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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Kõik me võiksime olla üksteisele head naabrid
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Avanes stipendiumikonkurss
Soome sõprusvalla kuni
10000 krooni suuruse stipendiumi taotlemiseks peab
õpilane või üliõpilane esitama vallavalitsusele (Paikuse Vallavalitsus Pärnade pst
11 Pärnu mk 86602) vabas
vormis nõuetekohase sisuga
taotluse koos lisadokumentidega (vt www.paikuse.ee)
hiljemalt 10.juuniks 2008.

Kohalike kunstnike töödest on
näitused
Paikuse Huvikooli hobitubade töödest on vallamajas
kena näitus. Kuni 26.maini
kell 14-17 saab suures saalis
näha õlimaale, teise korruse
istungite saalis on väljapanek keraamikast. Võtit
küsige raamatupidamisest
või kantseleist.
Seljametsa Muuseumis
on võimalik kuni 1.juunini
vaadata Silla küla elaniku
Marge Leesmendi käsitööde
näitust. Välja on pandud
kootud, heegeldatud ja tikitud esemed.

Ootame
ettepanekuid maakonna sotsiaalse
infrastruktuuri
arendamiseks
Maavalitsus korraldas Pärnu maakonna planeeringu
teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008 – 2015” avaliku
väljapaneku.
1.juunini 2008 saab
sellega tutvuda ka Paikuse
vallamaja II korrusel (materjalid teadetetahvlil).
Kirjalikud ettepanekud
toimetada kontaktisiku Helve Reisenbuki kätte hiljemalt 1.juuniks.

Valmistatakse ette
vabatahtlikke
Aafrikasse
Aafrika vajab vabatahtlikke
- tule aita võidelda vaesuse,
nälja, ja haiguste vastu!
DRH Holsted’i vabatahtlike kool Taanis valmistab Sind ette 6-kuuliseks vabatahtliku tööks Aafrikas.
Täpsemat teavet saad
meie eestikeelselt kodulehelt: http://drh-holsted.
seenior.ee. Enn Ellandi, +45
31685165, volunteer4@
drh-holsted.org.

Kevad on käes ja me kõik
tahame viibida rohkem
õues, nautida päikest ja
linnulaulu. Kas on põhjus
selles, et vallas rahvast järjest rohkem ja naabrid ikka
lähemal ja lähemal või on
tegu lihtsalt hoolimatu suhtumisega kaaskodanikesse,
kuid kahjuks jõuab valda ja
ka politseile iga aastaga aina
rohkem kaebusi naabrite
aadressil.
Jäägu naabrile võimalus
kuulata linnulaulu
Õue minnes jätame raadiod
ja makid tuppa. Muusikaline
maitse on kõigil erinev ja
seetõttu kuulame muusikat
ikka ruumis sees ja kinnise
akna taga.
Meeldetuletuseks lapsevanematele: mopeedid,
bagid, motorollerid ja ATVd on toredad sõiduriistad,
kuid kahjuks tekitavad ko-

ledat müra ja keerutavad
tolmu üles. Elumajade vahel
nendega tundide viisi ringi
põristada ei ole heanaaberlik
käitumine. Kui olete oma
lapsele mõne sellise sõiduriista muretsenud, siis leidke
aega ja otsige koos sõiduks
sobilik koht (motoringrada,
kardirada jne).
Kile ja plastiku
põletamine on keelatud
Kile ja plastiku, sh ka ühekordsed toidunõud, põletamine kas katlas või lõkkes
on keelatud. Te mürgitate
ennekõike ise-ennast ja ka
naabreid. Puhas kile ja plastik tuleb saata taaskasutusse
ja määrdunult prügimäele
ladestamisele.
Hakkame üheskoos
meid „mürgitavate püromaanidega” võitlema. Õnneks on olemas keskkonnainspektsioon, kes käib

väljas 7 päeva nädalas ja 24
tundi ööpäevas. Nad tulevad kohale, mõõdavad õhu
saastet, võtavad põletatavast
materjalist proovid ja teevad
rahatrahvi.
Kui keegi näeb või tunneb, et naaber põletab mürgiseid aineid, tuletage talle
meelde, et see on keelatud ja
kui ilusast jutust abi ei ole,
helistage keskkonnainspektsiooni tasuta lühinumbril
1313. Valveinspektor tuleb
siis temale antud aadressile
kohale.
Hulkuvad kassid ja
koerad, paha hais
Vana jutt, et naabrile ei
meeldi teie koer tema peenramaal või teie kassi täis
sirtsutatud välisuks ja trepp,
on jälle omal kohal. Tuletame meelde, et ei koer ega
kass või viibida väljaspool
omanikule kuuluvat terri-

tooriumi järelevalveta. Kui
viibivad, on nad hulkuvad
loomad, kelle suhtes on
võimalik rakendada erinevaid meetmeid seadusega
ettenähtud korras, näiteks
omaniku trahvimine või looma varjupaika viimine.
Tõsiseks probleemiks on
muutumas solgihunnikud
naabri aia ääres. Ebameeldiv hais on vaid üks häiriv
tegur. Sellised jäätmehunnikud meelitavad ligi närilisi
ja linde, kes osa toidujäätmeid ka ilma mööda laiali
tassivad. Palume kõigil üle
vaadata, kas on ikka tegu
komposteerimishunnikuga
või hoopis solgiauguga?
Vald sai puhtamaks
Suur tänu kõigile, kes valda
prügist ja risust koristasid:
lapsed ja nende vanemad
meie koolidest ja lasteaedadest, ettevõtete juhid ja

töötajad, teeme ära 2008
vabatahtlikud (naisrühma
tantsijad, Oru elurajooni
elanikud, kaks meeskonda
Pärnu linnast: Pärnumaa
puhtaks, vallavalitsuse töötajad ja mitmed eraisikud.
Kõige prügisemad kohad
olid tee-ääred ja Seljametsa
karjääri ümbrus. Kavas on
üles panna ka prügi mahapanekut keelavad sildid.
Millegipärast arvan, et
prügi metsa ja mujale loodusesse viivad just need,
kes kõvahäälselt teatavad,
et nemad prügi ei tooda. Ka
prügi metsa viimine maksab
(bensiin), seetõttu palun
sõitke kohe oma koormaga
otse prügilasse. Paikre on
meie valla rahva jaoks küll
mugavalt lähedal, nii hoiate
kokku hulga valla raha ning
koristajate tööd ja vaeva.
REET JALAKAS

