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Esimene proov
kinnitas karjääri
vee puhtust

Kuni su küla veel elab, elad sina ka...
Hulkuvad koerad ja kassid
viiakse varjupaika

Ühtsuses peitub jõud

Fakt, et Seljametsa karjäär
pole vetelpääste ja muu
sinna juurde kuuluvaga
ametlik supluskoht, ei
vähenda kauni paiga populaarsust ei suviste puhkajate ega ka suplejate seas.
Seetõttu tellis vald suvekuude jooksul 10 veeanalüüsi. Kokkuleppe kohaselt maksab poolte proovide eest Tervisekaitsetalitus, poolte eest vald.
Esimene proov võeti
4.mail ja tulemused näitavad, et tegemist on väga
puhta veega - kõik näitajad
jäävad lubatud normide
piiridesse või on oluliselt
paremad.

Valla arengukava
koostamine jätkub
Ettevalmistavad tööd valla
arengukava väljatöötamiseks on tehtud.
23. mail toimus päevakeskuses arengukava koostamise I etapi töökoosolek,
kus tutvustati valla arengutendentse aastatel 20002006, vaagiti SWOT-analüüsist tulenevaid tugevusi ja
nõrkusi, samuti eesseisvaid
arenguvõimalusi ja vajadusi.

Preemiafondi sai
3000 krooni
Vallavalitsus moodustas
parimate Värvid valda 2006
kampaanias osalejate premeerimiseks preemiafondi.
Fondis olev 3000 krooni
jaotatakse vastavalt heakorrakomisjoni poolt tehtavale otsusele.
Valla tänukiri ja rahaline
preemia antakse võitjatele
üle valla aastapäevapeol
oktoobris.
Avaldusi võetakse kampaanias osalemiseks vastu
1.septembrini, töö lõpetamisest peab omanik teatama hiljemalt 1.oktoobril.

Vallamaja saali
põrand tehakse
korda
Koos vallamajaga saab sel
aastal 30 aastaseks ka paljunäinud saali põrand.
Vallavalitsus tellis tänaseks
äärmiselt kulunud põranda
remondi Faalanks-AK OÜlt. Maikuu lõpuks peab
55973.30 maksma minev töö
valmis olema.

Järelevalveta hulkuvate
koduloomade, eriti kasside
arvu suure tõusu tõttu on
rahulolematud vallakodanikud olnud sunnitud abi
saamiseks pöörduma nii
valla kui politsei poole.
Elanike surve on vallavalitsuse sundinud astuma
samme, mida keegi hea meelega ette ei võta. Alates maikuu lõpust püüab valla territooriumilt hulkuvaid koduloomi Pärnu Kodutute Loomade Varjupaik.
Enne mürgisüsti tege-

Valla lasteaedade ja koolide
loodushariduslik projekt
„Ökokratt“ lõppes toreda
ühislavastusega „Kes elab
vees?“ Reiu vabaõhulaval.
Iga lastegrupp pidi ette
valmistama ühe tantsunumbri, kava seadis tervikuks Rein Laos. Etendust
juhtis Saabastega Kass.

Toredad olid lasteaialapsed, kes kehastusid
laineteks, kaladeks, kaluriteks. Leidlik oli Seljametsa
hiigelsuur kala. Paikuse kooli
õpilased olid konnad, pardid, kalad, koprad, luiged,
õlilaigud. Lapsed ja õpetajad rõõmustasid ja lustisid
koos. Etenduses oli õpetlik

iva, juhiti tähelepanu loodushoiule ning koos koristati “õli“ kokku, et tantsima
saaksid tulla graatsilised
luiged.
Täname Paikuse Vallavalitsust, õpetajaid, lapsevanemaid mõistva suhtumise ja toetuse eest.
SIRJE TUULEMÄE

Ehitaja esitas
vee- ja kanalisatsioonivõrgu
ehitamise ajagraafiku
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi Pärnu-PaikuseAudru-Sindi veeprojekti
raames Paikusel peatöövõtjana tegutsev AS Merko
Ehitus esitas vallale tööde
teostamise esialgse ajagraafiku.
Selle järgi tegutsevad
praegu aktiivselt kolm
maamõõtjate brigaadi, kes
koostavad projekteerijatele
geodeedilised alusplaanid
torustike projekteerimiseks.
Esimesena valmivad projektid Jõekalda ja Seljametsa
tee kohta, mis olid juba varem mõõdistatud. Torustike
asukohad ja eriti just kinnistute liitumispunktide
asukohad kooskõlastatakse
omanikega. Selleks korraldab vallavalitsus omanike
kohtumise projekteerijaga,
toimetades teie postkastidesse teate. Palume kindlasti kohale tulla või saata
oma esindaja.
Ehitustöödega on kavas
alustada järgmiselt:
1. Veetorustik Jõekalda

teel 19.05.2006 (AS Terrat)
2. Seljametsa tee-MäeNurga tn vesi ja kanalisatsioon 10.07.2006 (AS Terrat)
3. Ojakalda tn vesi ja
kanalisatsioon 31.07.2006
(AS Amaks)
4. Põllu tn (Ojakalda tn Seljametsa teeni) 29.08.2006
(AS Amaks)
5. Põllu tn (Seljametsa
teest - Tamme tn) 25.09.2006
(AS Amaks)
6. Tamme tn 23.11.2006
(AS Amaks)
7. Paide mnt (Linnuriigi
vastas) 15.02.2007 (AS
Amaks)
8. Raudtee tn (3 maja)
05.04.2007 (AS Amaks)
9. Uuselamurajooni vee-

