Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
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Eesti riigi 90.sünnipäevaks
sõitsid Paikusele ka sõp-

rusvalla Łobezi esindajad
Poolast.

4-liikmeline delegatsioon koosseisus volikogu

esimees Elżbieta Kobiałka,
vallavanem Ryszard Sola,
haridus- ja infospetsialist
Pjotr Blumensztajn ning
kultuurimaja juhataja Dariusz Ledzion tulid Paikusele, et eelkõige arutada
edaspidiseid koostöövõimalusi. Seni on vahetatud
õpilasdelegatsioone ning
taidluskollektiive.
Külalised käisid Paikuse
ja Seljametsa koolis ning
lasteaedades, külastasid
jäätmekäitluskeskust Põlendmaal ning kohtusid
valla juhtidega.
Poolakate külaskäigu
ametlik osa lõppes osalemisega pidulikul kontsert-aktusel 22.veebruaril
vallamaja saalis.
LIILIA VARIK

Õpilaste töö- ja puhkelaagrisse
saab end juba registreerida
1995.aastal korraldas vallavalitsus esimest korda
oma õpilastele suvel töö- ja
puhkelaagri. Kuna oma
raha teenimise tahtmine ja
võimalus huvitavalt koos
aega veeta oli erakordselt
suur, ei pääsenud algusaastatel kaugeltki kõik soovijad rühma koosseisu. Täna
räägime juba 5-rühmalisest
õpilasmalevast, igas rühmas
20 last.
Ka eelolevaks suveks on
vald ette näinud viie rühma
finantseerimise ja toimumise ajad on järgmised: 02.13.juuni (see on ühisrühma
Saaremaa Lümanda valla
lastega, toimub Seljametsas), 16.juuni – 01.juuli, 07.-

18.juuli, 21.juuli-01.august
ning 11.-22.august.
Laagripäevadel tehakse
tööd kell 9-13. Tööle järgneb lõunasöök ning siis tulevad vaba aja tegevused.
Oodatud on õpilased
alates 12.eluaastast. Kuna
töö toimub parkides, metsas, haljasaladel, mis on
puugiohtlikud piirkonnad,
on soovitus, et laps oleks
vaktsineeritud. See ei ole
nõue, kuid vastutus jääb
lapsevanemale.
Õpilase tunnipalgamäär
korrektselt tehtud töö eest
on 27 krooni. Kokku on
vallal kavas kulutada suvisele töölaagrile sel aastal
kuni 170 000 krooni, millest

peaaegu veerandi saame
toetusena Pärnumaa Õpilasmaleva kaudu.
Paikuse Põhikooli õpilased saavad registreeruda
rühmadesse kooli huvijuhi
juures ning teised Paikuse
vallas elavad õpilased vallavalitsuse telefonil 4453
256. Samas oodatakse ka
sooviavaldusi töötamiseks
töölaagrite juhendajatena,
sobiv töö kasvõi üliõpilastele.
Kes vajab suveks
abikäsi?
Ettevõtjad, kellel on vaja
suveks kas heakorratöödele
või teatud abitöödele puhkuste ajaks lisatööjõudu,
andke sellest meie lehe

kaudu (tel 4453 259, info@
paikuse.ee) rahvale teada,
sest paljud gümnaasiumi
õpilased otsivad vaheajal
teenimisvõimalust.
Ka Pärnu Õppenõustamiskeskuse noorte infopunkt (tel 4431515, noorteinfo@parnu.ee) on sellel
aastal taas alustanud suviste
tööpakkumiste vahendamist
noortele. Tööpakkumised on
noortele kättesaadavad Pärnumaa noorte infoportaalil
http://noored.parnu.ee.
Andke oma panus, et
noorte suve huvitavamaks
muuta!
HELVE REISENBUK
Abivallavanem

Eesti Vabariigi juubeliaktus Seljametsas
21. veebruaril toimus Seljametsas muuseumi, lasteaia, kooli ja küla ühisüritusena Eesti Vabariigi 90.
aastapäevale pühendatud
aktus.
Koos laulsid isamaalisi
laule koolilapsed ja naisansambel Helin. Toreda mängu- ja laulupõimikuga köitsid meeli kõige väiksemad
lasteaiast. Kava ilmestasid
õpilaste teemakohased luuletused. Päevakohase ettekande tegi Heldor Käärats.
See oli tõeliselt tore ja