Comenius-projekti käigus valmis turismiteatmik
Paikuse Põhikooli õpetajad
Sirje Solom, Ruth Juss,
Signe Lensment ja õpilased
Gerli Paju, Sandra Tarjus
ning Katariina Vaabel viibisid 2.-7.maini koos Kreeka
delegatsiooniga 3-aastase
projekti “Follow Me!“ viimasel töökohtumisel Stroblis, Austrias.
Selle kohtumise peaeesmärgiks oli meie ühise
turismiteatmiku tutvustamine. Teatmikus on kirjeldatud
noortele huvipakkuvaid
kohti nii Stroblis, Ateenas
kui Paikusel.
Lisaks töökoosolekutele
pakkusid võõrustajad külalistele ka põneva kultuuriprogrammi, mis sisaldas
väga huvitavat rahvuslikku
kontserti ja mitmete kaunite
kohtade külastamist.
Kõigest sellest aga muljetavad meie õpilased, kes
elasid Austrias peredes.
RUTH JUSS
Inglise keele õpetaja ja
projekti koordinaator
See oli kui muinasjutus
Esmamulje on hämmastavalt hea: kõik on nii puhas,
ilusad majad, ilusad aiad,
vapustavalt kaunid mäed
lumiste tippudega. Inimesed
on abivalmis ja sõbralikud.
Kõik meid vastuvõtnud pered tundsid üksteist ja seega
olime tihti õhtuti koos Gerli

ja Katariina ning kreeklaste võõrustajatega ühiselt
õhtustamas. Üheskoos oli
väga lõbus.
Ekskursioonid olid vahvad ja põnevad. Käisime
Hallstattis, kus asub Euroopa vanim soolakaevandus.
Sinna minemiseks pidime
sõitma järsust mäenõlvast
rongiga üles. Enne kaevandusse minekut sõime kõrgel
mäetipus asuvas restoranis
lõunat – see oli kui muinasjutus.
Külastasime Mozarti
sünnilinna Salzburgi. Nägime kohti, kus on filmitud
„Helisev muusika“.
Käisime ka koolis tundides. Koolipäev algab kell
7.30 ning vahepeal on tunnine paus, et lähemal elavad
lapsed saaksid kodus söömas käia. Teistel on võileivad kodust kaasa võetud.
Viimasel päeval käisime
1732 meetri kõrgusel Schafbergi mäe tipus.
Sinna minemiseks oli
vaja sõita rongiga 45 minutit. Vahel oli päris hirmus
aknast välja vaadata, sest
kõrval laius sügav kuristik.
Äratulek Austriast oli
kurb – nutsime nii meie kui
ka meie võõrustajad.
Lohutav on teada, et
meid oodatakse sinna alati
tagasi ja meie ootame neid

Eestisse.
SANDRA
Kolme riigi ühine turismikataloog on valmis
Oma kõige parema elamuse
sain sellest, kui viimasel
õhtul, ühisel grillimisel, olid
kõik kolm rahvust suurte
sõpradena koos. Oli hea
mõelda, et nii palju tööd on
tehtud ja ühine turismiteatmik on valmis.
Kõige enam meeldisid
mulle mäed.
Mina, klaustrofoobilise
inimesena, sain mägedes
sõites põneva, aga natuke ka
hirmutava kogemuse.
Reisiga olen ma väga ra-

hul ning mul on hea meel, et
sain selles projektis osaleda
ja ma ei jõua oodata, millal
sinna tagasi saan.
KATARIINA
Rahvuse üle
tuntakse uhkust
Reis Austriasse oli väga
tore. Ma arvan, et võrreldes
Eestiga on see väga puhas
maa. Inimesed on seal väga
musikaalsed - peaaegu igas
peres mängitakse mõnda
pilli või lauldakse. Kõigil on
olemas rahvariided ja neid
kantakse uhkusega.
Eriti jäi meelde reis
Salzburgi. Sealsest lossist,
mis asub mäe peal, avaneb

väga kena vaade linnale ja
ühtekokku paistab sealt üle
7-8 kiriku.
Peres, kus ma elasin, oli
isal mootorratas, millega ta
mind mägedes sõidutas - see
oli fantastiline kogemus.
Väga tore oli see, et pere
õhtustas alati ühiselt ja mulle pakuti Austria rahvustoitu
šnitslit.
Olen väga õnnelik, et
sain Austriat külastada.
Loodan, et oma võõrustaja
Eliisaga jääme suhtlema ka
edaspidi.
GERLI
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Eelarve täitmist lehest saab
jälgida 4 korda aastas
Ülevaadet eelarve täitmisest
saab edaspidi vallalehest
lugeda kord kvartalis. Kes
soovib valla „rahavoogude
liikumisega” olla kursis igakuiselt, saab seda teha valla
kodulehel www.paikuse.ee

eelarve alt.
Muudatuse tingis vajadus leheruumi järele, sest
järjest kasvavad valla uudised ei taha enam kuidagi
lehte ära mahtuda.
Tuletame meelde, et

valla elanikud ja ettevõtjad
saavad avaldada vallalehes
jätkuvalt tasuta infot. Kui
kuulutus on jõudnud kantseleisse hiljemalt 15.kuupäevaks, ilmub see ka jooksva
kuu lehes.

