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Parem suitsuandur laes
kui punane kukk katusel
Sel aastal on üle Eesti tulekahjudes hukkunud 51
inimest.
Kuigi suitsuandurist on
räägitud palju, ei olnud
üheski hukkunuga lõppenud tulekahjul suitsuandur
elamusse paigaldatud. 2009.
aasta juulist on suitsuandur igas majapidamises
kohustuslik, kuid kindlasti
ei peaks senikaua ootama.
Kui majapidamises juba on
suitsuandur olemas, peaks
aeg-ajalt seda kontrollima
ning vajadusel patarei uue
vastu vahetama.
Inimestelt on tulnud tagasisidet, et päästeteenistuse nime all on pakutud müüa
tuleohutusseadmeid. Siin-

kohal tasub meeles pidada,
et päästeteenistus tuleohutusseadmete, sh suitsuandurite müügiga ei tegele. Kui
keegi peaks päästeameti või
päästekeskuse nime all teile
vastavaid vahendeid raha
eest pakkuma, tuleks sellest
teavitada politseid.
Tuld kustutavate ja ennetavate vahendite müügiga tegelevad spetsiaalsed
kauplused ja ka mõned vabatahtlikud tuletõrjeseltsid.
Täpsemat infot edasimüüjate ja kampaaniate kohta
saab küsida ka päästeala
infotelefonilt 1524.
PIRET SEIRE
Lääne-Eesti Päästekeskus
444 7823; 5344 7494

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
11. lennu lõpuaktus oli südamlik
16.juunil andis maakonna suurima, Paikuse Põhikooli direktor Aare Külaots lõputunnistuse 40-le värskele 11.lennu
vilistlasele.
Aktus toimus Pärnu Kontserdimajas, kuna oma valla saalid jäävad sellise rahvamassi mahutamiseks väikseks. Saal
oli pilgeni rahvast täis ja ligi kaks tundi kestnud aktusel jõuti peale ametliku tseremoonia läbiviimise vaadata ka videomontaaže nii päevakangelaste sirgumisest kui koolielu huvitavamatest hetkedest.

Põlendmaa prügila hinnad
OÜ Paikre prügilasse Põlendmaal saab iga kodanik
tasuta viia pakendeid (metall-, klaas-, plast-, kartongpakend) tingimusel, et need
on puhtad ja kuivad.
Kui pakendid on määrdunud ja jääkjäätmete sisaldusega üle 30%, tuleb nende
eest maksta 659 kr/tonn
Tasuta saab ära anda sorteeritud vanapaberit ja pappi
kuni 100 kg ning metalli
kuni 100 kg.
Aknaklaasi tonn maksab
142 krooni. Sama palju tuleb maksta ka biolagunevate
aia ja haljastujäätmete ning
betooni, tellise ja töötlemata
puidu eest.
Ka koduelektroonikat

saab ära anda tasuta (külmkappidel ja kineskoopidel
kehtib kompleksuse nõue,
vastasel juhul on 150 krooni/tükk).
Olmeprügi maksab 659,
sorteerimata olmeprügi
2284 kr/t (juhul kui sisaldab
ohtlikke jäätmeid, vanarehve, elektroonikaseadmeid,
aia-haljastujäätmeid), ehituspraht 761 kr/t.
Vanade rehvide eest tuleb maksta 1221 kr/t, tasuta
saab ära anda AS Ragn-Sells
territooriumil Seljametsas.
Prügila on avatud E-R
7-22, L-P 8-20. Ohtlikke
jäätmeid võetakse vastu
E-R 9-18, L 9-15. Täpsem
hinnakiri www.paikre.ee.

Mõistus, tule koju!
Siin-seal meie vallas käib
tänavate mustkatte alla panemine, mida elanikud on
nii kaua oodanud.
Seda uskumatum on, et
enne veel, kui teekate oma
õige vormi ja kuju saanud,
sõidetakse seal peal nii kiiresti kui „torust tuleb“. Sõnatuks võttis pilt, kus Koskla
tänaval elav noormees sõitis
krossirattal teerulliga võidu.
Selle kohta ei oska öelda muud kui mõistus, tule
koju! Aga kui ikka ei tule,
siis peavad teised inimesed
neid korrale kutsuma, sest
selline käitumine on lausa
kuritegelik.
Praegu on õige aeg varuda talviseid küttepuid.
Tuletame meelde, et jälgida
tuleb liiklusmärke, kuna

uue mustkattega tänavad
(Linnuriigis, Sinioja, Ojakalda, Põllu, Pustuski tee
jne) ei kannata kahjuks suuri
täiskoormaga veoautosid.
Just õue sisse keerates saab
teekate viga. Mõistlik oleks
puude veoks leida väiksemad masinad, mis võivad
ilma loata 8T keelumärgi
alas sõita.
Suurte veoautodega
keelumärgiga alas sõitmiseks tuleb eelnevalt ka iga
üksiksõit vallavalitsuses
kooskõlastada.
Vallavalitsus tuletab
meelde, et krundi piiridest
väljaspool küttepuude, ehitusmaterjali, autoromude
jms hoidmine on keelatud.
Kõike seda saate ladustada
ainult enda krundi piirides.

9. a klass, õpetaja Ruth Juss

Kristo Aljaste, Ats Enno, Marianne Ild, Getlyn
Kaevats, Egert Killing, Ketri Killomets, Eliis
Koppel, Eero Kruusma, Henry Lepik, Sten Listra,
Merilin Mihkeles, Remee Nõmm, Indrek Orav,
Kelly Raadik, Maarja Saare, Ann Sepa, Pirgit Taling, Helina Tiitso, Maria Tomasberg, Priit Vallap,
Kristjan Veber, Allar Vellner.