südamesse minev ühisüritus.
Peale aktust toimus
muuseumis näituse “Eesti Vabariigi sündimise ja
kasvamise lugu” avamine,
kuhu oli kogunenud inimesi
Seljametsast, Põlendmaalt,
Vaskräämast, Silla külast,
Paikuselt, Pärnust. Elav
keskustelu jätkus hilisemas
vestlusringis.
Näitus jääb avatuks sügiseni.
LAINE JÄRVEMÄE
Muuseumi juhtaja

dade stipendiumikonkurss

Soome sõprusvalla kuni
10000 krooni suuruse stipendiumi taotlemiseks esitab õpilane või üliõpilane
vallavalitsusele (Paikuse
Vallavalitsus Pärnade pst
11 Pärnu mk 86602) vabas vormis nõuetekohase
sisuga taotluse (sh põhjendus, stipendiumi kasutamise
eesmärk), elulookirjeldus,

ülevaade taotleja ühiskondlikust tegevusest ja seotusest vallaga; tõend vastavas
programmis või keeleõpinguis osalemise kohta; möödunud õppeaasta õppeedukust tõendav dokument,
soovitus oma õppeasutuse
juhilt. koos lisadokumentidega (vt www.paikuse.ee)
hiljemalt 10.juuniks 2008.

Rohelise kilekoti teenus
Esimesed kuud jäätmete
sorteerimisel on möödas.
Valda on jõudnud rohelise
kilekoti teenusega liitunud
eramajade omanike rõõmud
ja mured.
Rõõm on see, et olmeprügi, mille eest maksta
tuleb, on pea poole võrra
vähenenud, väiksemad on
ka arved, sest konteiner on
kas väiksema vastu vahetatud või tühjendamissagedust
vähendatud. Murelikud on
aga just üksikud inimesed,
sest lepingu kohaselt on
rohelise kilekoti tühjendussagedus üks kord kuus, kuid
tavaliselt ühel inimesel nii
palju pakendit kuu jooksul

ei kogune.
Neile selgituseks, et kui
on kindlalt teada, et kilekott
ikka väga õhukeseks jääb, ei
pea seda iga kuu ja pooltühjalt ära andma., vaid tuleks
helistada ja avaldada soovi
muuta lepingus kilekoti
tühjendussagedust.
AS-i Ragn-Sells kliendid peaksid helistama 15
155, AS-ga ISS Eesti prügiveolepingu sõlminud aga
tel 44 20190.
See võimalus on siiski
ainult sellistele inimestele,
kes elavad majas üksinda
(kahekesi) ja kelle tarbimine
on väike.
REET JALAKAS

Lemmikloomad ei tohi
häirida naabrite elu
Kevad on käes ja meie neljajalgsetel lemmikutel on käes
jooksuaeg. Paikuse vallal
on olemas kehtiv koerte ja
kasside pidamise eeskiri.
Loomaomanikud, säilitamaks naabritega heanaaberlikke suhteid, visake
eelnimetatud eeskirjale pilk
peale. Iga peremees vastutab, et TEMA loom ei kahjustaks teiste isikute huve.
Koerad peavad olema
kinnisel territooriumil ja
avalikus kohas tohib neid
pidada ainult rihma otsas.
Samuti ei tohiks koerad
pideva haukumise või ulgumisega häirida naabrite
rahu.
Tiheasustusega aladel ei
tohi kassid päevade ja ööde

kaupa väljas hulkuda, naabrite öörahu rikkuda, uksi
määrida ega lillepeenraid
segi pöörata.
Kortermajades „kodutute“ kasside söötjad on
söötmise läbi vastutuse
nende loomade eest endale
võtnud. Nende kasside kinnipüüdmisega, hoidmisega,
ravimisega ja hukkamisega
seotud kulud tuleb nn söötjal tasuda.
Tunneme ise ja laseme
ka naabritel meie lemmikloomadest rõõmu tunda.
Kevadel on hea aeg
koerte ja kasside vaktsineerimiseks marutaudi ja
puukide vastu.
REET JALAKAS

Kool ootab lapsevanemaid
„kadunud” asjade järele
Põhikooli töötajad valmistavad teisipäevaks 25.märtsiks ette juurdepääsu talveperioodil koolimajja jäetud
riietele ja jalanõudele.
Kõikidel lapsevanema-

tel on võimalik nendega
tutvuda ja oma lapse asjad
ära tunda ning kaasa võtta
kogu teisipäevase päeva
jooksul kella 18-ni.
LIILIA VARIK
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15.aprill on registreeringu kinnitamise tähtaeg
Jälle on käes majandustegevusregistris (MTR) andmete õigsuse kinnitamise
periood.
15.aprilliks peavad kõik
kaubandustegevusega (jaeja hulgikaubandus, teenin-

dus, kaubanduse korraldamine, toitlustus, majutus)
tegelevad ettevõtjad MTR
registreeringu kinnitama,
tehes seda MTR kodulehel
(http://mtr.mkm.ee) ise või
esitades valla kantseleile

vastava avalduse. Kui tegevust enam ei toimu või on
muudatusi, tuleb toimida
samuti – viia registreeringumuudatused sisse ise või
esitada vallakantseleisse
taotlus selle tegemiseks.