Samal teemal: „Pärnu Vesi sõlmib
ühepoolselt kehtivaid lepinguid”
(Tõnu Kann 02.04.2008 Pärnu Postimees)

AIN JAKOBSON
Paikuse abivallavanem
Valla üheks ülesandeks on
korraldada oma territooriumil veevarustust ja kanalisatsiooni. Klientide veega
varustamise ühisveevärgist
ning reovee ärajuhtimise
ning puhastamise tagab
vee-ettevõtja, kelleks on
eraõiguslik juriidiline isik,
kes varustab kliendi kinnistu veevärki veega ühisveevärgist ja korraldab kliendi
kinnistu kanalisatsioonist
reovee vastuvõtmist ja ärajuhtimist ühiskanalisatsiooni abil.
Vallavalitsuse poolt läbiviidud avaliku konkursi
tulemusel kinnitas vallavolikogu vee-ettevõtjaks
Paikuse vallas AS Pärnu
Vesi.
Arusaamatuste vältimiseks püüan lahti seletada
Pärnu Postimehes 2.aprillil
ilmunud artiklis „Pärnu
Vesi sõlmib ühepoolselt
kehtivaid lepinguid” toodud väite „Probleem tekkis
pärast seda, kui Pärnu Vesi
võttis üle varem Paikusel
veemajandust k o r r i g e e
r i n u d (?) AS Kommeni,
kuid mitte selle sõlmitud
lepinguid„.
Seadusandlus
on muutunud
AS Pärnu Vesi kohustus
vee-ettevõtja kohustusi üle
võttes võtma üle ka ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise lepingud. AS Pärnu Vesi soovib
vormistada uued lepingud,
kus üheks lepingupooleks
on uue vee-ettevõtjana nüüd
AS Pärnu Vesi ja teiseks
pooleks klient. Artikli põhjal võib järeldada, et arusaamatused on tekkinud AS
Kommen ja AS Pärnu Vesi
vastavate lepingutingimuste
erinevuse tõttu. Tingitud on
see sellest, et AS Kommen

moodustati 1996. aastal ja
samal ajal võeti kasutusele
klientidega sõlmitava veega
varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamise
lepingu vorm. Vahepeal on
aga vastu võetud rida veemajandust reguleerivaid õigusakte, elamukruntide maa
on erastatud ja neist on saanud kinnistud jne, mistõttu
on igati põhjendatud, et AS
Pärnu Vesi lepingutingimused on teistsugused, kui olid
Kommenil (ei olnud näiteks
kindlaks määratud isegi
liitumispunktide asukohad).
Liitumispunkt on selline
punkt, kus kinnistu veevärk
on ühendatud ühisveevärgiga ja see peab seaduse järgi
asuma kuni 1 meetri kaugusel väljaspool kinnistu piiri.
Seega muutunud on palju ja
uute lepingute vormistamine mõistlik mõte.
AS Kommenit ei saanud
AS Pärnu Vesi küll kuidagi
üle võtta, sest volikogu
otsustas AS Kommen tegevuse lõpetada ja kustutada
ta Äriregistrist. Põhjenduseks oli muuta olukorda,
kus vesi jõudis kliendini
läbi kolme vee-ettevõtja:
AS Pärnu Vesi müüs Reiu
veepuhastusjaamas puhastatud vett Sindi linna veeettevõttele OÜ Sindi Vesi
ja kuna Reiu–Sindi veetorustik kuulub Sindi linnale,
siis AS Kommen pidi vee
ostma Sindi Vesilt ning
müüma edasi Paikuse valla
klientidele. Iga edasimüüja
lisas püsikulude katmiseks
vee hinnale teatud osa. AS
Kommenil puudus ka vastav tehnika ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni nõuetekohaseks hooldamiseks.
Vahendustasu tasu
kadumine võimaldas
jätta hinna samaks
Kommeni kohustused st.
klientide veega varustamise ja reovee ärajuhtimise
teenuste osutamise on AS
Pärnu Vesi üle võtnud. Nimetatud teenuste osutamine
klientidele jätkus endises
mahus ja endise hinnaga.
AS Kommen vahendustasu
kadumise tõttu vee hinda
2008.aastal Paikusel ei tõstetud.
Teostusjoonised
on vajalikud
Artiklis nurisetakse, et AS

