla külas Käärasoo põik 3 katastriüksuse ning selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering.
* anda välja projekteerimistingimused üksikelamu ja kõrvalhoone projekteerimiseks Seljametsa külas Suve katastriüksusele ja Paikuse alevikus Koskla tänav 3 asuva
elamu juurdeehitusele.
* väljastada ehitusload üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamiseks Seljametsa külas
Suve katastriüksusele, üksikelamu ehitamiseks Silla külas Orunõlva tänav 4, Seljametsa
külas Koidu ja Suve katastriüksuste elektriliitumiste väljaehitamiseks ning üksikelamu
ehitamiseks Silla külas Murumuna tn 3.
* anda välja kasutusluba Silla külas Kukeseene tn. 5 elamu elektriliitumisele.
* tellida vallamaja kahe akna ja kahe ukse vahetus kogumaksumusega 64 249 krooni
AS`lt Glaskek Tartu.
* esitada Paikuse Vallavolikogule otsuse tegemiseks komisjoni ja vallavalitsuse
ühine seisukoht tunnistada valla sümboli ideekonkursil edukaks märgusõna „Kahe jõe
vahel” all esitatud ettepanek.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 200 000 krooni kinnistu ostmiseks Annes
Maate’lt, temale Paikuse Vallavalitsuse 20. detsembri 2007 korralduse nr 320 järgi
tagastatav KASE kinnistu, suurusega 8122 m2.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 19352 krooni Paikuse Päevakeskuse peakaitsme
suurendamiseks ja 164000 krooni ühistranspordi (bussiliini nr 15) toetuseks.
* anda Ülo Suik´ile luba maha raiuda Paikuse Vallavalitsusele kuuluval Pärnade
pst 11 kinnistu metsatukas 2 kuivanud ja 3 viltu vajunud puud ja ära koristada 5 mahalangenud puud.
* algatada detailplaneeringud Seljametsa külas Pustuski tee 20 kinnistu ja selle lähiümbruse maa-alale ning kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne ja Paikuse alevikus
Tehnika tn 6 ja 8 ning Pärnade pst 7 kinnistute ja nende lähiümbruse maa-alale ning
kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne.
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Kas ja kuidas toimub kevadine
suurpuhastus teie territooriumil?
Vaevalt on Eestimaal täna
inimest, kes poleks kuulnud
ettevõtmisest „Teeme ära”,
mille käigus koristatakse
prahist riigile kuuluvad
metsad ja maad.
Aga mis saab meie omadest? Kes need korda teeb –
veab prügilasse talve(de)ga
kogunenud prahihunnikud,
võtab maha võsa, tasandab
mullapinna ja viskab muruseemnegi sisse? Enamus
vangutab nüüd pead, sest
nii hullus seisus maa- ja
majavaldusi ei tule esimese
hooga meeldegi. Kui aga
järele mõtlema hakata, siis
tuleb ikka ka.

tegi inimest põhitöölt heakorratöödele ei saadeta.
Koostasime tegevuskava
üldise heakorra parandamiseks: neljast tootmishoonest
kahel vahetati hiljuti katus,
kõik saavad uue välisfassaadi, plaanis on piirata kogu
territoorium aiaga. Kavatseme teha korda haljasalad.
Jõudumööda see töö ka juba
käib.
Kaie Reial, Seljametsa
Lasteaed-Algkooli juhataja
- lasteaia ja algkooli lapsed,
õpetajad, õpetajate abid
ning juhataja korrastavad
vana koolihoone ümbrust
12.-16. maini toimuva pro-

Pilk linnuriigi haljasalale paigutatud pingi alla.
Kõigepealt aastaid tühjana seisvad ehituskrundid,
kuhu omaniku jalg pole ehk
mitmeidki aastaid jõudnud
ja kust kevadest sügiseni
leiavad omale keset vana
kulu ja noort võsa varjupaiga kõikvõimalikud sitikad,
satikad, ussid, teod ja muud
elukad.
Kui natuke veel mõtetel
uidata lasta, tulevad silme
ette tootmishooned ja nende
ümbrused, kus metallihunnikud, lauajupid ja muu kila
kola vedeleb haljasalal, mis
pole vähemalt selle omaniku
ajal ei vikatit ega reha tunda
saanud.
Mida saan teha mina?
Tänases lehes ei hakka me
lugema üles neid maaomanikke, ei saada ka kirja
palvega natukenegi oma
ümbrust siluda ja rämps
kokku korjata. Täna pöördume hoopis kõikide vallakodanike poole üleskutsega
vaadata meid ümbritsevat
heakorda kriitilise pilguga
ja küsida siis, ja ikka endalt
– mida saan teha mina?
Paikuse Postipaun tegi
väikese eksperimendi ja
helistas tunni aja jooksul
valla ettevõtjatele ja asutustele, esitades telefonile
vastamise korral kõigile ühe
küsimuse:
Kas ja kuidas toimub
kevadine suurpuhastus
teie territooriumil?
Tunni jooksul saime telefoni
teel ühenduse ja vastused
oma küsimusele kümnelt
asutuselt. Sellised need on.
Raivo Teder, Tammuru
Puit OÜ tootmisjuht – Üh-