torustikud
- Kalda tee 22.11.2006
(AS Terrat)
- Västriku tn 20.11.2006
(AS Terrat)
- Kurvitsa tn 13.12.2006
(AS Terrat)
- Haigru tn 02.01.2007
(AS Terrat)
- Koskla tn 26.01.2007
(AS Terrat)
10. EPT tn - Teeveere Toominga tn 11.09.2006 (AS
Terrat).
Kõik selle projekti
raames ettenähtud tööd
peaksid olema lõpetatud
2007. aasta augustikuu
lõpuks.
AIN JAKOBSON
Abivallavanem

mist hoitakse loomi kohapeal
14 päeva. Selle aja jooksul
on omanikul võimalus oma
loom tagasi saada, teistel
inimestel aga sealt meelepärane lemmik valida. Kinni
tuleb maksta vaktsineerimisja toidukulud, mis on
ligikaudu 400 krooni.
Varjupaiga töötajate
sõnul on neil loomadel, kes
ei lase end silitada ega sülle
võtta, kodu leidmiseks vähe
lootust.
LIILIA VARIK

Parimad kutsutakse maavanema ja vallavanema
vastuvõtule
Suurimaks tunnustuseks on
kutse maavanema vastuvõtule. Sel aastal on 26.mail
kell 11 maavalitsuse saali
oodatud õpilased Tõnis
Lepik, Sten Listra ja Mihkel
Laine ning õpetajad Malle
Malmre, Liina Kivisto ja
Ruth Juss.
Kutset ootame ka
õpioskuste olümpiaadi võitjatele: Mariliis Jaago, Joonas Järv, Anni Kivisto, Meri-

lin Randväli , Sandra Vill (juhendaja Sirje Tuulemäe).
1. juunil toimub vallavanema vastuvõtt kooli
parimatele õppuritele ja
lõpuklassi „tutipäev”. Järgmisel päeval võtab parimaid
vastu kooli direktor. Viimane
koolikell kajab laupäeval 3.
juunil ja lõpuaktus toimub
17. juunil kell 12 Politseikooli saalis.
AARE KÜLAOTS

Oksjon kujunes loodetust
edukamaks
18.mail toimunud oksjonile
pani vald müüki 12 elamukrunti alghinnaga 2 091 100
krooni. Vahemikus 10002000 m2 suuruste kruntide
enampakkumisel osalejaid
oli 12, kellest mitmed soovisid osta rohkem kui üht
krunti. Krundita lahkus viis
osalejat. Pakkumise käigus
tõusis kõikide maatükkide

alghind ligikaudu 100 000
krooni võrra.
Kokku peaks hiljemalt 1
juuliks laekuma valla eelarvesse 3 449000 krooni, mis
läheb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning eeldatavalt
rajatava gaasivõrguga liitumiseks, samuti kraavide,
teede ja tänavavalgustuse
ehitamiseks.

Vald hakkab maksma
kooli- ja töövihikutoetust
Volikogu täiendas valla
eelarvest toetuste maksmise korda.
Sügisest hakkab vald
maksma koolitoetust 1000
krooni I klassi mineva
õpilase kohta.
Töövihikutoetust
makstakse 50 protsenti
töövihikute maksumusest
II-IX klassi õpilasele.
Toetused makstakse

välja õpilase vanemale või
hooldajale, kes nagu õpilanegi peab olema rahvastikuregistris registreerinud
oma elukohaks Paikuse
valla.
Paikuse Põhikooli ja
Seljametsa Lasteaed-Algkooli õpilased saavad
toetuse töövihikute alandatud hinnaga ostmise teel.
LIILIA VARIK
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Lõppeva kooliaasta tegemistest
Õppeaasta on jälle märkamatult lõpusirgel ja on aeg
näidata, mida õpitud ning
kuidas lõpuspurdiks valmis
ollakse. 9. klassi õpilased on
juba teinud sisseastumiskatsed gümnaasiumitesse
ja nüüd jääb üle edukalt
sooritada ka kooli lõpueksamid. 3. ja 6. klasside õpilased on teinud tasemetööd
eesti keeles ja matemaatikas.
Kõige paremini (keskmisele
hindele 4,5) õnnestusid
need 3.a klassi matemaatikas
(õp Ulvi Mihkeles) ja 6.a

klassi eesti keeles (õp Aive
Kandla). Mais on 7. ja 8.
klasside ülemineku- ja koolilõpetajate proovieksamid.
Maakonnaolümpiaadidel saavutatud parimad
kohad:
7.-9. kl VARIA viktoriinil üldkokkuvõttes 2. koht Mihkel Laine, Emma ja Elmar
Reinhold, Janari Kasemets
(õp Mait Lind);
Pärnumaa Maleklubi
sariturniiril “Tere, kevad”
14-16 a poiste grupis 2. koht
- Tõnu Heinmets, 11-13 a

poiste grupis 1. koht - Marten Jaanimets (treener Eiki
Lehemets);
Informaatika olümpiaadil
3. koht - Mihkel Laine (õp
Marek Varkentin);
Kevadkrossil suurte
põhikoolide arvestuses 1.
koht (õp Maret Link, Rait
Käbin);
Pranglimise (peastarvutamise) maakonnavoorus 1.
koht - Timo Mitt, Madli
Kivisto (õp ja ürituse läbiviija Liina Kivisto).
AARE KÜLAOTS