9. b klass, õpetaja Andry Kikkull

Jüri Alberg, Maarja Aljas, Tanel Alloja, Mirjam
Bräutigam, Siim Eggert, Renar Ehrstein, Geter
Gerlein, Carl Heinmets, Kaidi Hunt, Kaija Kuningas, Vahur Laas, Eve Leinasaar, Mariliis Mutli,
Sergei Nerling, Ketter Ots, Eleri Pedak, Rimmo
Raudsepp, Eliise Vilepill.

Sõprusvaldade stipendium aitab
suhelda rahvusvaheliselt
2007. aastal andis Paikuse
Vallavalitsus esimest korda
välja võõrkeele- ja rahvusvahelise õppe toetamiseks
loodud stipendiumi, mille
sihtkapitalile panid valdade
vahelise sõbraliku koostöö
10. aastapäeval aluse meie
sõprusvallad Soomes Mynämäki ja Mietoinen, mis
käesoleva aasta algusest
ühinesid.
Esimese Soome sõprade
stipendiumi 5000 krooni sai
psühholoogiatudeng Maarja
Rand. Oma aruandes kirjutab ta järgmist.
“Kõigepealt tänan Paikuse valda selle stipendiumi
eest, mis mulle eelmisel
aastal määrati. Tänu sellele
toetusele oli mul tunduvalt
hõlpsam keskenduda õpingutele.
2005. aasta septembris,

mil astusin Tartu Ülikooli, avanes minu ees senitundmatu ja äärmiselt põnev maailm. 2007. aastal
kandideerisin Erasmuse
stipendiaadiks Konstanzi
Ülikooli.
2007/2008. õppeaasta
talvesemester Konstanzis
avardas minu silmaringi ja
mõtlemist väga palju. Kahtlemata sain parema ülevaate
sellest, kuidas psühholoogiat Saksamaal õpetatakse
ja milliseid võimalusi sealsed suurepärased tingimused pakuvad. Minu seal
õppimise ajal sai Konstanzi
Ülikool Saksamaa eliitülikooli tiitli.
Oma sügiseses avalduses mainisin, et mind
huvitab psühholoogias kõige enam kliiniline pool.
Konstanzi Ülikoolis on selle

tase väga kõrge ja sealsed
teadusuuringud ülemaailmselt tuntud. Kahjuks on
Tartu Ülikoolis kliinilise
psühholoogia magistrantuuri tasemes veel jätkuvalt
suured puudused.
Konstanzis kuulasin
loenguid eelkõige neist
valdkondadest, mida koduülikoolis Tartus õppejõudude puuduse tõttu raske
leida oli. Järjest selgemaks
sai minu soov siduda oma
edaspidine akadeemiline ja
praktiline tegevus nii kodumaise kui rahvusvahelise
tasandiga. Just sellest ideest
innustununa olen hakanud
planeerima oma edaspidist
praktikat kriminaalhoolduse
valdkonnas. Samas olen
asunud ka üha tõsisemalt
uurima võimalusi, kus magistrantuuri astmes edasi

õppida.
Paikusel olen seniajani
elanud suure osa oma elust.
Kuigi ma pole enam pärast
ülikooli astumist Paikusel
alaliselt elanud, on tegemist
ikkagi kohaga, kus asub
mu kodu ja kus algas mu
haridustee. Hetkel ei ole ma
oma erialaseid tulevikuplaane koduvallaga sidunud.”
2008.a stipendiumikonkursi võitis Tartu Ülikooli
doktorant Annely Lorents,
kellel see 10000 krooni
aitab sõita Portugali rahvusvahelisele molekulaarja rakubioloogia alasele
konverentsile SymBioSE
2008 Coimbra ja Aveiro
ülikoolides.
EVE PAAS
Vallasekretär
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Olgem üksteise suhtes hoolivamad!
Vallavalitsusele helistavad
aeg-ajalt inimesed, kelle elu
on naabrite poolt häiritud.
Tuletame meelde, et igaühe
kohustuseks on käituda nii,
et avalik kord ja kaasinimeste turvalisus oleks tagatud.

Ja kuigi ükski seadus seda ei
keela, ei ole naabri akna all
„poole öö“ ajal muru niita
või trimmerdada ka kuigi
inimlik.
Volikogu 20. märtsi 2000
määrusega nr 8 kinnitatud

„Avaliku korra eeskiri” kirjeldab selgelt tegevusi, mis
on avalikus kohas keelatud,
kuid peale selle kehtivad
endiselt ka kirjutamata seadused. Öörahu suvel on
kella 24.00-06.00.