jekti „Olen osa loodusest”
raames. Lisaks loodussäästliku hoiaku kujundamisele
ning huvi äratamisele meid
ümbritseva looduse vastu
on plaanis teha korda kooli
park ning puhastada prahist
Seljametsa tee äär ja ka osaliselt Põlendmaa tee ääred.
Lasteaia lastega kavatseme koos kaevata välja
eelmisel aastal mulda kaevatud/peidetud „varanduse” klaasi, plastiku, papi,
kartulikoorte jne näol, et
veenduda oma silmaga, mis
„laguneb – ei lagune”
Valdis Soobik, Reelian
OÜ juhataja – Töötajad tegelevad territooriumi korrastamisega tasapisi ajast, kui
ilmaolud seda võimaldama
hakkasid. Eelkõige likvideerime talve jooksul õue peale
kogunenud prahti. Kuna
paikneme keset alevikku, on
eesmärk jõuda nii kaugele,
et meie territoorium kellegi
silma ei riivaks.
Arvo Lorents, Põlendmaa külavanem – Rahvas
koguneb külaväljakut koristama 26.aprillil kell 12.
Aino Raedov, AS Timmon pearaamatupidaja Silla
tehnokülas – Maad meie
hoone ümber on suhteliselt
vähe. Peale lume sulamist
käisid naised kohe rehadega
selle üle.
Valter Landing, V.J.V
OÜ juhataja – Meil on heakorrapäev iga nädal, kuna
peame ka küla ainukest
poodi ja paistab, et nii kergesti lähevad poest ostetud
kaubal pakendid lendu.
Martin Heinmets,

OÜ Mööbliproff esindaja
– 27.aprillil tulevad talgud.
Koristame ära ehitusjärgse
rämpsu, olmejäätmed ja
muu kola oma territooriumilt.
Allar Bergštein, Reiu
Puhkekeskuse juhataja – Nii
oma territooriumi kui piirneva ala suurpuhastus toimus
20.aprilli. Väljas olid kõik
oma töötajad koos peredega.
Teine selline hoogtööpäev
on tavaliselt augusti lõpus,
kui suvitushooaeg lõpeb.
Ats Sepa, AS Torfeks
töödejuhataja – Kevadised
koristustööd nii kontori kui
töökoja ümber, samuti tootmisterritooriumitel rabades,
käivad võimaluste piires
igapäevaselt. Eesmärk on
kevadpühadeks ikka kõik
korda saada.
Ave Ruul, Paikuse Lasteaia Mesimumm juhataja
asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal – Hoogtööpäevak
koos lapsevanematega on
planeeritud 29. aprillile.
Tööd teeme ajavahemikul
15-19. Rühmades on vanemate jaoks registreerimislehed. Kaasa oleme palunud
võtta kindad ja tugevad
rehad. Koristama hakkame
paberiprahti, oksi ja vana
kulu lasteaia parkimisplatsi
ja selle vastas metsa äärest. Hoogtööpäevalistele
valmistavad lasteaia kokad
suppi, saiakesi ja kuuma
teed. Prahi panemiseks tellisime suure konteineri.
Mida teevad vallavalitsus
ja põhikool?
Vallavalitsuse töötajad
kavatsevad istutada 2.mail
puid Tehnika tänava äärsesse valla metsatukka ning
Silla küla Seeneriigi haljasaladele.
Paikuse Põhikooli õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate heakorrapäev
algab 3.mail kell 9 kooli
juures. Kolme tunni jooksul koristatakse aleviku
laululava ümbrust. Lava
taga on ilus kõrge Pärnu
jõe kallas, mis kahjuks hakkab prügihunnikute alla ära
kaduma. Korjame prügi
kokku, saeme mahalangenud puujäänused tükkideks
ja põletame ning võtame
võsa maha. Tulemuseks on
kauni vaatega jala läbitav
kallasrada. Peale tööpäeva
küpsetame tuhas kartuleid,
joome teed, kiidame tublimaid ja vaatame nooremate
niisama lustimist.
Riietus ilmale vastav.
Kaasa hea tuju, töökindad ning isadel vastavalt
võimalustele mootorsaed,
võsatrimmerid, oksatangid
või lihtsalt mehine pealehakkamine.
Osa võtma on oodatud
kõik, kellel mõni tund vaba
aega. Koristamist vajavat
jõekallast meil juba puudu