Eelarve täitmine seisuga
29. veebruar 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
5437481,00
33911,00
10840,00
21720,00
559667,40
25650,00
31040,00
25312,60
0,00
546,12
20203,76
22000,00
280250,00
0,00
14396,96
124108,50
1000,00
14908,00
0,00
74625,00
0,00
1917392,00
0,00
0,00
0,00
8615052,34
29304,65
848649,76
0,00
120979,41
104310,00
631,84
15932,05
36975,00
0,00
0,00
53456,33
0,00
0,00
4263,00
5569,86
647512,94
124860,32
0,00
10868,49
185620,57
24445,46
12275,00
46983,05
36723,86
62940,60
1356562,66
371233,62
1747313,73
63866,66
162116,00
102921,70
90744,38
6932,45
200284,20
27116,10
761,20
520000,00
7022154,89
1592897,45
1882,02
27079,47
1059000,00
2626700,00
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Vallavolikogus otsustati:
17. märtsil 2008
* määrata Vaskrääma külas asuva Maasika katastriüksuse I maatüki jagamisel tekkiva
kahe maatüki sihtotstarve järgmiselt: Tammesauna kü, sihtotstarbega elamumaa 100%
ja Tammeoja kü, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%;
* võtta teatavaks informatsioonid:
- vallavalitsuse poolt heaks kiidetud AS Kommen lõppbilansi ja vara jaotusplaani
kohta;
- sümboli konkursi tulemuste kohta;
- ülevaade tegevusest ja probleemidest Paikuse alevikus ja Silla külas;
- maareformist vallas;
- valla haljasalade hooldamise kavast.