Eelarve täitmine seisuga
30. juuni 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
Seltsitegevus
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
Täitmine
29000000 16198478,00
1440000
807129,00
20000
14630,00
170000
84626,00
2367400 1380024,39
61300
26350,00
190000
80802,50
160000
85233,30
50000
14770,00
50000
2443,12
115000
59209,91
22000
22000,00
2000000
934712,20
100000
0,00
40000
92904,28
720000
270814,50
2800,00
125000
22904,00
366976
427114,51
300000
361041,13
1998400
999200,00
13489413 8363435,00
5500000
0,00
100000
0,00
960882
0,00
59346371 30250621,84
228000
105872,95
6380200 2777169,98
1184619
0,00
500000
347185,25
218359
235375,00
3600
1822,07
578000
258236,30
2128400
247118,05
27000
20041,70
41641
41641,00
1234000
377859,07
20000
7154,95
80000
13216,00
60000
11936,00
315000
90938,19
5211436
715777,24
1240000
535507,68
15000
0,00
85000
48210,00
2465000
671744,68
273600
114440,11
147300
147300,00
272000
156500,74
380000
168440,12
16000
16000,00
730000
368709,92
8672266 4736707,55
2561300 1437244,14
16341500 6921329,81
472900
262200,47
3000000 1754647,25
620000
314627,56
586 352
278430,22
100000
22138,33
870000
517742,18
204618
90296,80
83280
20484,70
2000000 1560000,00
59346371 25394046,01
4856575,83
1882,02
21857,85
1059000,00
5895600,00
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Vallavalitsuses otsustati:
20. juunil 2008
* määrata sõprusvaldade stipendium 10 000 krooni Annely Lorents’ile tema osalemise toetamiseks molekulaar- ja rakubioloogia alasel konverentsil SymBioSE 2008
Portugalis Coimbra ja Aveiro ülikoolides.
* mitte nõustuda Silla külas asuva nimeta (AT0609270055) maaüksuse, pindala
2288 m2, riigi omandisse jätmisega riigi maareservina eespool loetletud asjaoludel. Maa
riigi omandisse jätmisega mittenõustumise peamiseks põhjuseks on vajadus arendada
Paikuse-Reiu vabaõhulava piirkond välja tervikliku puhkealana nagu näeb ette kehtiv
detailplaneering. Ilma piisava parkimisvõimaluseta ei ole võimalik pidevalt tagada
vabaõhulava ja sellega funktsionaalselt seotud territooriumi sihipärase kasutamise
ohutust.
* anda luba maha raiuda Jõekalda tee 12a ja Jõekalda tee 8 (riigi tagavaramaa) piiril
kasvavad kuivanud haavad.
* määrata maa sihtotstarve ja teenindusmaa munitsipaalomandisse taotletavate Silla
biotiigi, Seljametsa biotiigi, Tiigi (EPT tiik), Põlendmaa kooli, Pustuski pumbamaja,
Koskla 14 – reovee pumpla ja korvpalliplats, Seljametsa katlamaja, Kodara pumbamaja
ja Jõekalda tee 8 katastriüksuste otstarbeks.
* anda nõusolek Silla külas asuva Käärasoo tee 56 katastriüksuse jagamiseks kaheks
osaks ja anda aadressid: Käärasoo tee 56, Käärasoo tee 58.
* anda nõusolek Silla külas asuva Käärasoo tee 58 katastriüksuse jagamiseks kaheks
osaks ja anda aadressid: Käärasoo tee 60, Käärasoo tee 62.
* väljastada ehitusload:
- Põlendmaa külas Edela-Raudemetsa katastiüksusele tuletõrjevee tiigi rajamiseks;
- Tammuru külas Piigerti katastriüksusele puurkaevu rajamiseks;
- Paikuse alevikus Jõekalda tee 9 asuva nelja suvila lammutamiseks.
* anda kirjalik nõusolek Silla külas Raudtee tn 3 grillkoja ehitamiseks.
* anda välja projekteerimistingimused Seljametsa külas Viva katastriüksusele elamu
ja abihoonete projekteerimiseks.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 41285 krooni Põlendmaa külas asuva sotsiaalmaja elektritöödeks (sotsiaalteenuse arendamine) ja tellida Põlendmaa külas asuva
sotsiaalmaja elektritööd kogumaksumusega 91285 krooni OÜ`lt Merkvik.
01. juulil 2008
* kinnitada valla sümbolite kasutamise kord.
* moodustada hajaasustuse veeprogrammi raames esitatavate toetuse taotluste
hindamiskomisjoni järgmises koosseisus: esimees Ain Jakobson, liikmed Erika Popp,
Kalju Viirsalu, Reelika Tammai, Margit Kolk.
* algatada detailplaneering Paikuse alevikus Seljametsa tee 1 ja 3 kinnistute ja nende
lähiümbruse maa-alale ning kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne.
* väljastada ehitusload:
- Paikuse alevikus Koskla tn 3 elamu juurdeehituse tegemiseks;
- Seljametsa külas Ruusoja katastriüksusele palkelamu ehitamiseks;
- Silla külas Mustika tänava elektrivarustuse väljaehitamiseks;
- Paikuse alevikus Kalda tee 45 kinnistu elektrivarustuse väljaehitamiseks.
* anda välja kasutusluba Silla külas Kaika kinnistu elektri liitumispunktile ja Silla
külas Mardi-Jaani kinnistu elektri liitumisühendusele.
* anda välja projekteerimistingimused Silla külas Rattapargi kinnistule laste ja noorte
mänguväljaku projekteerimiseks ning Silla külas Raudmäe kinnistule põlenud elamu
vundamendile elamu projekteerimiseks.
* lubada vallavalitsusel heakorrastamise eesmärgil maha raiuda Pärnade pst 11
haljasalalt üks kuivanud okaspuu.
* tellida:
- vallamaja saali remont kogumaksumusega 33683 krooni OÜ`lt Ardis Ehitus;
- Paikuse Spordikeskuse võimla põranda remont kogumaksumusega 151399 krooni
OÜ`lt Faalanks-AK;
- Paikuse Päevakeskuse kaminasaali remonttööd kogumaksumusega 47875 krooni
OÜ`lt Ardis Ehitus;
- Linnu tee reoveekanalisatsioonipumpla ja siibrikaevu rekonstrueerimise projekteerimine kogumaksumusega 72216 krooni AS`lt Pärnu Vesi;
- Seenemetsa ja kaasnevate tänavaalade elektripaigaldise põhiprojekti koostamine
kogumaksumusega 70800 krooni AS`lt Elwo.
* anda reklaamiluba OÜ Sindel Ehitus reklaamile Silla külas Ringi tänava ääres
01. juulist 2008 kuni 31. detsembrini 2008.