ei tule.
Teede olukord on halb
Möödunud talv ja käesolev
kevad on pannud meie kannatuse teeaukude osas proovile. Märtsis oli maa talvist
vett täis. Selleks ajaks, kui
liigne vesi oli maapinda
imbunud ja oleks saanud
hööveldamisele mõelda,
algasid vihmasajud. Teede
hööveldamise põhireegel
on: vähemalt kaks päeva
enne ja kaks päeva pärast
teede hööveldamist peab
olema ilma sajuta ilma.
Vastasel juhul võime loodetud sileda tee asemel saada
lögase ja libeda, rööbastesse
sõidetud tee.
Koeraomanik maksab
Vallakodanikelt ja postiljonilt on tulnud rida kaebusi
vabalt kõndivate koerte
kohta. Nüüdseks on Paikuse
vallal sõlmitud leping loomade varjupaigaga. Enamiku vabalt kõndivate koerte
omanikud on teada, sest
tegemist on ikka ja jälle
samade loomadega.
02.maist alates kutsume
välja loomapüüdjad, kes
viivad koerad varjupaika.
Omanik saab sealt koera
kätte, kuid peab enne maksma looma püüdmisega ja
hoidmisega seotud kulud.
Noored on hoolimatud
Kevad on käes ja veri noortel inimestel vemmeldab.
Rohelise vahtralehega juhtidele kehtivad siiski samad
liiklusmärgid, mis kõigile
teistele liiklejatelegi. Jälgige
siis ikka liiklusmärke ja kasutage ka suunatule kangi.
Infoks seegi, et politseikonstaabliga on saavutatud
kokkulepe võtta tõhusama kontrolli alla avalikud
mängu- ja haljasalaplatsid,
kus õhtuti noored joovad,
suitsetavad ja lärmavad.
Vanemad, tundke rohkem
huvi, kus teie alaealised
lapsed õhtuti viibivad.
Heakorrapäeval
riisutud praht
Murelikud korteriühistute
esimehed on pöördunud
valda küsimusega, kuhu
panna maja heakorrapäeval
riisutud kuivanud lehed ja
oksad. Need saab viia Paikre
prügilasse. Kaalumajas tuleb öelda korteriühistu nimi,
iga ühistu saab ühel korral
ainult enda territooriumilt
kogutud haljastusjäätmed
üle anda 142 kr/t. Eelnevalt edastame teadaolevate
korteriühistute nimekirja
Paikrele.
Haljasaladesse ja metsadesse ei tohi viia ka mitte
väikseid koguseid haljastusjäätmeid. Kahjuks on sellise
käitumise kohta esimesed
signaalid juba vallamajja
jõudnud.
VALLAVALITSUS

Põhikooli esindus viibis
Comenius projektikohtumisel Ateenas
Paikuse põhikooli esindus
direktor Aare Külaotsa,
koordinaator Ruth Jussi ja
arvutiõpetaja Signe Lensmendiga viibis 31.03 – 04.04
Ateenas, külas Neas Smyrni
5. Keskkoolil. Kohtumisest
võttis osa ka kolmas partner – Austria delegatsioon
Strobelist.
Koolis võeti meid vastu
kuumade kreeka tantsude
ja lauludega. Külastasime
ühiskonnaõpetuse tundi, kus
etendati fragmente kohaliku
parlamendi tööst. Sellest
tunnist ei puudunud ka ehtkreeklaslik temperament
– tulised sõnavõtud ja häälekas reageering nendele.
Tore oli kogeda kreek-

laste külalislahkust ja soovi
oma kaunist kodumaad külalistele tutvustada. Viibisime kahepäevasel väljasõidul
Santorinile – saarele, mille
ilu ja omapära on kirjeldamatu.
Pikal, kaheksatunnisel
sõidul saarele, sai läbiarutatud projekti lõpptulemus
– turismiteatmik. See teatmik tutvustab noortele Paikuse, Ateena ja Strobeli
huvipakkuvaid kohti.
Kolmeaastane projekt
lõpeb viimase projektikohtumisega maikuus Austrias.
RUTH JUSS
Projekti koordinaator