Vallavalitsuses otsustati:
26. veebruaril 2008
* kinnitada riigihanke „Paikuse Põhikooli algklasside korpuse juurdeehituse projekteerimine” hankedokumendid.
* müüa Silla külas asuv Murumuna tn 3 kinnistu Angela Viikberg’ile hinnaga 280
250 krooni.
* anda 17,9 m2 ruum vallamaja 2. korrusel üürile osaühingule Ovinger tähtajaga 01.
aprill 2008 kuni 31. märts 2011.
* pikendada Paikuse Vallavalitsuse 14. novembri 2005.a korraldusega nr 244 kinnitatud Paikuse vallas Silla külas Käärapuu katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-ala
detailplaneeringu lähteülesande kehtivust kuni 31.07.2008.a.
* väljastada ehitusload Marlon Laaneorg’ile Silla külas Muraka ja Jõhvika tänava
vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamiseks ja korteriühistu Pustuski tee 14 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks Seljametsa külas Pustuski tee 14.
* anda välja kasutusload OÜ`le Jaotusvõrk kuuluvale Silla küla Murumuna tänava
pumpla elektri liitumisühendusele, Kodara põik 16 elamu ja Käärasoo põik 26 elektri
liitumisühendusele, elamutele asukohaga Silla külas Riisika tänav 2 ning Paikuse
alevikus Kalda tee 22.
* nõustuda Tammuru 2 maale korteriomandite seadmisega nimetatud korteriühistu
liikmete kasuks.
* anda nõusolek Tammuru külas riigi tagavaramaal asuva 765 m2 maa (kuur Tammuru
2 kõrval) ostueesõigusega erastamiseks.
* nõustuda OÜ Georite poolt Paikuse alevikus asuva Raudtee tn 19 katastriüksuse
täpsustatud pindalaga 5381 m2 ja looduses mahamärgitud piiridega.
* anda nõusolek Vaskrääma külas asuva Maasika katastriüksuse maatüki I jagamiseks
kaheks osaks ja anda nimed: Tammesauna ja Tammeoja.
* anda Leino Luusepp´ale luba maha raiuda temale kuuluval Käärasoo ring 1A
kinnistul 10 puud, mis asuvad garaaž-kuuri ehitusalas.
* tellida Raudtee tänava Käärasoo tee ja Jõekalda tee vahelise kergliiklustee lõigu
välisvalgustuse ehitustööd osaühingult Merkvik maksumusega 222 982 krooni.
29. veebruaril 2008
* tunnistada Arhitektuuribüroo Novel OÜ pakkumine Paikuse Põhikoolile algklasside
korpuse juurdeehituse projekteerimise riigihanke pakkumisel edukaks. Põhjendus: ühe
pakkujaga väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumisele Arhitektuuribüroo Novel
OÜ poolt esitatud hinnapakkumine 999 932 krooni on hankijale sobiv.
* täiendada Paikuse Vallavalitsuse 26. veebruari 2008 korralduse nr 31 punkti 1
pärast sõnu ”Murumuna tn 3 kinnistu” sõnadega „Christian Vilist’ile”.
* tellida avatud noortekeskuse pidamise teenus mittetulundusühingult Paikuse Avatud
Noortekeskus PaNoKe ning eraldada sellele ühingule 147 300 krooni MTÜ noorsootöö
alaste tegevuste toetamiseks.
* anda reklaamiluba OÜ`le Jõekalda Elamurajoon reklaamile Paikuse alevikus
riigimaanteede T-59 Pärnu – Tori ja T-19278 Sindi-Lodja – Silla ristmiku läheduses
Jõekalda tee ja Keraamika tänava vahelise valla tee ääres 01. jaanuarist 2008 kuni 31.
detsembrini 2008.
10. märtsil 2008
* anda nõusolek Silla külas asuva Jõekalda tee 34 katastriüksuse jagamiseks kaheks
osaks ning anda aadressid: Jõekalda tee 34 ja Jõekalda tee 34a.
* tunnistada kehtetuks Paikuse Vallavalitsuse 24. septembri 2007 korraldus nr 232
„Vallavalitsuse 12.06.2007 korralduse nr 148 muutmine”.
* algatada detailplaneering Silla külas Tõlla maaüksuse ja selle lähiümbruse maaalale ning Silla külas Jõekalda tee 44a ja selle lähiümbruse maa-alale.
* võtta vastu esitatud kujul ja tunnistada avalikustamisele sobivaks Paikuse aleviku
Paide mnt 19 Paikuse põhikooli katastriüksuse ning selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering.
* väljastada ehitusload Jaan Karjus’ele elamu ehitamiseks Silla külas Mardi-Jaani
katastriüksusele ja Kaino Kaal’ule elamu rekonstrueerimiseks Seljametsa külas Liiva
katastriüksusel.
* anda välja projekteerimistingimused Mart Kasemets’ale elamu, sauna ja aida
rekonstrueerimiseks asukohaga Tammuru küla Luige-Mardi katastriüksus ning Taivo
Ild’ile laut-talli rekonstrueerimiseks Paikuse alevikus Pärnade pst 19.
* kinnitada Kultuurirahastu ettepanek toetuste jagamise kohta (loe lk 3).
* kuulutada välja avalik konkurss Soome sõprusvaldade stipendiumi määramiseks
(loe lk 1).
* tellida plotter HP Designjet 500PS Plus 107/A0 kogumaksumusega 65 419 krooni
OÜ`lt Confemar.
* kiita heaks AS`i Kommen lõppbilanss summas 1842693 krooni ning kiita heaks
AS`i Kommen likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaan, mille kohaselt kogu allesjäänud vara maksumuses 783 215 krooni läheb üle Paikuse vallale.
* viia läbi Paikuse alevikus asuva Aiandi tee 10 kinnistu (pindala 2847 m2) avalik
kirjalik enampakkumine (loe lk 4).
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Planeering põhikooli algklasside maja ja
võimla ehituseks läheb avalikustamisele
Paikuse valla elanike arv
kasvab tasapisi iga aastaga.
Tuleb juurde lapsi, kelle
vanemad sooviksid võsukeste kooliks valida Paikuse
põhikooli.
Maja ei ole aga kummist
ning rohkem klassikomplekte sinna ei mahu. Nii peab
Paikuse vald hakkama kooli
ruume laiendama. Talvel algatas Paikuse Vallavolikogu
detailplaneeringu, et leida
võimalust kuue klassikomplekti juurdeehitamiseks.
Samuti on ammendanud end
kooli võimla.
AS Novel poolt on koostatud Paide maantee 19
kinnistu detailplaneering,
milles nähakse ette olemasoleva koolihoone ja
tööõpetusmaja omavaheline
ühendamine kolmekordse
algklasside blokiga. Kinnistu Pärnu poolsesse otsa
liidetakse olemasoleva hoonega 50x40 m võimla. Praeguste võimla olmeruumide
asemele soovime rajada uue
tervisekeskuse, kus oleks
ruumid kahele perearstile, hambaarstile, apteegile
ja protseduuride ruumile.