Õpilased tegid Seljametsas ära suure töö
Sel suvel töötab vallas kokku 5 laste töö- ja puhkelaagrit.
Juunikuu kahel esimesel
nädalal töötas Seljametsas
Paikuse õpilaste töölaager.
Esimesel nädalal tegutseti nii siin kui Saaremaal
koos Lümanda Põhikooli
noortega.
Kahe nädalaga tegid
malevlased Ulvi Paju, Malle
Malmre ja Jüri Kasemetsa juhendamisel ära väga
suured ja küllaltki rasked
ning visadust nõudvad tööd:
kuuri laoti 100 ruumimeetrit
küttepuid, paigaldati muuseumi ja külamaja juures
200 meetrit äärekive, veeti

ja aeti laiali hulga mulda,
tasandati rajatavad muruplatsid.
Kõik olid väga tublid.
Tänan malevlasi tubli

töö, meeldiva ja viisaka
käitumise eest.
LAINE JÄRVEMÄE
Muuseumi juhataja

Nr. 7 (163)

3

29. juuli 2008

Majanduslike huvide deklaratsioonid
Majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud
korruptsioonivastase seaduse § 14 lg 4 alusel deklaratsiooni
hoidjale - volikogu 21. aprilli 1999 otsusega nr 15 moodustatud komisjonile, kes avalikustab need korruptsioonivastase seaduse § 15 lg 3 ja nimetatud otsuse p 2 alusel.
Deklaratsioonide andmed avaldatakse vastavalt korruptsioonivastasele seadusele lisatud deklaratsiooni vormile:
I Üldandmed: 1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood
(ei avaldata). 3. Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste ja ametipalk (põhitöökohal).
II Andmed vara kohta: 6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad):
otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu number;
7. Registrisse kantud õhusõidukid, veesõidukid ja autod:
sõiduki liik, mark ja väljalaske aasta; 8. Aktsiad, osakud
ja muud väärtpaberid (emitent, liik, kogus, koguväärtus);
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv);
III Andmed varaliste kohustuste kohta: 10. Võlad ja
käenduslepingud (võlausaldaja ja võlasumma) pankadele
ja teistele isikutele, kui võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni aastas, kui vastaval ametikohal
ametipalka ei maksta; 11. Muud varalised kohustused, mille
suurus ületab deklareerimise ajal eelmise 6 kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid);
IV Andmed muude tuluallikate kohta: 12. Muud
regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, näidates
nende suuruse; kompensatsioonid, sh hüvitused; intressid;
pensionid; töövõtust jms saadavad tasud; autoritasud; muud
tulud või tuluallikad (ei avalikustata);
V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta: 13. Maksustatav tulu (ei avaldata); 14. Dividenditulu
(ei avaldata);
VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta: (ei
avaldata).
Deklaratsiooni koostamise kuupäev.
PAIKUSE VALLAVOLIKOGU LIIKMED
1. ARDO AASA. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald. 5.
Ei oma. 6. Ei oma. 7. Sõiduauto Ford Mondeo, 1993. 8. Ei
ole. 9.Arvedlusarved SEB Pangas, Eesti Krediidipangas ja
Hansapangas. 10. Väikelaen Eesti Krediidipangast 42 224
kr. 11. Ei ole .29.04.2008.
1. AVO HANSBERG. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald.
5. Ei ole. 6. Maatulundusmaad Tori vallas, kinnistud nr
16839, nr 15483, nr 14057 ja nr 13593 ning Paikuse vallas,
kinnistu nr 14121; 7. Veoautod Ford Transit, 1996; AVIA
1985. 8. OÜ Paikuse Maamõõdubüroo osakud väärtusega
40 500 kr, OÜ Edela Loodusmatkad osakud väärtusega