Aasta algus oli hirmutav
Aasta esimesed kolm kuud
olid rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallale omapärased: registreeriti 9 sündi
ja 11 surma. Eelmisel aastal
sündis I kvartalis 8 last, suri
aga vaid 2 inimest.
Nii suurt surmade arvu
meie vallas pole varem

olnud. Aastatel 1989, 1990,
1997, 2002 suri peaaegu
sama palju inimesi terve
aasta jooksul, 1987.aastal
koguni 6.
Loodame, et ka sel aastal vikatimehel meie valda
enam asja pole.

Salarõõm eneseteostusest
Käes on kevad ja kaugel see
suvigi on. Aeg puhkusteks
ja reisideks. Puhata saab
mitmeti, kes rannas, kes
reisides või kes aiamaal,
sõrmed mullas.
Vahel me kõik vajame
privaatsust, et olla iseendaga, on see siis kodus või
aiamaal. Paikusel on ilus
loodus ja roheline ümbrus
ning kortermajast on võimalik minna soovi korral rohelusse, oma aiamaa peenrale
või pingile.
Paljud elanikud oma
vabast ajast hoiavad korras
majade ümbruse ja põlluääred, nähes rõõmu oma tööst
ja rõõmustades ka teisi.
Raske on mõista inimest, kes traktoriga ajab

kinni aiamaa sadevete kraavi, et üle selle ja üle teiste
lillepeenarde ning aiamaade
endale teed rajada, koeraga
kasse taga ajada ja pissitada
koera võõrastes õuedes?
Rõõmu tunneb ta ka pimeduse varjus sirelipõõsaste
üles kitkumisest ja aiamaade
piirete lõhkumisest. Nii ta
terroriseerib pidevalt aiamaapidajaid.
Selline inimene on olemas ja ta elab Paikusel EPT
korterelamus.
Loodame sellest kevadest ja suvest soojust ja
päikest nii südamesse kui
ka hinge. Stressist vaba
inimene on rõõmus ja terve.
Soovime seda kõigile.
(Autor teada)

Tule tegemisel on
uued nõuded
Lühidalt 1.aprillist jõustunud keskkonnaministri määruse muudatusest, millega
keelustati kulu põletamine
peale lume sulamist kogu
riigis (sel aastal määrati selleks kuupäevaks 12.märts).
Võrreldes varasema regulatsiooniga ei pea lõkke
tegemisest enam teavitama
häirekeskust telefonil 112.
Lõkke tegemisel tuleb kinni
pidada tuleohutusnõuetest,
lõket tohib teha tuulevaikse

ilmaga mineraliseeritud
pinnal ning eemal hoonetest
ning puudest ja põõsastest.
Määrus jätab vallavalitsusele õiguse heakorraeeskirjaga
lõkke tegemine oma territooriumil ära keelata.
Kulupõletamise keelust
üleastujaid ja lõkke tegemisel tuleohutusnõuete rikkujaid ootab rahatrahv kuni
18000 krooni, samuti tuleb
tulekahju põhjustajal tasuda
tekkinud keskkonnakahju.

Aiaklubi saab kokku 12.mail
Aiaklubi saab kokku 12.mail
kell 19 vallamajas.
20. aprillil käisid klubi liikmed Vändra vallas
Saare-Tõrvaaugu talus, kus

Harri Poom õpetas viljapuude pookimist. Soovijail
oli võimalus teha endale
perepuu ja osta istikuid.
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid
aprillikuu sünnipäevalapsi
HELDI GROSSMANN
OLEV-JUHAN MITT
KRISTJAN RANNAMÄGI
MARIA KUNINGAS
ASTRID ILM
KAAREL LINNAMÄE
AADA SINIALLIK
MARIA SVIRBUT
MIHKEL KALBUS
ÜLO TALI
LAINE LUHAKÄÄR

KONSTANTIN PAALANDI
IMANTA LEMBER
ANTS SÕMER
SALME REBANE
PEETER RANDMÄE
VAINA ALAS
VIVI-KARIN VESTMANN
AIME KUKK
HELJU LUHAÄÄR
EDGAR PEERNA
EVALD ROOS