Paikuse valla eelarve täitmine
seisuga 30.04.2006
TULUD
Eelarve
Täitmine
Füüsilise isiku tulumaks
18000000 6779033,00
Maamaks
1500000
737175,00
Reklaami- ja kuulutusemaks
10000
7920,00
Riigilõivud
160000
41408,50
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
1661500
449812,30
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
180000
33065,00
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
80000
39095,00
Laekumised valitsusasutuste majandustegevusest
16000
5144,50
Muud laekumised majandustegevusest
80000
6820,00
Üüri- ja renditulud
139000
41441,85
Laekumised õiguste müügist
22000
22000,00
Edasiantavate toodete ja teenuste müük
26000
8000,00
Maa müük
1000000
66268,70
Hoonete müük
270000
280000,00
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
55000
26942,76
Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt
27,51
Laekumine vee erikasutusest, loodusressursitasu
674152
104447,76
Trahvid
10000
1320,00
Saastetasud
80000
22295,00
Sihtotstarbelised toet. riigilt ja asutustelt jooksv. kuludeks
1924860
88759,40
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
814000
407000,00
Tasandusfond
9330270
3669589,00
Laenu võtmine
8000000
20000,00
Kassatagavara
2817311
Vabajääk
2717311
TULUD KOKKU
46850093 12857565,28
KULUD
Vallavolikogu
200000
64488,90
Vallavalitsus
5172700
1608800,11
Valitsussektori võla teenindamine
50000
13030,13
Maakorraldus
900000
18122,70
Valla teed
1400000
163222,40
Liikluskorraldus
40000
3327,60
Muu majandus
990500
165787,88
Jäätmekäitlus
35000
Heitveekäitlus
90000
15000,00
Saaste vähendamine
60000
13348,35
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
290000
10000,00
Veevarustus
4297679
44207,85
Tänavavalgustus
900000
210826,80
Kalmistu
20000
Muu elamu- ja kommunaalmajandus
200000
187649,80
Paikuse Spordikeskus
1158000
364766,77
Paikuse Avatud Noortekeskus (PaNoKe)
137966
137966,35
Raamatukogu
251384
115886,71
Seljametsa Muuseum
420680
39492,97
Kultuuriüritused
512500
122923,13
Paikuse Lasteaed
12469900 1376686,77
Seljametsa Lasteaed-Algkool
1886316
585265,04
Paikuse Põhikool
8738074
2889838,33
Õpilasveo eriliinid
361105
117568,67
Muu haridus
2500000
934775,50
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
566000
112881,79
Paikuse päevakeskus
441260
135095,25
Muu eakate sotsiaalne kaitse
115000
5572,85
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
800000
304365,69
Riiklik toimetulekutoetus
512700
135549,92
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
53280
5406,05
Laenude tagasimaksmine
23600
23530,73
Reservfond
1256449
KULUD KOKKU
46850093 9925385,04
Tulude ülekaal kuludest
2932180,24
Perioodi alguse raha jääk
65311,25
Perioodi lõpu raha jääk
52991,49
Likviidsusfond - hoiustatud raha perioodi algul
2752000,00
Likviidsusfond - hoiustatud raha perioodi lõpul
5696500,00
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Vallavolikogus otsustati:
15. mail 2006
* valla eelarvest toetuste maksmise korra täiendamine (lisati "ranitsatoetus" 1000
krooni I klassi astujale ja "töövihikutoetus" 1/2 hinnast).
* kehtestada Seljametsa Lasteaed–Algkooli põhimäärus..
* algatada detailplaneeringud Paikuse vallas:
- Tammuru külas Rehe katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale;
- Seljametsa külas Pustuski tee 20 katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale.
* võtta vastu esitatud kujul ja kehtestada detailplaneeringud:
- Silla külas Looga tee 14 ja 16 kruntide ja selle lähema ümbruse maa-alale;
- Silla külas Sambla tn 1, 3 ja 5 kruntide ja selle lähema ümbruse maa-alale.
* kehtestada detailplaneeringud:
- Seljametsa külas Kannuse katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale;
- Paikuse alevikus gaasitrassi tänavatorustiku ja selle lähiümbruse maa-alale;
- Seljametsa külas Sõnni ja Sõnnikivi katastriüksuste ja selle lähiümbruse maa-alale;
- Silla külas Jõekalda tee 47 katastriüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale.