Pärnu Vesi nõuab klientidelt
kinnistu veevärgi teostusjooniseid. Olime algul ka
seisukohal, et kuna kinnistusiseste torustike korrashoiud on kinnistu omaniku
kohustus, siis vee-ettevõtjale piisab ühisveevärgi
torustike teostusjoonistest,
kus on näidatud liitumispunktide asukohad. Tutvudes tegelikkuses kinnistute
veevärkidega, oleme oma
seisukohta muutnud ja peame AS Pärnu Vesi nõudmist
igati põhjendatuks. Paljudel
kinnistutel on lisaks elamule
varustatud veega näiteks
eraldi asetsev saun, vett
kasutatakse ka muru või
peenarde kastmiseks, mõni
on oma kinnistu kanalisatsiooniga ühendanud maja
räästaveetorustiku jne. On
juhtumeid, et kinnistu omanik on lubanud oma kinnistu
veevärgi külge ühendada
naabri kinnistu veevärgi,
aga nõuetekohased teostusjoonised puuduvad. Sellistel
juhtudel ei ole vee-ettevõtjal
võimalik ilma teostusjoonisteta lepingutingimustes
(näiteks maksetingimustes)
kokku leppida.
Vee-ettevõtja saaks
ilmselt kinnistu veevärgi
teostusjooniste nõudmisest
loobuda juhul, kui kinnistu piirile (liitumispunkti)
on eraldi paigaldatud nii
veemõõtekaev kui ka reoveemõõtekaevud. Siis enam
küll vee-ettevõtjat ei huvitaks, mis kinnistul toimub.
Niikaua aga, kuni veemõõdusõlm asub majas sees,
tuleb ikkagi teostusjoonised
esitada. Nende maksumus
võrreldes mõõtekaevude
paigaldamisega on mitukümmend korda odavam.
Üldjuhul peavad teostusjoonised tellima ja nii
kinnistu omanikule (ehitustööde tellijale) kui ka
vallavalitsusele üle andma
torustike ehitajad. Kindlasti
tuleks nõuda teostusjooniseid kinnisvaraarendajatelt
maja ostmisel. Kinnistu
omanikul peaks ikka ülevaade olema kuskohas tema
õues mitmesugused torustiku, kaablid ja muud maaalused kommunikatsioonid
paiknevad.
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Vallavolikogus otsustati:
19. mail 2008
* teha muudatused Paikuse valla põhimääruses, muutes valla sümbolite kasutamise
korda. Valla sümboliteks on valla vapp ja valla lipp. Valla tutvustamiseks kasutatakse
ka tunnuslauset „Paikuse - parim paik, kus elada” ja logo.
* muuta volikogu 18.veebruari 2008 määrust „Pedagoogide töö tasustamise alused” 4.
paragrahv, muutes ja kehtestades pedagoogide töö tasustamise alused alljärgnevalt:
- õpetaja palga alammäär koolis töötava õpetaja puhul on vastavalt atesteerimisel
omistatud ametijärgule alljärgnev: noorempedagoog 9516 kr; pedagoog 10 077 kr;
vanempedagoog 11 517 kr; pedagoog-metoodik 13 908 kr”;
- klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse lisatasu järgmiselt: noorempedagoogile vähemalt 952 kr; pedagoogile vähemalt 1008 kr; vanempedagoogile
vähemalt 1152 kr; pedagoog-metoodikule vähemalt 1391 kr.
* teha Sauga Vallavolikogule ettepanek Sauga valla ja Paikuse valla halduspiiri
korrigeerimiseks nii, et uus piir hakkaks kulgema alates Pärnu jõe keskel asuvast Sauga
valla ja Pärnu linna piiripunktist kuni Pärnu jões asuvate saarteni, mööda Pärnu jõe
keskjoont, ja edasi kuni Sauga valla ja Sindi linna vahelise Pärnu jões asuva piiripunktini
saarte ja Paikuse poolse kalda vahelise jõeharu keskjoont mööda.
* kehtestada detailplaneeringud Silla külas Käärasoo tee 56 ja 58, Paikuse alevikus
Ojakalda tänav 6 ja Põllu tn 6.
* kehtestada Silla külas Käärapuu katastriüksuse ja selle lähiümbruse ning Käärasoo
põik 3 II maatüki ja selle lähiümbruse maa-alale detailplaneeringud.
* võtta vastu esitatud kujul ja tunnistada avalikustamisele sobivaks Paikuse alevikus
Jõekalda tee 9 katastriüksuse ja selle lähiümbruse detailplaneering (vt lk 4).
* võtta teadmiseks järgmised informatsioonid ja ülevaated : Grüüne Ott – tegevus
ja probleemid Seljametsa ja Tammuru külades, Arvo Lorents – tegevus ja probleemid
Vaskrääma külas, Tõiv Tiits – Silla küla arengukava tutvustus; Aivar Ild – Kkskkonnaja maakomisjoni 2008.a. tegevuskava, Tarmo Saarts – soojamajanduse korraldamine
vallas.

Vallavalitsuses otsustati:
28.aprillil 2008
* jätkata kampaania Värvid valda korraldamist samadel alustel, mis seni. Kampaania käigus korraldab vald konkursi, kus komisjon vaatab üle tehtud tööd ning annab
parimatele valla aastapäevapeol oktoobris üle auhinnad. Konkursis osalevad hooned
ja rajatised, mille väljanägemine kampaania käigus tehtud värvimistöödega oluliselt
paranes. Hindamisel arvestatakse töö mahtu ning teostuse korrektsust.
* algatada detailplaneeringud Silla külas Käärasoo tee 34 ning Oruvälja tn 7 kinnistutel ja nende lähiümbruses.
* muuta Paikuse alevikus Rukkilille katastriüksuse detailplaneeringu lähteülesannet,
kuna planeeringualal paiknevatel Oisu ja Tiina kinnistutel puudub väljapääs avalikult
kasutatavale teele.
* pikendada Silla külas Kuhja katastriüksuse detailplaneeringu lähteülesande kehtivust 21.augustini k.a.
* väljastada ehitusload:
- elamu juurdeehituse ehitamiseks Paikuse alevikus Koskla tn 12;
- autoremondi töökoja ehitamiseks Paikuse alevikus Aiandi tee 4;
- puurkaevu ehitamiseks Seljametsa külas Suve katastriüksustel;
- kasvuhoone lammutamiseks Paikuse alevikus Nurga tn 4;
- Seljametsa külas Ülevälja elamukvartali vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamiseks;
- Paikuse alevikus Pihlaka tn 5 elamu elektriliitumise väljaehitamiseks;
- Paikuse alevikus Linnu tee 43 elamu laienduse ehitamiseks;
- Silla küla Käärasoo tee 68 ja 70 vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks;
- Raudtee, Tehnika ja Nimmi tänavate ehituseks.
* väljastada kasutusluba elamule Silla külas Ülejõe tee 7.
* anda välja kirjalik nõusolek Nurga tn 4 aiamaja ehitamiseks ning Põllu tn 11 ajutise
kuuri püstitamiseks.
* väljastada projekteerimistingimused Seljametsas Ruusoja katastriüksusele elamu
ja kolme kõrvalhoone ehitamiseks.
* muuta vallavalitsuse 04.04.2008 korraldust nr 82 ja tunnistada kehtetuks selle
punkt nr 2 (seoses aadresside muutmisega).
* määrata 28 tee maasihtotstarve ja nende juurde teenindusmaa.
* anda nõusolek Tehnika tn 4 ja Tehnika tn 4a piiride muutmiseks ja kolme uue
katastriüksuse moodustamiseks järgmiselt: Tehnika tn 4, Tehnika tn 6, Tehnika tn 8.
* lubada Tarmoprojektil võtta maha Käärasoo tee 32 ja Käärasoo tee vaheliselt
alalt maha võtta elektrikaabli paigaldamisele ette jäävad 2 noort mändi ja 2 kaske ning
Hüdromel OÜ-l Tehnika tänava äärse kraavi puhastamise käigus kraavis ja pervel
kasvavad puud.
* tellida Vaskrääma külaväljaku detailplaneeringu koostamine summas 6000 krooni
pluss maksud.
* pikendada Paide mnt 19 DLU ruumide rentimiseks sõlmitud lepingut AS Elioniga
kuni 31.detsembrini 2008
12.mai 2008
* väljastada ehitusload Paikuse alevikus Tiigi tn 2 elektri liitumisühenduse väljaehitamiseks ning Seljametsa külas Ülevälja elamurajooni teede väljaehitamiseks.
* anda kirjalik nõusolek Paikuse alevikus Raudtee tn 2 kuuri ja piirdeaia ehitamiseks
ning Keraamika tn 10 korteri 5 rõdu ehitamiseks;
* anda välja projekteerimistingimused taluhoone projekteerimiseks Tammuru külas
Meliti katastriüksusele;
* panna avalikule kirjalikule enampakkumisele Varsakabja kinnistu (loe lk 4);
* eraldada reservfondist 108 000 krooni lasteaia koridori põranda ja soojamajanduse
ümberseadmise tellimiseks;
* lubada Toomas Räppol oma Nurga 6 krundilt võtta maha 10 kuivanud või viltu
vajunud leppa;
* tellida vallamaja välistrepi remont AS`lt Ardis Ehitus summas 28 961 krooni;