25000 kr, OÜ Ooresoo osakud väärtusega 4020 kr. 9. Hansapangas arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 30.04.2008.
1. AIVAR ILD. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald. 5.
Ei ole. 6. Elamumaad Paikuse vallas, kinnistud 2311206,
1890606, 2793406, 3682906, 3683106, 3683206, 3683306,
3683406, 3683506, 3683606, 3683706, 3683806, 3683906,
3684006, 3684106 ja 3684306, maatulundusmaad Paikuse
vallas, kinnistud nr, 2416006, 25129 ja 3367406. 7. Ei ole.
8. Kavari Suurtalu OÜ 326,5 osakut väärtusega 32 650
krooni. 9. SEB Pank ja Hansapangas jooksvad arved. 10.
Ei ole. 11. Hüpoteek kinnistule nr 2793406 ja 3367406.
19.04.2007.
1. LIINA KIVISTO. 3. Volikogu liige. Paikuse vald.
5. Ei oma. 6. Maatulundusmaa Kõlleste vallas kinnistu nr
43038. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Pangas arveldusarve. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 17.02.2008.
1. AARE KÜLAOTS. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald.
5. Ei ole. 6. Korruselamumaa Paikuse alevikus, kinnistu nr
22840. 7. Sõiduauto Opel Omega, 1997. 8. Ei ole. 9. SEB
Pangas 1 ja Hansapangas 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 22.02.2008.
1. ARVO LORENTS. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald.
5. Ei ole. 6. Elamumaa Pärnus, kinnistu nr 19509, maatulundusmaa Paikuse vallas; kinnistu nr 879. 7. Sõiduautod
MAZDA 626, 1998; Mitsubishi Spets-Runner GLX-i, 1999;
BMW 525, 1996. 8. AS Merko 10 aktsiat väärtusega 1000
kr, AS Pärnu KEK 10 A-aktsiat väärtusega 10 000 kr ja 6
B-aktsiat väärtusega 6000 krooni, AS Tallink 2000 A aktsiat
väärtusega 40900 kr ja 2000 aktsiat väärtusega 26000 kr.
9. Arveldusarve Hansapangas ja SEB Pangas. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 29.04.2008.
1. ELMAR ORAV. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald. 5.
Ei ole. 6. Korteriomand Paikuse vallas, kinnistu nr 19670;
Väikeelamumaa Sindi linnas, kinnistu nr 1578006. 7. Ei ole.
8. AS Pärnu Kalur Holding 70 lihtaktsiat väärtusega 70 000
krooni; OÜ Elor Raamatupidamine 1 osak väärtusega 20
000 krooni. 9. Arveldusarve Hansapangas. 10. Hansapank
– 51200 eurot. 11. Ei ole. 28.03.2008.
1. GRÜÜNE OTT. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald.
5. Ei ole. 6. Ei oma 7. Ei ole. 8 OÜ Gryyne osakapital 40
000 kr. 9.SEB Pangas ja Hansapangas arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 18.02.2008.
1. KAIE REIAL. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald. 5.Ei
ole. 6. Elamumaa Paikuse vallas, kinnistu nr 2471. 7. Opel
Astra Caravan, 1999. 8. Ei ole. 9. SEB Pangas arveldusarve.
10. Ei ole. 11. Ei ole.15.02.2008.
1. TÕIV TIITS. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald. 5.
Ei ole. 6. Elamumaa Paikuse vallas, kinnistu nr 5533. 7.
Ei oma. 8. Ei oma. 9. üks arveldusarve SEB Pangas ja
üks Hansapangas. 10. Hansapank 34216 eurot. 11. Ei ole.
30.04.2008.

1. JAAK UIBU. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse vald.
5. Ei ole. 6. Elamumaa Paikuse vallas, kinnistu nr 91506,
maatulundusmaa Kihnu vallas, kinnistu nr 2610806 ja
nr 2606106. 7. ½ kaatrist Pireta 1988; motoroller Suzuki
AN 400, 1999; kaater Mariel alumiinium 1985, lumesaan
Polaris 2004. 8. AS Reldori 68 lihtaktsiat väärtusega 680
000 krooni, 17 % OÜ Grandonel osakutest väärtusega 617
900 krooni. 9. SEB Pank 1 arveldus- ja 1 krediidiarve. 10.
Eluasemelaen SEB Pangalt 1 300 000 krooni. 11. Ei ole.
15.02.2008.
1. KALJU VIIRSALU. 3. Volikogu liige. 4. Paikuse
vald. 5. Ei ole. 6. Korruselamumaa Paikuse vallas, kinnistu
nr 1896006; maatulundusmaa Kullamaa vallas, kinnistud nr
2037532 ja 2146332; ärimaad Tõstamaa vallas, kinnistud nr
2084206 (1/4 osa), nr 2399106 (1/4 osa), nr 2399206 (1/4
osa), nr 214632 (1/4 osa). 7. Sõiduauto Audi 100, 1991. 8.
AS Hüdromel 1003 aktsiat väärtusega 100 300 krooni. 9.
SEB Pangas ja Hansapangas jooksvad arved. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 15.04.2008.
Seadusest tulenevalt on volikogu esimehe Mait Talvoja
majanduslike huvide deklaratsioon hoiul siseministri juures
ja avaldatud Riigi Teatajas. Volikogu liikme Olev Naaritsa
majanduslike huvide deklaratsioon on hoiul Politseiametis,
Asser Jaanimetsa deklaratsioon Tallinna Linnavalitsuses.
PAIKUSE VALLAVALITSUSE LIIKMED
1. AIN JAKOBSON. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Paikuse
Vallavalitsus 5. 19 500 krooni + 10 % lisatasu tööaastate eest
avalikus teenistuses. 6. Elamumaa Paikuse vallas, kinnistu
nr. 735606. 7. Ei oma. 8. Ei oma. 9. Hansapangas arveldusarve. 10. Hansapank 155 000 kr. 11. Ei ole23.04.2008.
1. HELVE REISENBUK. 3. Vallavalitsuse liige. 4.
Paikuse Vallavalitsus. 5. 17 500 krooni +5 % teenistusaastate ja 10 % akadeemilise kraadi eest. 6. Elamumaa
Pärnu linnas, kinnistu nr 1191 (ühisomand). 7. Ei oma. 8.
Ei oma. 9. Hansapangas arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei
oma. 24.04.2008.
1. VALLI ROOSMAA. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Paikuse
Vallavalitsus. 5. 17000 kr + 15 % lisatasu avaliku teenistuse staaži eest. 6. Korteriomand, Pärnu linnas kinnistu nr
2238505. 7. Sõiduauto Mitsubishi Galant, 1997. 8. Ei ole.
9. 2 arvelduskontot SEB Pangas, 1 Sampo Pangas. 10. SEB
Pank 33 433 eurot. 11. Ei ole. 22.04.2008.
Vallavanem Kuno Erkmann on seadusest tulenevalt
esitanud oma majanduslike huvide deklaratsiooni siseministrile ja see on avalikustatud Riigi Teatajas.
LIILIA VARIK
Sekretariaadi juhataja

