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Kuni su küla veel elab, elad sina ka...

Vallavolikogus otsustati:
15. märtsil 2004
* kinnitada humanitaarkomisjoni liikmeks Ardo Aasa;
* võtta teadmiseks volikogu komisjonide esimeeste aruanded komisjonide tegevuskavadest 2004. aastal.

Vallavanema kohale käis
kõva rebimine

Vallavalitsuses otsustati:
19. veebruaril 2004
* algatada detailplaneering Paikuse vallas Silla külas Jõekalda tee 12 maa-alale;
* väljastada tähtajatu kauplemisluba ja anda alkohoolse joogi jaemüügi õigus
osaühingule Reiu Puhkekeskus;
* kinnitada Paikuse Vallavalitsuse 26. jaanuari 2004 korralduse nr 23 alusel läbiviidud
suulise enampakkumise tulemused alljärgnevalt:
- Vahtramäe tee 3 kinnistu - võitja Rainer Laaneväli, pakkumine 105 000 krooni;
- Käärasoo tee 20 kinnistu - võitja Marek Soobik, pakkumine 83 000 krooni;
* väljastada ehitusload:
- aktsiaseltsile Eesti Energia elektrivarustuse kaabelliini ehitamiseks Käärasoo tee 50
Silla külas;
- aktsiaseltsile Eesti Energia elektrivarustuse kaabelliinide ja jaotuskilpide ehitamiseks
Käärasoo tee 18-28 ja Vahtramäe tee elamukruntidel Silla külas.
* anda välja ehitise kasutusload:
- Aina Õunamaa elamule Kalda tee 37 Paikuse alevikus;
- Margarita Pedai elamule Lagle 9 Paikuse alevikus;
- Martin Kose elamule Koskla 25 Paikuse alevikus;
- Hendrik Hoogeveeni laohoonele Jõekalda teel Silla külas;
* võtta vastu esitatud kujul ja tunnistada avalikustamisele sobivaks detailplaneering
Paikuse vallas Paikuse alevikus Toominga tn 8 krundi maa-alale;
* anda aktsiaseltsile Reldor välja projekteerimistingimused Paikuse vallas Paikuse
alevikus Pärnade puiestee 14 korterelamu projekteerimiseks;
* anda nõusolek Paikuse alevikus asuva 2079 m2 suuruse Keraamika tn 20 katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks Harri Ollile;
* anda nõusolek Tammuru külas asuva 5270 m2 suuruse Tammuru Tehnoküla 19
katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks aktsiaseltsile Priimeks-Puit;
* anda nõusolek Tammuru külas asuva 6528 m2 suuruse Tammuru Tehnoküla 20
katastriüksuse ostueesõigusega erastamiseks aktsiaseltsile Priimeks-Puit;
* tellida spordikeskuse välisuksed koos paigaldusega kogumaksumusega 20 025
krooni aktsiaseltsilt Glaskek.
08. märtsil 2004
* anda välja projekteerimistingimused:
- Andrus Kalda´le elamu ja abihoone ehitamiseks ning tiigi rajamiseks Paikuse vallas
Silla külas Pulga katastriüksusel;
- Leonid Þutškov´ile suvemaja juurdeehituseks Paikuse vallas Silla külas Käärasoo
tee 10;
* tellida:
- Paikuse Lasteaia Mesimumm energiaaudit kogumaksumusega 12 000 krooni
osaühingult Beta-Est Holdings;
- Paikuse Spordikeskuse remonditööd kogumaksumusega 375 234.10 mittetulundusühingult Spordiklubi Leo;
- Seljametsa Lasteaed-Algkoolile 11 akent kogumakusmusega 47 980 krooni aktsiaseltsilt Glaskek;
* kehtestada Päevakeskuse külaliste toas magamiskoha üüriks 90 krooni ööpäev;
* osta Paikuse Lasteaiale Mesimumm KAWAI digitaalne piaano kogumaksumusega
20 000 krooni aktsiaseltsilt PVX ja paljundusprinter Minolta kogumaksumusega 25 000
krooni osaühingult Confemar;
* osta Paikuse Vallavalitsusele kaks personaalarvutit, kumbki maksumusega 21 000
krooni osaühingult Confemar;
* väljastada tähtajatu kauplemisluba osaühingule KOKTEIL JK klaastaara kokkuostuga tegelemiseks;
* anda Valdik Lepale kirjalik nõusolek kuuri laiendamiseks Silla külas Jõekalda tee 55;
* anda nõusolek Paikuse vallas Silla külas asuva Pulga katastriüksuse jagamiseks
kaheks osaks: Pulga 46894 m2 ja Pulga tee 1987 m2;
* anda nõusolek Paikuse vallas Silla külas asuva Jaagu katastriüksuse jagamiseks
kaheks osaks: Jaagu 56331 m2 ja Jaagu tee 2522 m2;
* anda nõusolek Paikuse vallas Seljametsa külas asuva Ossi kinnistu maatükk I
jagamiseks kaheks osaks: Pustuski tee 1 14704 m2 ja Pustuski tee 3 8654 m2.