Kooli taga on juba paar aastat olemas korralik staadion,
mille kasutamisvõimalused
muutuvad atraktiivsemaks,
kui on olemas korralik

säilitada, mida saab ümber
istutada ja millised puud
tuleb paratamatult maha
võtta. Kooli territooriumile
on ette nähtud jalgteed ja

on nüüd valmis avalikuks
väljapanekuks, mis toimub
19.märtsist kuni 01.aprillini Paikuse Vallamaja ruumides. Väljapaneku ajal

võimla kõigi riietus- ja pesemisruumidega.
Kooli park on detailplaneeringu tegemise käigus
korralikult läbi uuritud.
Iga puu on inventeeritud ja
on koostatud aruanne, kus
kirjas mida tuleb kindlasti

neli parklat: tööõpetuse
maja juurde 13+9 kohta,
kooli ette 49 kohta ning
kooli taha staadioni juurde
80 kohta.
Detailplaneering on saanud kõigi vajalike ametkondade kooskõlastuse ning

on kõigil võimalik esitada
kirjalikult ettepanekuid ja
täiendusi. 02. aprillil toimub
kell 10 samas detailplaneeringu avalik arutelu.
MILLI LAAS
Ehitusinspektor

- Aili Aasa`le Seljametsa külarahva sõidukulude
katteks ekskursioonil Riia
Rahvusmuuseumi kuni 10
000 krooni
Spordi eelarvest makstakse välja toetused alljärgnevalt:
- Spordiklubile Raudmees Paikusel peredele suvise spordipäeva korraldamiseks 11 000 krooni;
- Pärnumaa Tõsteklubile
Ramm tõstesportlase Andres

Allsalu õpingute toetamiseks Audentese spordikoolis
24 000 krooni;
- Paikuse Motoklubile
noorte treeninggrupi tegevuse käivitamise toetuseks
20 000.- krooni.
Kultuurirahastu kaudu
toetatakse pooles ulatuses
spordi eelarvest ja pooles
ulatuses kultuuri eelarvest
ka alljärgnevaid projekte:
- Jaan Allik’u projekt
Paikuse valla mälumängu

korraldamiseks ja Paikuse
võistkondade osalemiseks
üleriigilistel võistlustel
8000 krooni;
- MTÜ Silla Külaseltsi
projekt Silla küla volbripäeva ja -õhtu korraldamiseks
6500 krooni.
2007.aastal oli rahastul
jagada 300 000 krooni, sellest pool kultuuri- ja pool
spordiüritustele. Sel aastal
on summad samad.

Käitumisreeglid avalikus kohas
määrab heakorra eeskiri
Paikuse valla Heakorra
eeskirjaga sätestatakse
heakorranõuded valla haldusterritooriumil ja igaühe
kohustuseks on käituda nii,
et heakord oleks
tagatud.
Avalik koht
on iga territoorium, ehitis või
ruum, (kaasaarvatud liiklusvahend), mis on
antud üldiseks
või avalikuks
kasutamiseks
või mis tegelikult on üldkasutatav.
Kuigi valla
Heakorra eeskirja kohaselt on
keelatud mootorsõiduki parkimine ja sellega liiklemine
parkides ning mujal avalikel
haljasaladel, kohtame me
just selliseid rikkujaid väga

Sellest aastast toimub ka
Paikuse raamatukogus laenutamine interneti põhiselt,
st et vajaliku raamatu kohalolek on nähtav, kui minna
Pärnu Keskraamatukogu
kodulehele www.pkr.ee ja
avada e-kataloog.
Palve on, et kõik lugejad,
kellel on e-mail, annaksid
sellest raamatukogule teada.
See võimaldab meelde tuletada raamatute tagastamise
tähtaega, samuti saab tähtaega siis ise internetis pikendada. Ka on kahtluse korral

hea vaadata, mis raamatud
üldse käes on. Tekib ka
võimalus teile optimaalselt
teatada teie poolt soovitud
raamatu saabumisest.
Tuletan meelde, et raamatukogu on avatud teisipäevast reedeni kell 11-18,
Seljametsa külamajast saab
raamatuid laenutada esmaspäeviti 11-15. Neil aegadel
on võimalik kasutada ka
internetti.
Ilusaid lugemiselamusi!
MARIKA KUKK