„Meie aja kangelased“ ehk politseiaktsioon Paikuse Põhikoolis
Aeg lendab – kaks kuud
on möödas kooli lõpust.
Heameel on tõdeda, et 400
õpilasest veerand sai valla
kõrgema tunnustuse. Kaks
nädalat on juba möödas
päevast, millal Pärnu Kontserdimajas ulatasime lõputunnistuse 40 noormehele
ja neiule. Ka nende hulgas
oli palju tublisid õpilasi,
kelle tunnustamine piirdus
kontserdimaja seintega.
Hoopis suurema „tunnustuse„ osaliseks sai aga
osa meie kooli ja valla õpilasi, keda 28. juunil tutvustas
tervele vabariigile Kanal 2
„Suvereporter“.
Oleme nimelt mitu aastat pakkunud tagasihoidlikku majutust Eesti Lastekoori
laululastele. Sel aastal pakkusime küljealust koolimaja
1. korruse klassides 40 laulutüdrukule üle vabariigi.
Kui esimene öö möödus
rahulikult, siis teisel õhtul
kogunes koolimaja ümber
paras seltskond meie valla
noorukeid, kes tahtsid nüüd
iga hinna eest koolimajja

tungida, et vaadata oma silmaga, mis seal ikka toimub.
Ei aidanud laagri kasvatajate keelamine, selgitamine,
palumine. Kuna enamusele
oli maja väga tuttav, siis
prooviti sisse saada nii koridori- kui klassiakendest.
Leiti isegi redel, mille kaudu
II korrusele pääseda.
Visadus viis sihile ja
koolimajja õnnestus sisse
tungida. Läbi käidi kõik
lahtised ruumid, kaasa võeti
(s.t varastati) laululaagri laste toidukraami, noodilehti,
reostati kooli WC. Olukord
koolis muutus nii ohtlikuks,
et laagri inimesed pöördusid
politsei poole. Välja tuli 2
politseiautot ja tööd jätkus
neil kauemaks - vaja oli
isikud tuvastada, alaealistele
suitsetajatele protokollid
koostada, kontrollida noorukite joovet.
12 tuvastatud isikust
olid Paikuse Põhikooli
õpilasi 9 ja kahjuks nende
hulgas 3 õpilast, kes alles
said lõputunnistused. Eriti
kahju on sellest, et nad ei

saanud ka hiljem kaamera
ees esinedes aru, millega
nad tegelikult hakkama said.
Ükski nooruk, ei ole tulnud
ka selle peale, et tulla koolimajja ja uurida, kuidas
oma käitumist heastada. Kas
nad saavad aru, et ruumi
omavoliliselt tungimine ja
võõraste asjade kaasavõtmine võib olla kriminaalkorras
karistatav tegu?
Omaette teema on aga
nende laste vanemad. Uskumatu, kuidas vanemad usuvad sageli pimesi oma noorukitest laste juttu. Kindlasti
on vaja lapsi usalda, kuid
kui juba kord on usaldust
kuritarvitatud, siis tasuks
see jutt ikka ka üle kontrollida. Selline juhtum koolimaja ümber ei ole kaugeltki
üksikjuhtum - küll on vallas
prügikaste ümber lükatud,
lampe ja laternaid lõhutud,
bussipeatustes laamendatud, aiamaadel lillepeenraid lõhutud. Üks viimaseid
„kangelastegusid“ oli Reiu
laululava istepinkide lõhkumine.

Kes siis on need lõhkujad? Mõned on tõesti „külalisesinejad“, aga enamus
on ikka meie endi lapsed.
Kuigi üldjuhul kehtib ka
Paikuse vallas ütlus „kus
tegijaid, seal nägijaid“, siis
sageli on tegijad jäänud ka

fikseeritud. Politsei asjaajamine võtab aega, kuid
kui mõnel lapsevanemal on
tahtmine kontrollida, kas ka
tema võsuke osales selles
äärmiselt inetus loos, siis on
võimalik videolinti vaadates
asja kontrollida.

Ats Liiv, Kert Jänes, Ats
Enno, Siim Eggert, Ruth
Mannigo, Hendrik Allsalu,
Liisbeth Tiits, Kadi Hunt ja
Mikk Sepa
Rahulikku suve soovides

anonüümseks. Suur tänu
Kanal 2-le, sest tänu neile
on seekord tegijad selgelt

Politsei poolt tuvastatud isikud Rivo Murumaa,
Marten Paadik, Madis Karu,

AARE KÜLAOTS
Põhikooli direktor
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Õnnitleme eakamaid
juulikuu sünnipäevalapsi
OLEG KRUGLOV
MAIMU KRAUSE
LEMBIT HAAVASALU
KALJU SAARE
VEERA ŠTEINIKOVA
EVI NURME
ÕILME HUNT
MARTA SAARE
HELMUT PREIVERK
IRENE-LIISE LAND
EVI TAMME
ILSE MURUMAA
SELMA MADISSON