27. veebruaril otsustasime
oma klassiga külastada
Paikuse Vallavalitsust.
Nädala teemaks oli meil
“Kodu” ning mis on parem,
kui alustada kõige lähemast
- oma vallast.
Eelneva arutelu käigus
panime kirja, mida kõike me
vallast teame. Kohe aga tekkisid küsimused, milledele
oli vaja vastust saada. Külakostiks valmistasime kogumiku-raamatu piltidest teemal “Minu unistuste

Paikuse”. Rühmad moodustatud, küsimused lehtedel, seadsime sammud
koos Raimondi ja Hannese
emaga vallamajja.
Vallas võttis meid lahkelt
vastu abivallavanem Helve
Reisenbuk. Laudadele olid
valmis pandud teatmikud
Paikuse vallast ja ka magusat põske pistmiseks. Kuulasime huviga, esitasime
küsimusi. Pärast vestlusringi läksime ekskursioonile
vallamaja töötubadesse:

nägime ära toa, kus meie
kõikide nimed on kirjas;
ruumi, kus rahaasjad korda
aetakse; saime teada, miks
arhitekti töölaud on kõrgem
kui teistel ning kõige suuremaks tõmbenumbriks sai
vallavanema kabinet.
Oi, milline järjekord tekkis vallavanema kohale. Küll
oli mõnus vallavanema toolil unistada “meie unistuste
Paikusest” ning tunda kordki elus end staarina fotoaparaatide klõpsudes.
Kahju ainult, et vallavanemat ennast ei kohanud, tore
oleks ju olnud koos temaga
arutleda Paikuse üle.
Külaskäigust jäi meile
meelde järjekord vallavanema toolile, ühe laisa
”koolipoisi” töölaud, teadmised sellest, et meie nimed
on vallas hästi hoitud kindlas sahtlis ning eelkõige
sõbralikud ja lahked vallavalitsuse töötajad.
Täname teid kõiki toreda
ja huvitava päeva eest, mis
jätkus aruteluna koolis.
ULVI MIHKELES
Ia klass ja õpetaja

Segadused 15.liiniga jätkuvad
Kui selgus, et ühisest 15.
bussiliini pikenduse tellimisest Silla Tehnoküla ettevõtjatega enam midagi välja ei
tule, küsis vald küla kaugema otsa elanikelt arvamust,
et nn tipptundidel buss ikka
käiks. Kaalusime oma võimalusi ja leidsime, et üksi
oleme suutelised maksma
kolme reisi eest ööpäevas.
Vastus elanikelt tuli järgmine: hommikul kella 8-ks
peavad lapsed linna kooli ja
täiskasvanud tööle saama,
õhtul peale kella 5 tuleks neil
aidata jälle koju jõuda. Lisaks
sooviti üht bussi õhtul, et
hilisemad tulijad ei peaks
pikka maad kottpimedaid
teeääri pidi käima. Ja nii saigi tehtud.
15.liini bussid, mis sõidavad ka Männiku tänava peatusest edasi, on järgmised:

Koidula Silla k.
6.20
6.50
17.20 17.50
19.20 19.50

Tagasi Pärnu
6.55
7.20
17.55 18.20
20.10 20.35

Oma töötajate koju
sõidutamiseks tellis AS Pinea bussi, mis väljub Tammistest kell 16, Koidulast
16.20, Männikust 16.45 ja
jõuab Silla Tehnokülla 16.50.
On kokkulepe, et linnast
tulles võtab buss peale kõik
soovijad, kuid kell 17 Silla
küla lõpppeatusest väljudes
teenindab vaid Pinea töötajaid.
Viimaste nädalate jooksul
on mitmed Jõekalda tee elanikud pöördunud vallavalitsuse poole ettepanekuga jätta käigust ära õhtul viimane
buss ja pikendada just hommikul kell 8 linnast väljuva
bussi marsruuti Silla Tehnokülani. Selle variandi

pooldajad väidavad, et hommikul kell 8 on sõitasoovijaid palju, õhtul kell 8 aga
praktiliselt tühi (jutt käib
Männiku peatuse ja Silla Tehnoküla peatuse vahest).
Täna sõidavad bussid
nii, nagu kirjas üleval
toodud tabelis. Kui Silla
külas elavatest vallakodanikest enamus leiab, et 15.liini
buss peaks sõitma teistel
aegadel, palume teha vallavalitsusele sellekohane taotlus ja lisada selle soovi toetajate nimekiri koos allkirjadega. Vallavalitsus on meeleldi
nõus muudatusettepanekutega bussipargi poole
pöörduma, kuid alles peale
veendumist, et selline on
enamuse tahe.
LIILIA VARIK
Sekretariaadi juhataja
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Paikuse valla eelarve
täitmine seisuga 01.03.2004
Eelarve 2004
Täitmine
TULUD
MAKSUD
13 510 000,00 2 227 842,00
Füüssilise isiku tulumaks
12 000 000,00 2 212 409,00
Maamaks
1 500 000,00
7 243,00
Reklaami- ja kuulutusemaks
10 000,00
8 190,00
Kaupade ja teenuste müük
1 298 600,00
206 236,46
Muud riigilõivud
60 000,00
30 390,00
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
518 600,00
101 114,00
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 110 000,00
10 510,00
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
60 000,00
11 445,85
Muud laekumised majandustegevusest
550 000,00
52 776,61
Materiaalsete ja imateriaalsete varade müük
600 000,00
328 000,00
Mittetoodetud põhivarade müük
600 000,00
328 000,00
Tulu varadelt
400 000,00
197 777,79
Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud
50 000,00
18 884,80
Laekumine vee erikasutusest
350 000,00
178 892,99
Toetused
7 089 000,00 1 153 108,00
Sihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks
473 000,00
71 776,00
Koolipiim
0,00
Koolitoit
323 000,00
71 776,00
RIP
0,00
0,00
Vallateed
150 000,00
0,00
Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
6 616 000,00 1 081 332,00
Vabariigi Valitsus sh.
1 081 332,00
Tasandusfond § 5 lõige 1
2 039 000,00
353 250,00
Toimetulekutoetus
160 000,00
26 666,00
Hariduskulud
4 121 000,00
652 083,00
Palkade ühtlustamiseks
296 000,00
49 333,00
KOKKUTULUD
22 897 600,00 4 112 964,25
Laenud
2 000 000,00
0,00
Finantsvarad
3 693 555,00 3 693 555,00
Kassatagavara
100 000,00
100 000,00
Vabajääk
3 593 555,00 3 593 555,00
KÕIK TULUD KOKKU
28 491 155,00 7 706 519,25
BILANSS
28 591 155,00 7 806 519,25
KULUD
Vallavolikogu
130 100,00
12 020,60
Vallavalitsus
3 343 520,00
401 590,83
Reservfond
240 136,00
0,00
Riigikaitse
10 000,00
0,00
Majandus
10 734 778,00
470 549,30
Paikuse Lasteaed Mesimumm
2 946 920,00
384 018,29
Seljametsa Lastead-Algkool
1 489 534,00
193 349,39
Paikuse Põhikool
5 965 000,00
897 308,82
Paikuse Spordikeskus
693 390,00
156 003,87
Raamatukogu
164 800,00
18 754,00
Seljametsa Muuseum
70 951,00
3 128,50
Kultuuriüritused
362 024,00
38 588,10
Päevakeskus (eakate sotsiaalhoolekande asutus)
368 815,00
42 572,14
Toimetulekutoetus
160 000,00
30 617,00
Sotsiaalhoolekande teenused sotsiaalsetele riskirühmadele 308 000,00
42 560,40
KULUD Majandustegevuse järgi
26 987 968,00 2 691 061,24
S.H.
Personalikulud (töötasu + sotsmaks + töötuskindlustus) 10 912 026,00 1 226 785,60
Vallavalitsus
2 165 520,00
233 317,00
Volikogu
80 100,00
10 264,00
Majandus
497 622,00
40 879,00
Paikuse Lasteaed Mesimumm
1 912 520,00
224 196,00
Seljametsa Lasteaed-Algkool
1 120 184,00
121 675,60
Paikuse Põhikool
4 440 400,00
522 691,00
Paikuse Spordikeskus
282 890,00
25 798,00
Raamatukogu
78 500,00
8 927,00
Seljametsa Muuseum
40 651,00
2 802,00
Päevakeskus
194 115,00
15 160,00
Kultuuriüritused
99 524,00
21 076,00
Eraldised
1 603 187,00
108 459,30
Eraldised kohaliku omav. üksustele ja omavalitsusasut.
1 100 000,00
24 544,00
Muudelt residentidelt võetud laenud
421 607,00
71 642,31
Intressi- ja kohustistasukulud
81 580,00
12 272,99
ÜLDSE KULUD
28 591 155,00 2 799 520,54
Tulude ülekaal kuludest
4 906 998,71
Kassatagavara
100 000,00
BILANSS
28 591 155,00 7 806 519,25