Maamaksu esimene
tähtaeg on 15.aprill

Kultuurirahastust ligi sada tuhat
Teatavasti vaatab Kultuurirahastu iga kvartali teise
kuu 15.kuupäevaks laekunud taotlused läbi ning teeb
omad ettepanekud, mis esitatakse vallavalitsusele kinnitamiseks. Seekordne oli
rahajagamise viies voor.
Kultuuri eelarvest makstakse välja toetused alljärgnevalt:
- Kristi Rulli`le naisansambli Lustilik CD salvestamiseks 14 500 krooni;

e-kataloog teeb lugeja
elu lihtsamaks

sageli. Eriti palju pahandust
kaasneb sedasorti rikkujate
käitumisega kevadel, kui iga
jälg ning rööbas on pehmes murukamaraga maasse

kindlalt jäädvustatud. Ilmeka näitena on näha Pärnade
pst 9 ja 14 korterelamute
vahele jääv eelmisel suvel

uuesti külvatud muruga
haljasala, mis on lohakate
elanike või nende külaliste
poolt sügavaid rööpaid täis
sõidetud. Jaanituleplatsi

suhtutakse aga sageli kui
harjutusväljakusse, kus hea
mootorratta või ATV-ga
sõitmist õppida. Fotol on

näha, kuidas vabaõhulava
haljasalast on tehtud mootorsõidukite ringrada.
Nüüd, soojade ilmade saabudes, tasub ehk ka
meelde tuletada,
et mootorsõiduki
pesemine veekogus või veekogule
lähemal, kui 10
meetrit, välja arvatud selleks ettenähtud ja vastavalt
tähistatud kohas,
on keelatud. Eriti
jultunuks võib pidada neid autopesijaid, kes teevad
seda paljude lemmikujumiskohas
Seljametsa karjääris.
Nende ja muudegi heakorda tagavate küsimuste lahendamisel on suur töö ära
teha nii politseil kui valla
ametnikel.

Maaomanikud, kes ei ole
maksuteadet saanud, peavad
seadusest tulenevalt ise huvi
tundma selle vastu, miks
teadet ei ole. Teated väljastab Maksu- ja Tolliamet
(tel 4478121) vallast saadud
andmete põhjal. Põhjusi,
miks maksuteadet ei ole,
võib olla mitu:
- maks on alla 20 kr
ja teadet ei väljastata - sel
juhul maksta ei tulegi;
- omanik on surnud
ja maa pärimata teadet ei
väljasta. Kui pärija tahab
maksu ära maksta, saab
maksuametist Õhtu põik 5
teate kätte;
- teade on postis kaduma
läinud kas vale aadressi tõttu või muul põhjusel - kordusteate saab maksuametist.

Valla kantseleis tuleb rahvastikuregistris kirja panna
oma õige elukoht;
- peale omanikuvahetust ei ole kinnistamisotsus
mingil põhjusel valda jõudnud ja uus omanik ei ole
maksuteadet saanud - tuleb
vallavalitsusse teatada ostumüügitehingust, peale seda
esitab vald maksuametile
parandused ja uus omanik
saab maksuteate.
I poolaastal toimunud
omaniku vahetuse puhul tekib uuel omanikul maksukohustus 1.juulist, II poolaastal toimunud vahetuse puhul
järgmise aasta 1.jaanuarist.
Aluseks on kinnistamise
kuupäev.
MARINA NOVIKOVA
4453448

Ka surnuaias peab
prügi sorteerima
Surnuaias, värava kõrval, on
suur prügikonteiner. Prügikonteinerisse tohib panna
kunstlilli, küünlaid, kilekotte, katki läinud aiatööriistu,
pakkepaberit, katkiseid vaase jne.Prügikonteinerisse

ei tohi panna biolagunevaid jäätmeid (kuuseoksad,
kuivanud lilled ja pärjad,
umbrohi, jne). Need palume komposteerimiskasti
valmimiseni viia surnuaias
asuvale põletusplatsile.

Krundiga piirnev ala ei ole
küttepuude hoidmiseks
Kevadel ja suvel on õige
aeg küttepuude varumiseks.
Kahjuks näeb järjest sagedamini, et 8T keelumärgiga
alasse on toodud koorem
puid, mis on ladustatud
krundi piiridest väljapoole.
Keelumärgiga alas sõitmiseks tuleb ka iga üksiksõit eelnevalt vallavalitsuses kooskõlastada. See on
vajalik meie teede korrashoiuks.
Valla heakorra eeskiri
ütleb, et küttepuid, ehitus-

materjali jms võib hoida
krundi piires korralikult
ladustatult. Krundiga külgnevat maa-ala või teemaad
võib küttepuude vastuvõtmiseks kasutada vallavalitsuse loal lühiajaliselt nii,
et liiklus ei oleks takistatud
ega kaasinimesed häiritud.
Lühiajaliselt tähendab nädalat kuni kahte. Kui puude
tegemisele kulub rohkem
aega, tuleb puud juba algselt
ladustada oma krundile.
REET JALAKAS