Üritused maikuul
04. mail kell 11 Eakate klubihommik. Vallamaja saalis
05. mail kell 11 Seljametsa muuseumi 7.aastapäeva tähistamine. Kell 12 Muuseumitund.
06. mail kell 19 Mihkel Lüdigi mälestusõhtu Vaskräämas.
Buss väljub kell 18.30 aleviku kollase toidupoe eest.
10. mail kell 11 Jalgrattamatk „Tunne koduvalda”.
Peale matka vigursõiduvõistlused.
14. mail kell 19 Mälumängu hooajalõpuvoor vallamaja
saalis
20. mail kell 17 Lastelaulusolistide konkurss ”Maiööbik”
kontsert vallamaja saalis
15. mail kell 16 Beebipäev Päevakeskuse kaminasaalis.
29. mail kell 12 vallavanema vastuvõtt parimatele õpilastele vallamaja saalis.
31.mail kell 12 Põlendmaa 12. külapäev Põlendmaa end.
koolimaja ees.
31.mail kell 10 Seljametsa XV Külalaat.

Aerutajad kolivad jõe peale
Alates 6. maist hakkavad
toimuma Paikuse Aerutamisklubi treeningud Pärnu
jõel Türgi oja suudmes palliplatsipoolsel kaldal. Treeningute ajad on teisipäeval

ja neljapäeval algusega kell
18.00. Oodatud on kõik lapsed vanusest ja kehakaalust
hoolimata. Treeningud on
tasuta. Info telefonil 555 78
651 Roland

Enduro 2008
Paikuse Motoklubi Toivo
Nikopensiuse eestvedamisel
korraldab 24. ja 25. mail
Paikuse valla territooriumil
järjekordsed Lahtised Eesti
Meistrivõistlused mootorrataste 2-päevasõidus ENDURO Paikuse 2008.

Ligi paarkümmend aastat Paikusel toimunud rahvusvaheline kihutamine ei
ole kindlasti kõigile meelt
mööda. Ootame seegi kord
oma elanikelt heatahtlikust
ja mõistmist.

Kuldne iga kutsub maipeole
Klubi kuldne iga koguneb
taas vallamaja saali 4.mail
kell 11, et koos külalistega
tähistada tõelise kevade
saabumist.
Seekord loodame võõrustada selle aasta ansamblite võistulaulmise võitjaid
– Kilingi-Nõmme laulutantsupunti „Patlane” Hille
Tuulingu juhendamisel.
Kuuleme head laulu ja pillimängu.

Suvine ekskursioon toimub Põhja-Eestisse juulikuus (kuupäev veel lahtine),
maksumus orienteeruvalt
150 krooni.
Küsimus läbimõtlemiseks klubi liikmetele: kas
tõsta liikmemaksu praeguselt 5 kroonilt 7 või 10
kroonini?
Kohtumiseni juunis!
HELDI GROSSMANN

Kumely Teenused OÜ tegeleb
kodumajutusega, sanitaartehniliste tööde ja
keskküttesüsteemidega.
Põhiliselt oleme paigaldanud “Rudesta” ja “Stropuva”
kaubamärgiga katlaid. Meie tegevuse kohta rohkemat
www.kumely.ee. Tamme 4, Paikuse, tel 56633797
Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 445 3259, e-post: riita.lillemets@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
1300 eksemplari trükkis OÜ Hansaprint.
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 9.00-17.00, lõuna 13.00-14.00.
www.paikuse.ee

23. aprill 2008

UNO SIKKA
AGLAIDA ROOS
SALOMIA HÕBENIK
HELJU JAAKSON
LINDA KAELUSSOO
IDA SANG
VLADIMIR ELVELT
ALIIDE-LIILIA KIVIS
MAIE SALUMETS

Uno Sikka 75
Aastad mööda on läinud.
Eluteel muret Sa näinud.
Selleks, et vapralt
Sa edasi astuks
Soovime Sulle
Tervist ja jaksu
Palju õnne, juubilar!
Abikaasa, Tiit perega ja Maie

Silla külaseltsi korraldamisel
01. mail algusega kell 14 vabaõhulaval

KEVADISED KORISTUSTALGUD
ja MAITULI
Tööd ja lõbu nii suurtele kui väikestele
Küla arengukava vastuvõtmine
Peale tööd soe supp
Lustimisele aitab kaasa
ansambel Rahamassin
Riietu vastavalt ilmale. Võta kaasa naaber, hea
tuju ja töökindad.
Päästame kevade prahi alt välja!