Vallavalitsuses otsustati:
24. aprillil 2006
* anda välja projekteerimistingimused Paikuse vallas Gennadi Maslov´ile elamu
projekteerimiseks Seljametsa külas Vanatamme katastriüksusele;
* määrata Paikuse vallas Vaskrääma külas Juri Pronkin´ile kuuluva elamu teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suurus 3980 m2;
* anda luba maha raiuda Jaan Tamme´le kuuluval Paide mnt 8 kinnistul kaks kaske ja
seitse mändi, mis on kuivanud või asuvad majale ohtlikult lähedal ning lõhuvad maja
vundamenti ja Kaido Ristikivi´le kuuluval Orunõlva tn 7 kinnistul krundi heakorrastamise eesmärgil vigased ja kuivanud puud;
* väljastada ehitusload:
- Kaspar Kõivale elamu ehitamiseks aadressil Silla küla Orunurga tänav 1;
- Tony Kollale elamu ehitamiseks aadressil Silla küla Ülejõe tee 22;
- OÜ´le Jaotusvõrk Silla külas Kodara pumpla elektri liitumisühenduse ehitamiseks;
- OÜ´le Jaotusvõrk Silla külas Kukeseene 12 Marek Mustoneni elamu liitumisühenduse ehitamiseks.
* anda nõusolek Paikuse vallas Silla külas asuva Villema kinnistu jagamiseks kaheks osaks: Villema ja Villema tee.
* anda nõusolek Paikuse vallas Silla külas asuva Sõstra kinnistu jagamiseks kaheks
osaks: Sõstra ja Sõstra tee.
* anda nõusolek Paikuse vallas Silla külas asuva Toitsi lähiste kinnistu jagamiseks
kaheks osaks: Toitsi-lähiste ja Toitsi tee.
* eraldada vallaeelarve reservfondist 37 977 krooni Paikuse Raamatukogule internetiühenduse taastamise kuludeks.
* anda Tiina Sumele kirjalik nõusolek väikeehitiste (kõrvalhoone) püstitamiseks
Põlendmaa külas Aringa maaüksusel.
* tellida avatud noortekeskuse pidamise teenus mittetulundusühingult Paikuse
Avatud Noortekeskus PaNoKe ning eraldada sellele ühingule 122 558 krooni MTÜ
noorsootöö alaste tegevuste toetamiseks.
* osta 680 tonni purustatud asfalti kogumaksumusega 68 204 krooni osaühingult
Allik-Trans.
08. mail 2006
* vabastada Aime Käärats Paikuse Päevakeskuse juhataja ametist ja kinnitada uueks
juhatajaks alates 23. maist 2006 Kerli Sibrits.
* nimetada pädevaks isikuks, kellel on õigus koostada ostueesõigusega erastatava
maa piiride kulgemise ettepanekut, Marina Novikova.
* teha ettepanek Pärnu maavanemale moodustada Paikuse vallas Silla külas ja
Paikuse alevikus maakorralduspiirkond ja algatada ümberkruntimine.
* anda nõusolek Paikuse vallas Paikuse alevikus asuva Koskla tn 11/17 kinnistu
jagamiseks kaheks osaks: Koskla tn 11 ja Koskla tn 13/17.
* anda luba maha raiuda OÜ Lõuna Kinnisvarahaldus´ele kuuluval Jõekalda tee 47
kinnistul viltu vajunud ja ohtlikuks muutunud kask ja Anu Jaamann´ile kuuluval Kodara tn 24 kinnistul ehitusalale jäävad puud.
* tellida:
- Pääsukese puiestee ja Kalda tee välisvalgustuse ehitustööd kogumaksumusega
149 506 krooni aktsiaseltsilt Kommen;
- vallamaja saali põranda renoveerimine kogumaksumusega 47 435 krooni (pluss
käibemaks)osaühingult Faalanks-AK.
* tellida avaliku Wifi võrgu ülesseadmine kogumaksumusega 37 974 krooni osaühingult Confemar.
* algatada detailplaneering Silla külas Sambla tn 1, 3 ja 5 katastriüksuste maa-alale.
* mitte algatada detailplaneeringut Paikuse vallas Silla külas Kadaka katastriüksuse
ja selle lähiümbruse maa-alale. Põhjendus: vallavalitsus peab mõistlikuks arvestada
sanitaarkaitsevööndi ulatuseks 100m Paikuse kalmistu kinnistu piirist, kuna on arvestanud kalmistu edaspidise laiendamisega. Kui planeerida elumaju kalmistule lähemale,
kui 100 m, võib kalmistult kostev matusetalitus muutuda elanike jaoks häirivaks. Seega
ei saa vallavalitsus aktsepteerida soovi selles ulatuses maa kasutamise sihtotstarvet
muuta ning elamuehitusala planeerida.
* väljastada ehitusload:
- OÜ´le Jaotusvõrk elamu elektri liitumisühenduse ehitamiseks aadressil Silla küla
Puraviku tn 15,
- Hannes Kivikasele elamu ehitamiseks aadressil Silla küla Kodara tn 20;
- Kristjan Hallikule korteri rekonstrueerimiseks aadressil Paide mnt. 14c korter 12;
- Mariann Valdmetsale korteri rekonstrueerimiseks aadressil Kooli tee 11 korter 14;
- Paikuse Vallavalitsusele välisvalgustusvõrgu laiendamiseks Paikuse alevikus
Pääsukese puiesteel ja Kalda teel.
* hankida sõiduk Citroen Berlingo 1.6i Multispace kogumaksumusega 221 450 krooni
osaühingult Catwees.
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Suvemängud
tulevad Paikusel
3. ja 4. juunil toimuvad
Paikusel Pärnumaa valdade
suvemängud.
Jõudu proovitakse jooksukrossis, jahilaskmises,
orienteerumises, kergejõustikus, köieveos, võrkpallis
(mehed/naised), juhtkonna
mitmevõistluses, NATO
kolmevõistluses, jalgrattakrossis, pere mitmevõistluses. Oodatud on kõik, kes
tunnevad osalemise vastu
huvi, endast märku andma
tel 5557865.

I klassi laste vanemad peavad
kiirustama
Praeguseks on Paikuse
Põhikooli I klassi registreerunud 44 last, nende hulgas 9 Seljametsa piirkonnast. Kuna vastu saab võtta kahjuks ainult 48, toimuvad Seljametsa lastevanematega enne otsuse tegemist täiendavad vestlused.
Palun kõikidel, kes on
otsustanud Paikuse kooli
kasuks, registreerida oma
laps kooli sekretäri juures.
Ühe I klassi juhataja on
õpetaja Ulvi Mihkeles ja
teise Oksana Johannes.