Kulu põletamine keelatud
Lume sulamisest sügisvihmadeni on kulu põletamine
keelatud. Samuti ei tohi
metsas ja põõsastikus ning
tuld võtva taimestikuga
kaetud alal lõket teha.
Kui varasemalt oli kahe
nädala jooksul pärast lume
sulamist lubatud kulu põ-

letada, siis alates möödunud aastast on pärast lume
sulamist kulu põletamine
täiesti keelatud. Sellise regulatsiooni on tinginud inimeste arutu käitumine, kus
maa niitmise asemel pisteti
heinapõld kevadel hoopis
põlema.
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Õnnitleme!

Õnnitleme eakamaid
märtsikuu sünnipäevalapsi
ERNST PÄRNA
ENDEL VEESALU
RIIDO KÜÜTS
MAIMU ISAK
LYWIA TULLUS
ENDEL ALLIK
IRENE MÄNDLA
ENE-REET VILJAK
MAIE LIIV
HELVI MÄNNIARU
VLADIMIR SOO

AADO VENDLA
ELLA LUHOMAA
HEINRICH MÜNT
ANTS MARTINSON
ALMA LUBI
SIRJE LEMBER
HELJU JOHANSON
AINO SUUR
OSKAR TREUBLUT
SALME-PAULIINE VAENO
SALME RUUT

LAINE LANDING
MAIMU MITT
JETTE KASEMETS
OLAF JÜRISSON
SÜLVI HALJASMÄE
MILDIIT LEPP
LAINE SAUL
SAIMA TÕNISSON
LEIDA JAANSOO
MIHKEL MURUMAA

Lõunanaabrite juures kevadet otsimas
Kevadeootus on meis kõigis
juba mõnda aega. Laupäeval
sõitis 50 Seljametsa ja Paikuse inimest Riiga kevadet
otsima.
800-aastane Riia üllatas ja lummas meid igal
sammul. Kahetunnisel
ringkäigul imekaunis keskaegses vanalinnas nägime
nii gooti stiilis kirikute tornikiivreid, juugendehitisi,
renessansistiilis korterelamuid. Lätlaste kõige püham monument, 1935.a.
ehitatud Vabadussammas
(fotol) on võimas. 1887.a.
rajatud Riiklik Ooperiteater
on muljetavaldav ehitis.
Külastasime veel kunsti-,
portselani- ja käsitöönäitusi
ning imetlesime kevadkom-

19. märts 2008

TREVON REIAL
ema Kätlin Raud
isa Anti Reial

17.02.2008

KAROLIN PIKK
ema Piret Järve
isa Hannes Pikk

05.03.2008

OLIVER SATŠENKO
ema Helve Martõnova
isa Rein Satšenko

13.03.2008

SEBASTIAN-MATTHIAS RAIK 13.03.2008
ema Tiia Raik
isa Veljo Raik

TEADAANDED
Paikuse Lasteaia Mesimumm kontaktandmed: juhataja tel 4448810, juhataja asetäitja 4448 811, majandusjuhataja 4448 812, üldfaks 4448 826.
***
Vastu tulles laadaliste soovidele toimub Seljametsa
XV külalaat mitte tavapäraselt juunikuu esimesel
laupäeval, vaid 31.mail.
Info 53456032, Ille.

KUULUTUSED

positsioonide väljapanekut.
Reis meeldis kõigile.
Täname vallavalitsust

SPORT SPORT SPORT
Vabariigi valdade talimängudelt males esikoht
29.veebruarist 02.märtsini toimusid Eesti valdade talimängud Põlvas. 41 osa võtnud valla seas sai Paikuse vald 6.
koha. Aladest saadi kirja meeste korvpall, male ja lauatennis. Korvpallis jäädi jagama 15.-20 kohta, lauatennises
saadi 6. ja males 1. koht.
Selgub osavaim korvpallur
20. aprillil toimub sarja “Paikuse Osavaim Korvpallur”
viimane etapp. Osavaima kossumehe väljaselgitamine
toimub Paikuse võimlas algusega kell 10.
Maakonna talimängudelt Paikusele pronks
16. märtsil oli ka Pärnumaa talimängude lõpetamine
ning jagati medaleid viimastel aladel. Korvpallis tuli Paikuse esindus esimeseks, eestvedajaks oli Rain Annuste.
Kolme parima sekka satuti ka naiste bowlingus, concept2
sõudeergomeetril, mälumängus, males, lauatennises. Osaletud sai veel suusatamises, juhtkonna mitmevõistluses,
meeste bowlingus. Üldkokkuvõttes tuli Paikuse vald kolmandale kohale.
Tänan kõiki, kes oma panuse andsid.
ROLAND ŠIMANIS