Nr. 5 (161)

3

21. mai 2008

Valla XI jalgrattapäev läks hästi korda
10.mail toimunud valla
jalgrattapäev oli järjekorranumbrilt üheteistkümnes.
Matkarajale ja vigursõiduvõistlusele registreeris
nii lapsi kui täiskasvanuid,
kokku 76 inimest. Iga registreerunud osaleja jättis
loteriikarpi ka oma nimesildi, et osa võtta loteriist. Matkaraja pikkuseks oli 23 km,
mille kõik ka katkestamata
läbisid. Peale matka pakuti
vallamaja juures šokolaadi
ja karastusjooke.
Peavõiduks olnud jalgratta omanikuks sai Silla küla poiss Rain Robert
Randväli. Loosiõnn naeratas
veel 30-le jalgratturile.

Unistused oma külamajast võivad täituda
Vaskrääma külamaja ehitusest on juttu olnud ennegi.
Seni on puudu olnud detailplaneering, mis näeks
ette ehitusala ja trasside
asukohad. Planeering sai
algatatud möödunud suvel,
kuid töö tellimiseni ei ole
veel jõutud. On arutatud, et

valla kulul võiks valmida
planeering ja vallavalitsus
eraldas selleks ka raha. Maja
ehitamist korraldaks külaselts, kes tänaseks tunneb
endas juba ka jõudu projektitaotluse koostamiseks.
Et mitte toetusvõimalusi
maha magada, on planee-

ringu koostamisega juba ka
alustatud.
Ka Silla külaselts tegeleb külamaja ehitamiseks
koha otsimisega Kuna küla
on 9 km pikk, on kaalutud
isegi mitme seltsimaja rajamist.
2004.aastal valminud

Seljametsa külamajas tegutsevad lauluansambel, koduuurijad, Martad, interneti- ja
raamatukogu laenutuspunkt.
Külamajas käivad nii Seljametsa kui naaberkülade
elanikud.
LIILIA VARIK

Õppeaasta lõpp Mesimummis on eriliselt töine
29.aprillil toimus lasteaias
hoogtööpäev, kus kaasa lõi
ka palju lapsevanemaid.
Meeleolukal õhtupoolikul
said korda nii lasteaia lähiümbrus kui uue parkla
tagune metsatukk kuni bussijaamani. Ehk jääb nii mõnegi mehepoja poolt nüüd
suitsukoni või taara maha
viskamata. Täname kõiki
osalejaid suure töö ja vaeva, eelkõige ettevõtlikkuse
eest. Tänu teie abile saame
nüüd kõik rõõmustada puhta
lasteaia ümbruse üle.
Mänguväljakute
ülespanek jätkub
Kahjuks pole meil seni õnnestunud lastevanemate
osalusega Tarapitalt soetatud mänguväljakut üles
panna, kuna väljaku maa-ala

on märg ja pehme. Valla abiga loodame maikuu
jooksul maa-ala drenaaži
abil kuivendada. Meiegi
sooviks on, et lisaks kaunile
looduskeskkonnale saaksid lapsed lustida vahvate
õuevahenditega. Ootame
lastevanematelt kannatlikkust. Sõimerühma laste turvalisusele mõeldes valmisid
õueala moodulaiad, mida
saab vastavalt vajadusele
ümber paigutada.
Suveks jääb lasteaed
avatuks
Õppeaasta tööd-tegemised
võetakse kokku maikuu
jooksul toimuvatel rühma
koosolekutel.
Sel aastal lõpetavad lasteaia 25 Sinilille rühma
last (õp Erme Pedak, Mari

Pukk ja abi Janika Tamm),
Esmakordselt meie lasteaia
ajaloos veedetakse kogu
rühmaga üks öö lasteaias.
Suvel jääb lasteaed avatuks. Lastevanemate küsitlusel selgus, et vajadus
selleks on olemas. Jaanipäevani on avatud kümnest
rühmast seitse, jaanipäevast
juuli lõpuni üks, augusti esimesel nädalal kolm,
teisel neli, kolmandal viis,
neljandal kaheksa rühma.
Septembrist on jälle avatud
kõik 10 rühma.
Rühmadesse kavandatud laste arv järgmisel aastal
on 215, sh sõimerühmades
(1,6-3a) 48 ja aiarühmades
(3-7a.) 167. Selle seisuga
oleme maakonna suurim
lasteaed. Koosolek uutele

lastevanematele toimub
juuni alguses, kõigi järjekorras olijatega võetakse
ühendust.
Rahuloluküsimustik
Maikuu lõpus saavad nii
Mesimummi lapsevanemad kui ka personal vastata rahuloluküsimustikule.
Kokkuvõtted esitatakse septembrikuu üldkoosolekul
kõigile tutvumiseks ja on
aluseks lasteaia edukaks
tegutsemiseks. Palume aktiivset osalemist, et öelda
oma sõna sekka lasteaia
arengus.
Kaunist suve ja kohtumiseni sügisel!
EVE KALIMULINA
Lasteaia juhataja