Vald korrastab
sildimajandust
Vallavalitsus otsustas tellida ja paigaldada Paide
maantee äärde viidad, mis
juhatavad valla hallatavate
asutuste juurde.
Samas otsustati lülitada
vallavalitsuse tööplaani ka
külasiltide süsteemi korrastamise küsimus. Tänased
külasildid ei täida oma
eesmärki, milleks on külade
piiride tähistamine. Tegemist on pigem liiklusmärkidega.

Nimed avaldustel
ja kaebustel olgu
loetavad
Et ühispöördumisele või
-kaebusele oleks põhjust ka
vastust oodata, peaks sellel
olema peale allkirjade ka
selgelt loetavad nimed.
Kuna mitmekümne inimese
asemel on lihtsam, sageli ka
tulemuslikum suhelda ühega, oleks mõistlik, et kirja
koostab ja saadab siiski üks
inimene, kes teeb seda allakirjutanute nimel.

Aprillis registreeriti
viis sündi
Aprillis registreeriti vallas
kolme tüdruku ja kahe poisi
sünd. Kokku registreeriti
nelja kuuga 16 sündi.
Surmasid registreeriti
aprillis kolm, nelja kuu jooksul kokku 6.
2005. aasta aprillis ei
koostatud vallavalitsuses
ühtegi sünni- ega surmaakti. Õnneks on neid kuid, kus
surmaakte teha ei tule sageli, sünnivabu kuid aga haruharva.

Kaunite Kunstide Majas
haritakse ka õpetajaid
Pea kolm aastat tagasi sai
valmis kooli tööõpetusmaja
ehk Kaunite Kunstide Maja.
Selles majas on head tingimused nii kunsti, tööõpetuse ja käsitöö õppimiseks
kui ka õpetamiseks. Oleme
kunstiklassi kutsunud ka
maakonna õpetajaid. Ikka
erinevatele kursustele ise
uut õppima, et seda siis
lastele jagada.
Septembris toimus
kolmepäevane keraamikakursus Ene Tapferi juhendamisel. Õppisime erinevates tehnikates nõusid,
ehteid tegema, savi põleta-

ma ja glasuurima.
Detsembris valmistasime
tsementvitraaze. Saime
kunstikooli õpetaja Kristel
Kallault näpunäiteid, kuidas
teha lihtsalt aknakaunistusi.
Nii mõnedki tööd läksid jõuluvana kingikotti.
Aprillis õppisime valmistama nahast karpe, juhendaja Villu Bauman Haapsalu
Sanatoorsest koolist.
Viimane õppus toimus
29. aprillil ja siis oli koolitajaks kunstnik Mall Nukke,
kes tutvustas põnevaid kollaazitehnikaid. Saime ise ära
proovida ka vanastamise

tehnika.
Maakonna õpetajatelt
oleme kuulnud palju tänusõnu. Asub ju Paikuse Pärnule väga lähedal, siia on
hea tulla ja koolitused
soodsad ja huvitavad.
Kui nüüd kellelegi
Paikuse rahvast tekkis huvi
meie õppepäevade vastu,
võiksite saata minu meiliaadressile monika.vaher
@paikuse.ee oma kontaktandmed, et saaksin teid
teavitada , kui kursus tulemas.
MONIKA VAHER
Paikuse Põhikooli
kunstiõpetaja

Sarjade võitjad
Selleks aastaks jõudsid
lõpule sügisest kord kuus
toimunud sarjad Paikuse
Pinksiäss ja Paikuse Osavaim Korvpallur.
Sarjade raames selgitati
välja parimad selle ala tegijad. Paikuse Pinksiässa 1417 aastaste seas oli parim
Vassili Tsubera. Kuni 13
aastaste seas oli parim Kristjan Eggert.
Paikuse osavaimateks

korvpalluriteks osutusid:
Norman Käbin (96a sündinud ja nooremad), Jarmo
Raik (94-95 sündinud), Kristjan Joost (92-93 sündinud),
Lauri Riigert (90-91 sündinud) ning tüdrukute arvestuses Gerda Pikkur.
Sellega on joon alla tõmmatud 2006 aasta hooajale.
Kohtume uuesti sügisel ja
loodame aktiivsemat osavõttu. ROLAND SIMANIS

Seljametsa lipu kavand
on välja valitud

Wifi leviala on vallamajast
poole kilomeetri raadiuses
Kuna seni toiminud nn
“Paikuse interneti” projekt
ei tööta aparatuuri amortiseeriumise tõttu 19.aprillist,
rakendas vallavalitsus tööle
avaliku Wifi võrgu.
Paikuse vallamaja kõrval
asuva masti otsa on paigaldatud tugijaam Avaya AP7,
mis garanteerib ühilduvuse
ja toimivuse traadita interneti levimise ka teiste tootjate sertifitseeritud toodetega.
Tugijaam on seadistatud töötama vastavalt
standardile IEEE 802.11b.
SSID (võrgu nimi) on
Paikuse Avalik, tugijaam

töötab 11. kanalil. Antud
lahenduse juures paroolidega ligipääsu piiramine
(näiteks WEP) ei tagaks piisavalt turvalisust, mis antud
kontekstis pole ka eesmärk.
Sellest johtuvalt levialal turvapiirangud puuduvad igaüks, kes satub antud levialasse, saab seda kasutada.
Arvestada tuleb sellega,
et Wifi pole mõeldud kasutamiseks tugijaamast
kaugemal kui 500 meetrit.
Kuigi raadiotasandil on
signaali võimalik püüda ka
ca 10 km kauguselt, on andmeside kvaliteet kaugemal
kui 1km suhteliselt nõrk.