Mälumängus tasavägiselt

Paikuse mälumängu 4. voor, kus küsimuste autoriks oli
Haapsalu mees Margus Maiste, möödus ülimalt tasavägises
heitluses.30 küsimust ei suutnudki võitjat välja selgitada
ja vooruvõit läks jagamisele Obadele ja Kilingi-Nõmme
võistkondade vahel, kes mõlemad kogusid 42 punkti.
Üldliidriks tõusnud Vändra kaotas kahele parimale vaid
punktiga. Kuna mängida on veel tervelt kaks vooru, võib
eeldada põnevat heitlust lõpuni. Järgmine voor toimub 16.
aprillil ja küsimused teeb seekord Alar Särgava Säreverest.
JAAN ALLIK
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

ja Kultuurirahastut ning
Seljametsa külaseltsingut
selle eest, et see tore reis

teoks sai.
LAINE JÄRVEMÄE

Eakate kevadpidu
Kuldne iga kutsub kõiki
oma praeguseid ja tulevasi
liikmeid järjekordsele puhkehommikule vallamaja
saalis 6.aprillil kell 11.
Rõõmustame saabunud kevade üle koos meile
esinema tulnud Pärnjõe

naisansambliga, otsime jätkuvalt kõige sobivamat aega
suviseks ekskursiooniks
Põhja-Eestisse ning keerutame jalga Mihkli-Juhani
pilli järgi.
Ilusat kevade algust!
HELDI GROSSMANN

Paikuse vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel
Paikuse vallas Paikuse alevikus asuva 2847 m2

Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 502 6096.
***
Seoses töömahu suurenemisega võtame tööle köögitöölisi, väljaõpe kohapeal. Helistada 4430242 või 4453243.
***
Paikuse Põhikool vajab neljandast veerandist loodusainete õpetajat lapsepuhkusel oleva õpetaja asendajana.
Tel 4453132.
***
Soovin üürida 2-toalise korteri Paikuse alevikus. Tel
53792813.

23.aprillil kell 19

Jüriöö teatejooks
Kogunemine 18.45 Politseikooli
võimla juurde
Võistkonnas 6 liiget.
Eraldi arvestus mees-,
naiskondadel,
veteranidel ja õpilastel.
Info 53456032, Ille

Aiandi tee 10 kinnistu alghinnaga 85 410.(reg nr 1938606, katastritunnus 56801:001:0161, maatulundusmaa)

Tagatisraha 9000.-, osavõtumaks 3000.-.
Varaga saab dokumentide põhjal tutvuda vallamajas E,
T, N 9-13 ja N 14-18. Kohapeal saab tutvuda eelnevalt
kokku lepitaval ajal 3 tööpäeva jooksul vastava soovi
vallavalitsuse kantseleile avaldamisest arvates.
Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus 31. märtsiks
2008 märgusõnaga “Aiandi tee 10 ostupakkumine”
kantseleisse või vallavalitsuse postiaadressil.
Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest 31. märtsiks
2008 on valla kassasse tasutud või vallavalitsuse kontole nr
10902001671005 SEB Eesti Ühispangas laekunud tagatisraha
ja osavõtumaks ning pakkumisele peab olema lisatud makset
tõendav dokument.
Kogu ostusumma peab olema vallavalitsuse arvele või notari
deposiiti laekunud 04.04.2008. Müügitehingu vormistamisega
seotud riigilõivu, notaritasu ja muud taolised kulud kannab
ostja.

Täpsemad tingimused ja lisainfo vallamajas, telefonidel
4453259 ja 5246250 ning www.paikuse.ee.

Mälestame lahkunuid
Leontine Ednaševskaja 06.09.1911 - 21.02.2008
Leida Neeme
27.03.1921 - 08.03.2008
Boriss Gerassimov
26.06.1941 - 13.03.2008

Vajame Reiu taimlasse töötajaid
- kevadhooaja (aprilli- ja maikuu) 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
AUTOREMONT - Sõiduautode, haagiste ja kaubikute
vigade leidmine, remont ja hooldus.Veermikukontroll,
sillastend, õlivahetus, keevitustööd, elektritööd, plekitööd 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 - Vannitubade remont, plaatimistööd, san.tehn. tööd, siseviimistlus, jne. 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