JETE-PAULINE OLLEP
ema Helen Ollep
isa Janek Ollep

08.03.2008

OLIVER SATŠENOK
ema Helve Martõnova
isa Rein Satšenok

13.03.2008

KAROLA JANTSON
ema Kaarin Jantson
isa Rein Jantson

31.03.2008

AVE-RIIN PEDAK
ema Helena Pedak
isa Tervo Sadilov

28.03.2008

STEN-ERIK PALU
ema Stiina Kumm
isa Janar Palu

17.04.2008

TEADAANDED
Paikuse Põhikool võtab vastu avaldusi 2008/2009
õppeaasta 1. klassi astumiseks alates kuni 31.maini
2008. Kaasa sünnitunnistus või koopia sellest.

KUULUTUSED
Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 502 6096.
***
Võimalik tellida kopatöid. Soovin üürida väiksema
kontoriruumi 5624 1997.
***
Müüa kuivi kasepindasid 40-kilostes võrkkottides. Kojutoomise võimalus, hind kokkuleppel. Tel 56683413.
***
Müüa uus 1 toaline korter Paikuse alevikus Pärnade
puiesteel (3-kordses majas 3.korrus, 32,6 m2 , rõdu, vaade
ojale). Hind 599 900 kr, tel 5645 7567.
***
Vaipade ja pehmemööbli kuiv- ja märgpuhastus Kirbyga.
Pakun teenust nii ettevõtetele kui kodumajapidamistele.
Tel 5330 9914.
***
Müüa garaaž Pärnade puiesteel. Tel 512 9029.

Vajame Reiu taimlasse töötajaid
Seljametsa lasteaia 15. aastapäeva juubelipidu ja Seljametsa Algkooli (alates 1992.a.)
kokkutulek toimub 24. mail 2008
Koguneme kell 12 lasteaed-algkoolis:
• registreerume
• külastame endiste ja praeguste laste tööde näitust
• uurime foto- ja naljastendi
• vaatame videoklippe majas toimunud tegemistest.
Kell 13 heiskavad lipu kooli taasasutajad Aime Käärats
ja Harri Timberg. Järgneb aktus kooli saalis.
Ootame kõiki endisi lasteaialapsi, kooli vilistlasi ning
töötajaid.
Täpsemat infot küsi tel 4453413

Ootame kõiki sõpru

Seljametsa Muuseumi 7. sünnipäevale
05. mail kell 11
* kell 11 ringkäik muuseumis.
* kell 12 ajalootund teemal “Paikuse valla
esimene vallavanem Arne Ilmjärv”.
* vestlusring kohvilauas.
Buss väljub kell 10.30 kollase poe juurest.

Mälestame lahkunuid
Ragnar Ervin
Paavo Lootus
Marianne Vares
Aino-Julie Alliksoo
Nadežda Enn

14.06.1993 - 23.03.2008
28.06.1954 - 24.03.2008
06.10.1918 - 30.03.2008
28.06.1934 - 04.04.2008
11.09.1922 - 13.04.2008

- kevadhooaja (aprill-mai) töötajate ülesanne on taimede väljakaevamine, sorteerimine ja pakendamine;
- taimekasvatushooajaks (aprillist oktoobrini) töötajate ülesandeks on seemikute ja istikute kasvatamine ja
hooldamine.
Palk vastavalt töö tulemuslikkusele.
Soovijatel võtta ühendust tel 5262977
RMK Taimlamajanduse osakond

Diana Ilusalongis

Pärnade pst 1 Paikuse alevik

Uued teenused:

- parafiini hooldus kätele
- käte, jalgade ja bikiinipiirkonna
depilatsioon.
- näohooldus: puhastusprogramm, kortsudevastane tasandusprogramm, toniseerimisprogramm
Oleme avatud tööpäeviti 10-18, laupäeviti 10-16
AUTOREMONT - Sõiduautode, haagiste ja kaubikute
vigade leidmine, remont ja hooldus, sillastend. Esiklaasi
vahetus ja mõrade parandus. Esitulede-, esiklaasi- ja
autovärvi poleerimine. Veermikukontroll, õlivahetus,
keevitustööd, elektritööd, plekitööd, värvitööd jne.Rehvivahetus ja remont. Tel: 528 1670; info@royalgroup.ee
TÖÖRIISTARENT - Käsitööriistad, lihvijad, kipsplaaditõstukid, freesid, piikvasarad, keraam. plaadi lõikurid,
kuumaföönid, niiskuse eelmaldajad kuni 88 l/24 h (ruumide seintest ja õhust niiskuse ja vee eemaldamiseks)
jne. Tel: 5326 7158, rent@royalgroup.ee.
ÜLDEHITUSTÖÖD - 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