Parema ja kvaliteetsema
lahenduse saamiseks palume pöörduda teiste antud
teenust pakkuvate ettevõtete poole. Esitame siinjuures antud teenuse pakkujatest ühe kontaktandmed:
Elion esindus Hommiku
17, Pärnu linn, tel 165,
w w w. e l i o n . e e ,
info@elion.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral palume
pöörduda kuno@paikuse.
ee või helistada telefonil
5246260.
KUNO ERKMANN
Vallavanem

PAIKRE Jäätmekäitluskeskus
avab uksed juunis
Juunis avab uksed Eesti
uusim ja moodsaim jäätmekäitluskeskus - PAIKRE.
Kõikidele keskkonnanõuetele vastav jäätmekäitluskeskus annab võimaluse
Paikuse valla ja kogu Pärnu
maakonna inimestel oma
jäätmetest vabaneda selliselt, et tulevastele põlvedele
jääb puhtam ja täisväärtuslikum elukeskkond. Vald on
PAIKRE Jäätmekäitluskeskuse loomise protsessis
olnud aktiivne osaline algusest peale.
Jäätmekäitluskeskuse
ehitusmaksumus on 135,7
miljonit krooni, sellest 63 %
katab Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond, 25 % Eesti
riik ja 12 % OÜ PAIKRE. Ehitusega alustati juulis 2004.
Uudiseks on see, et kuni
100 kg ulatuses saavad oma
eelsorteeritud taaskasutatavaid olmejäätmeid vallaelanikud täiesti tasuta ära viia
ka otse nii PAIKRE Sorteerimisjaama Raba tänaval kui
ka Põlendmaal asuvasse
jäätmekäitluskeskusesse.
Selleks on estakaadi äärde
paigutatud suurkonteinerid

Seljametsa küla koosolekul
4. mail peeti kuue konkursile
esitatud idee seas üksmeelselt parimaks Aili Aasa
oma.
Aili Aasa kavandil on
kujutatud elurõõmu andjatena taevast ja päikest, inim-

suse ajalugu sümboliseerivat mändi ja maapinda, mis
meid kannab ning teed, mis
viib Paikuselt Seljametsa.
Külalaada ajaks 3.juunil
loodetakse siiditrükitehnikas valmistatud külalipp ka
masti tõmmata.

Heakorrakomisjon
teeb valiku
Analoogselt eelnevatele
aastatele jätkub „Kaunis
Kodu” konkurss, mille patrooniks on Vabariigi President.
Vald esitas konkursile
oma kandidaadid eramute,
ühismajade jne klassis
Västriku 7 (prk Säde), Haigru 11/13 (prk Väljak), Tiigi 2
Paikuse Päevakeskus.
Hoonete rühmas astuvad vabariigi omataolistega
võistlustulle Silla külas
Jõekalda tee 33 (Arved Pedaja perega), Jõekalda tee 37
(Rein Järve perega), Jõekalda tee 41 (prk Rinne), Jõekalda tee 45 (prk Kiviselg),
Jõekalda tee 45a (prk Mets),

Jõekalda tee 49 (prk Teder),
Jõekalda tee 51 (Kaido Lember perega).
Maakondlik komisjon
vaatab esitatud objektid üle
23. maist - 6. juunini ning
igast klassist parim esitatakse Vabariigi Presidendi
vastuvõtule.
Praegu sõidab Paikuse
vallas ringi oma heakorra
komisjon ja hindab valla territooriumi korrasolekut.
Kokkuvõtted tehakse juunikuus. Parimad kodude ja
territooriumide korrastajad
saavad tänukirjad ja auhinnad kätte valla jaanitulel.
MILLI LAAS
Ehitusinspektor

Suviseid töö- ja puhkelaagreid tuleb viis rühma
paberi, papi, kartongi,
ajalehtede, metallijäätmete,
klaasi, plasti, kile, elektroonikajäätmete, vanade rehvide jne tarbeks.
Teatud jäätmete tasuta
äraandmise võimalus aga ei
vabasta kedagi jäätmeseadusest tulenevast kohustusest omada oma kinnistul prügikonteinerit.
Lisainfo PAIKRE Jäätmekäitluskeskuse ning pakutavate teenuste kohta:
www.paikre.ee või PAIKRE
jäätmekäitluskeskusest
Põlendmaa külas.
KUNO ERKMANN
Vallavanem

Veel prügist
Juba teist kevadet ei toimu
vallas üldist prügivedu,
kuna seadusest tulenevalt
peab igal kinnistul olema
konteiner, kuhu ka lume alt
välja sulanud prügi panna
saab.
Ohtlike jäätmete kogumise ringi korraldamiseks
vallas taotlesime Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt raha. Positiivse
otsuse korral teatame vallalehe kaudu, millal saab ära
anda vanu värve, ravimeid,
akusid jne.
JAAK METS