Seljametsa Muuseum seitsmeaastane
Alles see oli, kui tegime
kodu-uurijatega laadapäeval
Seljametsa koolis asuvasse ajalootuppa kogunenud
mõningatest esemetest, dokumentidest, raamatutest
ja fotodest näituse. Nii see
algas.
2001.aastast on Paikuse
vallal oma muuseum. Me
oleme seadnud eesmärgiks
koguda vallaga seotud kultuuriväärtusega esemeid,
dokumente, fotosid ja teavet, seda säilitada, uurida,
eksponeerida ning vahendada üldsusele.
Muuseumi areng on olnud kiire. Me alustasime
nullist, kuid praeguseks on
meie fondides hulgaliselt nii
esemeid kui kirjalikke materjale, fotosid, dokumente,
mida on kasutatud mitmetes
uurimustöödes.

Meid on märgatud. Külastajaid on aastas keskmiselt 1300. Külalisraamatus on sissekandeid vene,
soome, inglise, prantsuse,
norra, ukraina, valgevene,
taani, bulgaaria, rootsi, saksa keeles .
Rahvarohked on olnud
muuseumis korraldatud
üritused: ajaloopäevad ja
-tunnid, vallanädala, karjalaske-, mardi- ja kadri- ning
vastlapäeva, kevadpühade,
jõulude ning teiste kalendriliste tähtpäevade tähistamine.
Huvitavaid näitusi:
S.Pärna õletööd, A.Meose
pitsikollektsioon, H.Antoni
loodusfotod, M.Liivi ja K.
Jõgi käsitööd, märgikogud,
Seljametsa lasteaia ja kooli
kasvandike tööd, kevadkompositsioonid, materjale

Eesti Vabariigi sündimise ja
kasvamise loost jt.
Traditsiooniks on saanud tähistada koos Seljametsa lasteaia ja kooliga
Eesti Vabariigi aastapäeva
ning emakeelepäeva. Muuseumitundides on käinud
Seljametsa LAK-i, Paikuse
Lasteaia ja Põhikooli lapsed.
Selle aasta algul näitasime muuseumile kingitud
filmi Vaskrääma külast,
mille valla kultuurirahastu
toel tegid E.Ennis ning Ille
ja Andres Riivits.
Kõik, mis muuseumis
teoks saanud, on toimunud
toetajate-sõprade abiga.
Paljud vallaelanikud on
toonud materjale, millest
oleme koostanud huvitavaid
ülevaatlikke mappe, näitusi.
Palju mälestusi ja meenutusi

on kirjas valla ajalooraamatus “Kahe jõe vahel”.
Igaüks meist võiks mõelda artikli motole ning püüda
jäädvustada kõike seda, mis
olnud ning peagi kadumas.
Muuseum ootab kõikide
kaasalöömist.
Kodu-uurijate Elvy
Ennise ja Heldor Kääratsi
vahendusel on meie fondid
oluliselt täienenud. Nad on
olnud ka paljude ürituste
ettevalmistajad ning läbiviijad.
Ilma Paikuse Vallavalitsuse toe ja abita poleks me
nii lühikese ajaga suutnud
käivitada edukalt töötavat
valla koduloomuuseumi.
Aitäh kõikidele toetajatele!
LAINE JÄRVEMÄE
Muuseumi juhataja

Mopeed liikluses võib olla sama
ohtlik, kui mistahes muu
sõiduriist
Noortel mopeedijuhtidel kipub meelest minema tõsiasi,
et tänaval liiklemine nõuab
teatavat vanust ja et õuealal
või külatanumal liiklemine
on midagi muud, kui tiheda
liiklusega teel. Vanemad
peavad oma järelkasvule
uhket sõiduriista soetades
olema kindlad, et lapsel
on omandatud liiklemise
põhitõed.
Mopeedijuht peab sõiduteel sõitmiseks olema
vähemalt 14-aastane ning
14-15-aastasel mopeedijuhil peab mujal kui õuealal
sõites olema kaasas ARK-i
büroo väljastatud ohutu sõidu võtete tundmist tõendav
tunnistus ehk juhiluba.
Nii juhil kui kaassõitjal

peab olema peas nõuetekohaselt kinnitatud kaitsekiiver. Liiklusmärgid kehtivad
kõigile – seega lubatud
kiirusega liikuvast sõidukist
möödasõit ei ole vägitükk,
vaid liikluseeskirja rikkumine ning võib põhjustada
liiklusohtlikke olukordi.
Mopeedijuhti on võimalik
liikluseeskirja rikkumise
eest karistada kuni 10 trahviühiku ehk 600 kr suuruse
rahatrahviga. Joobes sõitmise või liiklusohtliku olukorra tekitamise eest kuni
100 trahviühiku ehk 6000 kr
suuruse rahatrahviga.
TÕNU KIVIS
Pärnu politseiosakonna
korrakaitsetalituse
komissar

Eesti Energia korraldab elektritöid kodu- ja äriklientidele
Kui varasemalt tegi Eesti
Energia elektritöid vaid oma
vastutusalasse kuuluvas
elektrivõrgus, siis alates eelmise aasta novembrist pakub
energiafirma nii kodu- kui
äriklientidele terviklikku
sise- ja väliselektritööde teenust. Turule otsustati tulla,
kuna selle teenuse vastu on
olnud klientide pidev huvi.
On mugav, kui saab kõik
elektriga seotud teenused
ühest kohast tellida.
Uuteks teenusteks on
elektripaigaldise projekteerimine, ehitamine, ümberehitamine ning tehniline
kontroll. Väljaarvatud avariitööd, korraldatakse kõiki
elektriga seotud töid.
Elektritöid saab klient
tellida, kui esitab tellimuse
oma piirkonna kliendihaldur
Mart Reinsalule, külastab

kohalikku klienditeenindusbürood või vormistab taotluse Elektritööde kodulehel
www.elektritood.com.
Et lihtsustada pakkumise
tegemist, tuleks kohe esitada
ka võimalikult palju lisamaterjale, nt objekti projekt või
majaplaan. Vajadusel täpsustab Eesti Energia projektijuht tellimuse ja valitakse
välja kliendi jaoks parim
hinnapakkumine. Lõpliku
otsuse hinnapakkumise osas
langetab klient, misjärel
sõlmitakse töövõtuleping.
Pärast lepingu sõlmimist
juhib Eesti Energia projekti
kulgu, suhtleb ise tööde
teostajaga ning vastutab
tööde kvaliteetse ja õigeaegse lõpetamise eest. Eesti
Energia annab tehtud tööle
kaheaastase garantii.