TEADAANDED

Õnnitleme!
SOFIA RUDYK
ema Inna Rudyk
isa Andrii Rudyk

11.06.2008

KAUR KUUSK
ema Maris Kuusk
isa Gert Kuusk

21.06.2008

MARTEN MURUMAA
ema Relika Laanemäe
isa Martin Murumaa

03.07.2008

Linnaliinide sõidupileti hindade ja
sõidusoodustuste kehtestamine
Linna volikogu kehtestas
Pärnu linna bussiliinidel
alates 1. august järgmised
sõidupileti liigid ja hinnad
(kroonides): üksikpilet eelmüügist 10 kr; üksikpilet
eelmüügist õpilastele ja
pensionäridele (soodustust
tõendava dokumendiga) 5
kr; üksikpilet ühissõidukist
15 kr; 10 päeva pilet 120
kr; 30 päeva pilet 220 kr
(õpilastele ja keskmise või
raske puudega 16-aastastele ja vanematele isikule
80 kr ning üliõpilastele ja
pensionäridele soodustust

tõendava dokumendi alusel
100 kr). Üksikpiletid kehtivad komposteerituna ühele
reisile või alates 1.septembrist elektroonses kompostris
märgistatuna 1 tund alates
märgitud kellaajast.
Tasuta sõidu õigus on:
4- ja enamalapselise pere
liikmetele; eestkoste all
olevatele isikutele; puudega
lapse saatjale; sügava puudega isiku saatjale; 70-aastasele ja vanemale isikule;
kaitseväe vormiriietuses
ajateenijal.
Ühistranspordiseadusest

tulenevalt võivad tasuta
sõita eelkooliealised lapsed
ja puudega lapsed, sügava
puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning sügava
või raske nägemispuudega
isiku saatja või nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.
Osalise tasu eest omavad õigust sõita üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased; üliõpilased;
pensionärid; keskmise või
raske puudega 16-aastased
ja vanemad isikud.
Soodustingimustel sõitu
tõendavateks dokumenti-

deks on vastavad tõendid
koos isikut tõendava dokumendiga (väeosa tõend,
pensionitunnistus, õpilaspilet või rahvusvaheline õpilaspilet, vaegurluse ekspertiisi komisjoni tõend jne).
Uuenduseks on ka tunnipileti kehtestamine alates
1.septembrist. Tegemist
on sisuliselt tasuta “ümberistumise” võimaluse
pakkumisega. Bussidesse
paigaldatakse elektroonsed
kompostrid ja üksiktalong
kehtib 1 tund alates komposteerimise kellaajast.

Uus seadus muudab pärimise selgemaks
Uus pärimisseadus jõustub 1. jaanuaril 2009. Võrreldes praegusega on rida
muudatusi.
Pärijaks automaatselt
Uus seadus asendab pärandvara vastuvõtusüsteemi
loobumissüsteemiga: kui
pärija ei esita 3 kuu jooksul
hetkest, mil ta sai teada oma
pärimisõigusest, notarile
pärandist loobumise avaldust, siis loetakse, et ta on
pärandi vastu võtnud. See
ei tähenda siiski, et pärija
peab edaspidi tingimata 3
kuud ootama, sest endiselt
on võimalik pärand vastu
võtta notari juures otsese
tahteavaldusega.
Uuele seadusele on pahaks pandud, et see suurendavat ebaõiglaselt kõiksugu
nadude, kälimeeste ja lelletütarde pärimisõigust. See
on valearvamus. Ka uue
pärimisseaduse järgi toimub
pärimine kolmes järjekorras
nagu seni (ning kui üheski
järjekorras sugulasi ei ole,
on pärijaks omavalitsus või
riik). Kehtima jääb põhimõte, et kui on olemas esimese
järjekorra pärijad (pärandaja
lapsed või nende lapsed),
siis kaugemad sugulased ei
päri. Ei muutu ka põhimõte,
et seadusjärgse pärimise

reeglitest lähtutakse alles
siis, kui testamenti või pärimislepingut pole.
Uus seadus tähtsustab
abikaasa rolli: tulevikus
pärib abikaasa kogu pärandi, kui pole esimese ja teise
ringi pärijaid (lapsed, vanemad ja õed-vennad ning
nende lapsed). Lisaks tekib
abikaasal õigus nõuda isikliku kasutusõiguse seadmist
elamule, mis oli pärandaja ja
abikaasa ühine kodu.
Ehkki ka uus seadus ei
anna täit kindlust, et kõik
pärijad pärimismenetlusest
teada saavad, on eeliseks
see, et pärija saab ka hiljem
talle kuuluva pärandi välja
nõuda. Seda saab siiski
ainult sama järjekorra pärija – nt kui lapsed pärivad
oma vanemate järel, siis
saab tagantjärgi pärandist
osa nõuda vaid nende endi
(pool)õde või -vend (või
tema järeltulija), mitte mõni
kauge sugulane.
Võlgu ei pärita
sunniviisil
Automaatse pärijaks
saamise juures on räägitud
ohust pärida enda teadmata
mõne kauge sugulase võlad
(sest päritakse pärandaja
õiguste kõrval ka tema kohustused). Tegelikult ei sun-