Töö ja puhkelaager alustab
juba juuni alguses. Paigas
on vahetuste ajad ja juhendajad: I vahetuses 5.0616.06 on kaks rühma - (Paikusel õpetajad Aive ja Malle,
Seljametsas Svetlana ja
Jüri). Ülejäänud rühmad on
vaid Paikusel: II vahetus 03.07-14.07 (Signe, Andry),
III vahetus - 17.07.-28.07 (Liina, Hulda), IV vahetus 31.07-11.08 (Ille ja Monika).
Tööd tehakse valla
parkides, haljasaladel ning
muudel objektidel.
Iga laps saab töötatud
aja eest ka palka 15 krooni
tunnis. Laagrilised saavad
Õpilasmaleva embleemi ja

logoga särgi ning tasuta
meeldivat ajaviidet peale
päevatööd - ühised ujumised, matkad, lõkkeõhtud,
ekskursioonid.
Õpilaste nimekirjad on
veel kinnitamata. Valiku
tegemisel on oluline, et laps
oleks vähemalt 5. klassi
lõpetanud ja elaks registri
andmetel Paikuse vallas.
Soovijate rohkuse tõttu
saab reeglina osaleda ühes
vahetuses ja ka õppimisega
peab olema kõik korras.
Täpsem info huvijuhilt (tel
55510967).
Kena kevadet kõigile
soovides
AARE KÜLAOTS
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Õnnitleme valla
eakamaid
sünnipäevalapsi
JUTA LIIK
SINAIDA SEMENJUK
LARISSA GROSCHMIDT
ENNO SÄKK
VLADIMIR MASLOV
MARIA PRIBÕTKINA
PAUL SIIGUR
ÜLO RUUT
VALVE VÕIGAS
HILDEGARD PÄRN
VELLO BAUER
MALDA HEINSOO
SILVIA AUMEISTER
ENDEL RINGMAA
ELMAR ASAVI
VILLEM TOHV
MANIVALDE SAUL
AINO NISUMA
HELMUT SINISAAR
SILDA HEINSALU
LILLI TAMMEL
EDGAR PIIR

Õnnitleme!
LAURA TEKLA MEZULE

01.05.1933
01.05.1935
02.05.1920
03.05.1928
03.05.1931
04.05.1924
06.05.1921
07.05.1928
09.05.1929
12.05.1926
12.05.1936
14.05.1930
17.05.1933
19.05.1934
19.05.1935
20.05.1925
21.05.1926
22.05.1932
23.05.1930
29.05.1927
29.05.1936
30.05.1929

Tulge 22.juunil Paikuse
jaanituleplatsile

21.04.2006

ema Anu Tammearu-Mezule
isa Martins Mezulis

REBECCA HADZINOV

26.04.2006

ema Erika Hadzinov
isa Maksim Hadzinov

KREN VALGENBERG

10.05.2006

ema Signe Valgenberg
isa Raivo Valgenberg

TEATED
Paikuse põhikooli garderoobi on unustatud nii üleriideid kui üle 30 paari korralikke jalatseid. Palun lastevanematel tulla kuni 5. juunini vaatama, kas ei ole
nende lapse kadunud asju. Ruumipuudusel peame
kooliaasta lõpul need asjad likvideerima.
***
Paikuse Lasteaia töötajatele saab nüüdsest helistada
ka telefonile 5332 5006.
***
Alates 1. jaanuarist 2006 tuleb kõigil tööturuteenust
osutada soovijatel ennast registreerida majandustegevuse registris. Täpsemat infot saab valla kantseleist tel 4453259.

KUULUTUSED
27.mail
PÕLENDMAA X KÜLAPÄEV
* Lipu heiskamine kell 12 Põlendmaa endise koolimaja juures
* Tervitused
* Kontsert taidlejatelt
* Murumängud ja peolaud
Buss väljub 11.30 kollase toidupoe juurest

3. juunil

XIII SELJAMETSA
KÜLALAAT
Suures valikus laadakaupa kogu perele

Kell 20 Murumängud lastele
Kell 21
Heakorrakonkursi võitjate autasustamine
Süütame jaanilõkke
Jaanikontsert taidlejatelt
Tantsuks mängib ansambel Vanker

* Kell 10 laada avamine
* Kontserdid
* Laata juhib Arlet Palmiste
* Laadaliste tuju tõstab ansambel "Hoia ja keela"
* Kell 13 suur laadaoksjon
* Õnnemängud, batuut jm.
Tule müüma, ostma, lõbutsema!
Info telefonidel 44 53 259
53 456 032

KIIRE! Ostan 2-toalise korteri Paikuse alevikus otse
omanikult. Helistada 5122875.
***
Paikuse Põhikool võtab alates 1. juunist tööle majandusjuhataja-remonditöölise. Info telefonil 5238053.
***
Kohvik Florinda pakub tööd kokale, kondiitrile, abitöölisele ja müüjale. Tel 5115125..

Kollektiivpuhkus
Edasilükkamatute asjaajamiste tõttu ei ole vallavalitsuses
sageli võimalik, et ametnik saaks puhkuse kätte ühes jaos.
Hästi on toiminud viimastel aastatel süsteem, kus kolm
nädalat puhkavad kõik töötajad koos, ülejäänud osa hajutatult.
Sel suvel on vallavalitsuses kollektiivpuhkus 3. kuni
23.juulini. Sel ajal töötavad vaid kantselei ja raamatupidamine. Humanitaar- ja tehnikaosakond on suletud. Muul
ajal on igas osakonnas tööl vähemalt üks inimene.
Juunis puhkavad sotsiaalmetoodik Alli Vohu (7.-20.06);
sekretär-asjaajaja Riita Lillemets ( 12.-30.06) ja pearaamatupidaja Valli Roosmaa (12.06 - 07.07).