Kas sinu kodu on sinu kindlus?
Millest peaks alustama oma
kodu turvaliseks muutmist
tuleohutuse poole pealt?
Esimene samm on suitsuandur, mille saab osta pea
igast ehitus- ja kodukaupade
poest. Tema tööpõhimõte on
avastada tulekahju kiirelt
ja anda sellest teada kõva
piiksumisega.
Vananenud ja ülekoormatud elektrijuhtmestik on
suur ohu allikas. Kui avastate midagi, mis pole silmaga
ilus vadata, siis kindlasti
pole see ka kõige ohutum ja
võib tekitada üsna pea mõne
õnnetuse.
Küttekolded korda –
laske korstnad pühkida ja
küttekolded üle vaadata

spetsialistil.
Koju on võimalik kutsuda ka päästespetsialisti,
kes annab nõu, kuidas kodu
turvalisemaks muuta ja aitab leida õige koha suitsuandurile ning soovi korral selle
ka paigaldab.
Samuti osalevad päästetöötajad ka avalikel üritustel, kus saab nõu küsida
ohutuse kohta, proovida kätt
tulekustutiga kustutamisel
ja uurida saab ka päästeautosid.
Registreeri endale kodukülastus telefonil 1524,
kodukülastus on tasuta.
KATRIN ZAGORSKI
Päästekeskus

Eakate klubi kutsub
1.juunil, so lastekaitsepäeval, toimub kell 11 vallamaja saalis kõikidele
vanaemadele pühendatud
peohommik. Meile esinevad
väikesed laulusolistid Signe
Allika juhendamisel.
Suvine ekskursioon Põhja-Eestisse toimub 16.juulil,

väljasõit kell 8 kollase poe
eest, tagasi jõuame õhtul 8
paiku. Soovijail tasuda 175
krooni.
Seoses ekskursiooniga
jääb juulikuu peohommik
ära, kohtume augustis!
HELDI GROSSMANN
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Õnnitleme eakamaid
maikuu sünnipäevalapsi
JUTA LIIK
SINAIDA SEMENJUK
LARISSA GROSCHMIDT
VLADIMIR MASLOV
MARIA PRIBÕTKINA
PAUL SIIGUR
ÜLO RUUT
JAAN LOHU
VALVE VÕIGAS
MARET KOSTABI
HILDEGARD PÄRN
MAIMU RIHTLA
VELLO BAUER
MALDA HEINSOO
SILVIA AUMEISTER
ENDEL RINGMAA
VILLEM TOHV
AINO NISUMA
VAIKE TAMMEL
HELMUT SINISAAR
VAIKE-VELAINE JÄÄGER
SILDA HEINSALU
LILLI TAMMEL
EDGAR PIIR

Soome sõprusvalla Martad
tulevad Paikusele
Paikuse Martad võõrustavad
23.-25. maini meie Soome
sõprusvalla Mynämäki Martasid. Mynämäel on kaks
Martade seltsi: nooremad ja
vanemad. Nooremad käisid
Paikusel kaks aastat tagasi,
nüüd on tulemas La-Joki
küla Martade 11 väärikat
liiget.
Kohe saabumise päeval tutvustatakse külalistele vallamaja, vaadatakse
erinevaid näitusi ja õhtul

osaletakse põhikooli õpilaste suurel kevadkontserdil.
Laupäeval heidetakse pilk
peale Seljametsa muuseumile ja Paikuse lasteaiale.
Õhtu jääb kahe sõprusvalla
Martade päralt.
Külalised majutatakse
Kuuvalguse puhkemajas.
Aasta tagasi käisid meie
Martad tutvumas sõprusvalla mõlema Martade seltsi tegevusega ja said sealt palju
uusi mõtteid ja ideid.

Aiaklubi koguneb
Aiaklubi koguneb vallamaja
juurde 9. juunil kell 18.
Plaanis on sõita Audru
vallas Malda külas asuvasse
ürditallu, mille perenaine
on lubanud lisaks ravim- ja
maitsetaimi tutvustavale
ringkäigule aias pakkuda ka

ürdipirukaid ja taimeteed.
Ekskursiooni hinnaks on
80.-. Kohapeal saab osta
taimi. Aiaklubilistel ja ka
teistel huvilistel on võimalik täpsemat infot saada
telefonil 4453448 või reet.
jalakas@paikuse.ee.