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
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ni uus seadus kedagi võlgu
pärima. Esiteks on pärijal
kolm kuud aega otsustada,
kas ta üldse tahab võimalike
võlgadega pärandit vastu
võtta. Teiseks saab ta ka
pärast pärandi vastuvõtmist
piirata oma vastutust võlgade eest. Kui praegu peaks
iga mõistlik pärija nõudma
pärandit vastu võttes kohe
pärandi inventuuri, et ennast
ootamatute võlgade eest
kaitsta, siis uus seadus lubab
seda teha ka hiljem ning
pärast seda ei maksa pärija
rohkem, kui ta on n-ö vara
aktivana pärinud.
Kuna vana seaduse järgi
on pärijal õigus muudkui
oodata ja mõelda, kas ta
tahab vara vastu võtta või
mitte, siis on ka selgusetu,
mis saab vahepeal varast
ja kohustustest, mis varaga
seotud on – näiteks kes
maksab korterelamus ühe
korteriomaniku surma järel
tekkivad soojavõlad? Või
kui pärijaid ei ole veel üles
leitud ning pärandvara võidakse lihtsalt laiali tassida
jms.
Vastuseid neile küsimustele on aga tingimata
vaja näiteks juhul, kui osa
pärijaid on välismaal ega
saa oma huvide eest seista.

Edaspidi nimetab kohus sel
juhul pärandi hooldaja, kes
peab tagama vara säilimise
ja tegelema inimestega,
kel on pärandvara suhtes
nõudeid.
Lisaks ei saa senise seaduse järgi nt võlausaldajad
piisavalt kiiresti teada, kes
on pärijad. Uue seadusega paranev võlausaldaja
seisund ei tähenda aga, et
võlausaldajal on edaspidi
õigus saada rohkem raha kui
seni. Ei saa – ta saab lihtsalt
kiiremini teada, kes on pärijad. Tasub meeles pidada,
et võlausaldajad ei ole ainult
Rootsi pangad, vaid näiteks
ka korteriühistud, kellele on
pikka aega maksmata arved
märksa tõsisem probleem
kui pankadele.
Kokkuvõttes: ehkki uue
pärimiskorraga kaasnevad
mõned keerdküsimused
(eelkõige rahvastikuregistri
puudulike andmete tõttu),
ei muutu n-ö tavalised pärimisasjad, kus pärijaiks on
esimese järjekorra pärijad ja
abikaasa, edaspidi keerulisemaks, küll aga muutuvad
mõned keerulisemad asjad
selgemaks.
VAIKE MURUMETS
Justiitsministeeriumi
nõunik

Mälestame
lahkunuid
Jekaterina Judina
Lywia Tullus
Kai Kirikal
Tiiu Toots

08.02.1921 - 19.06.2008
05.03.1932 - 22.06.2008
09.01.1960 - 30.06.2008
17.05.1943 - 10.07.2008

Paikuse vallas neljapäeviti kodanikke vastuvõttev
Keskkonnateenistuse piirkondlik metsanduse spetsialist Teet Killing on puhkusel 01.juulist 19.augustini.
Järgmine vastuvõtt vallamajas II korrusel tuba 25
toimub 21. augustil.
***
Seoses õpilaste transpordi korraldamisega on 1.septembrist 5.juunini muudatused 15.bussiliini graafikus.
Hommikune 8-ne buss sõidab Jõekalda teed pidi (7.55
Tehnokülast) Servaku peatuseni ja sealt tagasi põhikoolini, pealelõunane buss sõidab Pärnust põhikoolini,
sealt alustab 14.45 sõitu mööda Jõekalda teed Servakuni ning sealt linna tagasi. Täpsemalt august lehes.
***
Pärnu Vesi enam vallamajas kohapeal kliente vastu
ei võta. Tasuda saab ülekandega, postkontoris või AS
Pärnu Vesi kassas (ilma lõunata kell 8-16). Info tel
4455653.
***
Igal elumajal peab olema nähtaval kohal number, soovitavalt pimedal ajal ka valgustatud. Vallakantseleist
on võimalik valla vapivärvidega majanumbreid osta
(65 kr). Eelnevalt palume tel 4453259 täpsustada, kas
teile vajalikku numbrit ikka momendil on.
***
Korteriühistute esimehed!
Augustis tuleb asfalttee aukude lappija uuesti valda.
Masina töötund on 2900 krooni. Kellel on soovi ühistu
vahenditega maja ümbert teed parandada, helistagu oma soovist 01.juuliks vallavalitsusse telefonil
4453259.
***
Linnuriigis on muudetud liikluskorraldust. Terve
elurajoon on nüüd õueala, kus tohib liikuda 20 km/
tunnis. Keelatud on sõita veoautoga, st et sõita ei tohi
C-kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga.
Ühekordset sõiduluba saab taotleda vallavalitsusest.
Hoiame kõik koos oma korrastatud kodutänavaid.

KUULUTUSED
Varastati must murutraktor Partner 125-97 Tartumaalt
Vana-Kuustest 20.mail, kui keegi on sellist märganud
kellegi õuel, siis palun anda teada numbrile 5659064,
vaevatasu eest (5000.-).
***
Paigaldame kiviparketti. Tel 5553 0833.
***
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 (beethooven) kutsikad.
Dokumentidega, sünd. 17.mai 2008.a, vaktsineeritud,
kiibitud, europass. Tel 503 9703.

Augustis

DIANA ILUSALONGI
sünnipäevakuu eripakkumised:

Evelini kreemid -50%
Nubar küünelakid -10%
Solaariumikreemid -10%
ja palju muud.
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

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