JUUKSUR TULEB KOJU
MEESTE-NAISTE LÕIKUSED
KEEMILINE LOKK
VÄRVIMISED
RIPSMETE JA
KULMUDE VÄRVIMINE
TEL. 4455 029; 5393 2233

Addinol võib viia sind soojale maale
Saksa tootja ADDINOL
tütarfirma Eestis Addinol
Mineralöl Marketing OÜ
korraldab aprillist novembrini laiaulatusliku kampaania, mille käigus loositakse
iga kuu välja üks soojamaareis kahele, seega kokku
seitse reisi 14 inimesele. Esimene õnnelik paar selgub

juba juuni alguses. Lisaks
reisidele saab igal nädalal
üks õnnelik mootoriõli ostja
1000-kroonise kinkekaardi
Sportlandilt või Aave autokaupadelt.
Kampaania kestab 10.
aprillist 31. novembrini ning
selles osalevad kõik, kes
ostavad kampaaniasildiga

varustatud ECO Light või
ECO Synth neljaliitrise
kanistri. Kampaanias osalemine on lihtne ja võiduvõimalus on vägagi suur, sest
õlikanistreid ostetakse ju
arvuliselt vähem kui nt leiba
või saia.
“Soovitan julgelt osta
ADDINOL õlisid, sest lisaks

võimalikule reisi- ja kinkekaardi õnnele võidate kindlasti saksa kvaliteedi, mis on
saavutatud pikaajalise kogemuse ja uusimate tehnoloogiate tulemusel,” ütleb
Urmo Aava, Eesti lootustandvaim noor rallitäht,
maailma JWRC üks tippsõitjatest...

Emmekatel on kevad olnud toimekas
Kevad on ärkamise aeg. Nii
nagu looduses kõik tärkab
ja muutub iga päevaga, nii
poeb ka inimeste hinge
selline kummaline rahutus,
et tahaks pidevalt midagi
teha, kuhugi minna...
Klubi “Emmekad”, mis
jätkuvalt koguneb kolmapäeviti Paikuse päevakeskuse kaminasaalis kell
11, on üle saanud talvisest
roidumusest ning muutu-

nud kevadiselt toimekaks.
Osalesime oma võistkonnaga “Kärutajad” Paikuse valla poolt korraldatud jüriöö
jooksul. Tihedas vihmasajus olid kõige rõõmsamad ja
vastupidavamad väikesed
“jooksjad” Henri, Gregor,
Laura, Regor ja Ott-Joosep
oma kiletatud vankrites.
Peale pisikese nohu õnneks
keegi tõsist haigust sappa
ei haakinud.

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 9.
Telefon 44 53 259, e-post: riita@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita
Lillemets, 1000 eksemplari trükkis Kalurileht
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses
tööpäevadel 8.00-17.00, lõuna 13.00-14.00.
www.paikuse.ee

25. mai 2006

26. aprillil külastas meid
Tori koduste emmede klubi
“Titekad”. Hea on tõdeda,
et meie eeskujul on mujalgi
hakanud kodused emmed
koos käima ja oma muresid
ja rõõme jagama. Jagatud
rõõm on teadagi topeltrõõm
ja jagatud mure pole enam
mure. Vahetasime kogemusi
ja ideid, samuti said nii
mõnedki kapukad endale
uue rõõmsa omaniku.

Tegime plaane tulevikukski - vastukülaskäik on
planeeritud juba maikuusse.
Ilmselt tuleb meie tegemistesse taas väike paus suvel,
kui pered koos puhkavad,
kuid sügisel toimetame kindlasti edasi. Siis ootame enda
ridadesse juba ka uusi emmesid oma vahvate põnnidega. Seniks kõigile palju
päikest ja rõõmsat meelt.
KAIRE KÜLAOTS

dispetsereid-kaalujaid (nõutav
arvutikasutusoskus, võõrkeelte - vene keele, inglise keele
- oskus suhtlustasandil)
- prügipress-buldooserijuhi (nõutav traktori
juhtimisõigus)
- laadurijuhi-abitöölise (nõutav tõstuki
juhtimisõigus)
- autojuhi (nõutav haagisega veoauto juhtimisõigus)
- lukksepa-mehaaniku (nõutav traktori ja
tõstukijuhi juhtimisõigus)
- abitöölisi (väljaõpe kohapeal)
- koristaja-perenaise (0,5 kohta)
Paikre prügila tegeleb jäätmete ladestamise, käitlemise
ning sorteerimisega.
Avaldus koos elulookirjeldusega saata kuni 26.maini
ettevõtte postiaadressil Kuninga 24, 80010 Pärnu või
faksil 442 7946 või e-kirjaga info@paikre.ee.

*OLLY *

Mälestame
lahkunuid
Endel Pärjamäe
Arnold Kaldma
Marika Koppel
Valdik Lepa

OÜ Paikre, endise nimega OÜ
Paikuse Jäätmekäitluskeskus
kutsub tööle seoses Paikre
prügila (Põlendmaa, Paikuse
vald) käivitamisega:

TERASKATUSED

TERASKARKASSID, VIILHALLID
27.08.1936 - 22.04.2006
04.01.1932 - 09.05.2006
15.06.1952 - 13.05.2006
13.05.1939 - 14.05.2006

Erinevad profiilid, tarvikud ja vihmaveesüsteemid

MÜÜK JA PAIGALDUS !
Tel. 4343153;53474353 e-post: viljandi@olly.ee