Vändra võttis võidu
14. mail sai läbi Paikuse
mälumänguhooaeg. Viimases kuuendas mängus suuri
üllatusi ei juhtunud ja juba
väljakujunenud esikolmik
suutis oma kohad säilitada.
Paikuse VI mälumängusarja
ja ühtlasi ka Pärnumaa mälumängumeistrivõistlused
võitis esmakordselt Vändra
võistkond , kes viie arvesse
läinud mänguga kogus korralikud 209 punkti.
199 punktiga tuli teiseks
Ülejõe, kolmanda koha
sai Kilingi-Nõmme 187
punktiga. 6. vooru suurim
muutus oli see, et Obadele
tõusis Floppyst mööda 5.
kohale. Paikuse veteranid

jäeti seekord kuuendaks. Tabeli lõpetasid Selja, Õnnelemb, Silla küla ja võistkond
Mäluta.
Lisaks kohalikule sarjale osalesid Paikuse mängu
parimad vastajad ja küsijad ka Eesti meeskondlikel
meistrivõistlustel, kus saavutati pingelises heitluses
tänu võimsale lõpuspurdile
hõbemedalid. Paikuse valla
eest mängisid Jaan Allik,
Matis Song, Alar Särgava,
Andres Pulver ja Leino
Pahtma.
Kohtumiseni mälumängudel juba järgmisel hooajal.
JAAN ALLIK

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

TEADAANDED

Õnnitleme!
JAKOB OTT
ema Grüüne Ott
isa Vello Ott

16.04.2008

KÄTRIIN JOOST
ema Marge Joost
isa Margus Joost

26.04.2008

KÄROL ALLIKA
ema Sille Rees
isa Virgo Allika

01.05.2008

Tulge 20 juunil
Paikuse jaanituleplatsile

JAANITULELE
20 Murumängud
21 Süütame jaanitule
Tantsuks mängib
ansambel “MÕMM”.

25.mail kell 12

Reiu Puhkekeskuses
Paikuse ja Sindi
suurte perede

PEREPÄEV
Kaasa hea tuju ja piknikukorv!

1. juulil kell 19
Maarja ja Rannapi
suvetuuri kontsert
Paikuse-Reiu vabaõhulaval
Piletid Piletilevi müügikohtades
(8.juunini 150.-, hiljem 160.- ja
kohapeal 180.-, Flaieri sooduspiletid Piletilevi kassades 150.- alates
9.juunist)

Liikluskindlustus
Postipangast!
Paikuse Postipangas saad lihtsalt ja kiiresti sõlmida liikluskindlustuse lepingut. Tule küsi parimat
pakkumist, valida saad kuue erineva kindlustusseltsi vahel.

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. Lukksepa töö alates 280 kr/h.
Tel: 528 1670; info@royalgroup.ee

TÖÖRIISTARENT - Käsitööriistad, lihvijad, kipsplaaditõstukid, freesid, piikvasarad, keraam. plaadi lõikurid,
kuumaföönid, plaatvibraatorid, maapuur 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
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Paikuse Vallavalitsus korraldab Paikuse alevikus
Jõekalda tee 9 asuva katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 29.05.-11.06.2008.a. Paikuse
vallamajas, mille jooksul on võimalik esitada ettepanekuid ja täiendusi. Planeeringuga muudetakse maa
sihtotstarvet ärimaast elamumaaks, jagatakse kinnistu
elamukruntideks ja antakse tehnovarustuse ja teede
paigutuse lahendus. Avalik arutelu toimub Paikuse
vallamajas 12.06.2008 kell 10.00.
***
Paivari pood on puhkuste tõttu suletud 14.juulist
4.augustini.

KUULUTUSED
Paikuse Spordikeskus võtab tööle kergejõustikutreeneri.
55578651 või 4453392.
***
Taimekasvatustalu Seljametsas võtab tööle abitöölise.
Helistada 4474066.
***
Pottsepatööd, ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. Hinnad
kokkuleppel. Info 56633062, crabbar@gmail.com.
***
Pakkuda hooajalist tööd Seljametsas (taimede pikeerimine ja istutamine, kastmine jne). Helistada 4474251.
***
Otsime suveks lapsehoidjat 3,5 aastase tüdrukule 1 a 3 k
poisile tööpäeviti kella 11-16 (võib olla ka gümnaasiumiõpilane). Helistada 5263321.
***
Ostan metsa- ja põllumaad, tel 5026096.
***
Üksik naisterahvas leiab tasuta elamispinna kõigi mugavustega korteris kena ja vitaalse vanaproua juures, kes
vastutasuks soovib abi sisseostude tegemisel ja seltsi
õhtutundidel. Info 4453259, 5246270.
***
Vaipade ja pehme mööbli kuiv- ja märgpuhastus Kirbyga.
Pakun teenust nii ettevõtetele kui kodumajapidamistele.
Tel 53309914.
***
Loomakasvatustalu Põlendmaal vajab abitöölist loomade
talitamiseks ja teisteks talutöödeks. Kõik variandid võimalikud. Helistada 4474399 või 55556198.

TÄNU
Urge Naisselts ja külaselts Sauga vallast tänavad
Seljametsa muuseumi juhatajat Laine Järvemäed
huvitava jutu ja ekskursiooni eest!
Müüme avalikul kirjalikul enampakkumisel
Paikuse alevikus asuva Varsakabja kinnistu
(registriosa nr 1181606) jagamise teel moodustuva
6363m2 kinnistu, katastritunnus 56801:001:0962,
tootmishoonete maa, alghind 191 000.-, tagatisraha
20 000.-, osavõtumaks 3000.-.
Pakkumine esitada kinnises ümbrikus 5. juuniks
2008 märgusõnaga “Kinnistu ostupakkumine”
vallavalitsuse kantseleisse või vallavalitsuse postiaadressil.
Täpsem info vallamajas, telefonidel 4453259 ja
5246250 ning www.paikuse.ee.
Paikuse vald müüb elamukrunte Silla külas Reiu
jõe lähedal ligi 3 km Pärnu linnast. Elamurajoonini
viib asfalttee.
* Murumuna 4, 2981 m2, hind 745000.* Murumuna 5 kinnistu, 2832 m2, hind 708000.* Murumuna 21, 2383 m2, hind 596000.* Sirmiku 10, 2371 m2, hind 593000.* Puraviku 37, 2337 m2, hind 584000.* Murumuna 6, 2199 m2, hind 550000.* Murumuna 19, 1646 m2, hind 412000.* Murumuna 11, 1503 m2, hind 376000.-

Müügihind sisaldab tasu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ning gaasivõrguga liitumise
eest.
Ostusoov esitada kirjalikult. Täpsemad tingimused, asendiplaan ja lisainfo vallamajas, telefonidel
4453259 ja 5246250 ning www.paikuse.ee uudiste
rubriigis.