Kredeks on nõus aitama
Korteri-, elamu ja korteriomanike ühistutel on võimalus alates sellest märtsist taotleda
toetust enne 1990.aastat ehitatud elamute põhikonstruktsioonide rekonstrueerimiseks (10
% tööde maksumusest) ja ehitise ekspertiisi või ehitusprojekti koostamise või energiaauditi teostamiseks (50% vastava töö maksumusest, kuid mitte rohkem kui 6000 kr).
Toetuse taotluse vastuvõtmise detailsed tingimused on toodud internetis aadressil
www.kredex.ee.
AIN JAKOBSON
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Ehitusinspektor on Milli Laas
1. märtsist töötab vallas ehitusinspektorina Milli Laas.
Kiiresti arenev ehitustegevus ning 2003.a. tegutsev
vabariiklik ehitusregister
suurendasid ehitusjärelvalve töömahtu sedavõrd,
et vald oli sunnitud looma
uue töökoha. Selle täitmiseks korraldatud konkurss õnnestus võita temal.

Kõrgema ehitusalase
hariduse omandas ta
tollases TPI-s 1965-1970.
Esimesed kolm suunamisaastat töötas Türil, 1973.a.
on pärnakas ja töötanud
projekteerimisasutustes,
viimased 7 aastat Vändras
ehitusnõunikuna. 1999.
aastast on Paikuse linnuriigi elanik.

Eelarvest

väljaspool “Parem Paikuse” volikogu liikmeid
Omavalitsuste pingelisemaks ja vastutusrikkamaks
tööks on järgneva aasta
eelarve kokkupanek. Nagu
ikka, teeb peamise töö ära
valitsus ja viimase lihvi ning
seadustuse annab volikogu.
Tihti kipub kulude pool tulu
ületama. Tasakaalu saamiseks otsitakse täiendava tulu
allikaid ja vähendatakse kulu,
kust vähegi (kokkuleppele)
saab. Vahel kiputakse vaidlustes unustama, et aasta
küll saab otsa, kuid elu läheb
edasi ja jooksva aasta probleemide lahendusest olulisem on valla edasine jätkusuutlik areng.
Eelarve koostamine on
oluliselt lihtsam, kui arengu
küsimused on eelnevalt läbi
vaieldud ja eelistused järjekorda seatud. Paikusel see
on ja ei ole ka. "On" poolele
jääb valla uuendatud arengukava, aga "ei" poolele
selle ebareaalsus. Valla oma
vahenditest saab sellest
ainult osa ellu viia. Lootus
on pandud Euroopa abile.
Kuni abi saabub, nopib Vallavalitsus (edaspidi VV) arengukavast enda arvates vajalikumat ja taskukohasemat.
Uuringut, mis kajastaks
vallakodaniku soove, pole.
Küsitud pole tulumaksu liidrite arvamust, samas loodame neile lisa elamukrunte
müües ja sellega eelarvet
paisutades.
Vallakodanik on mitmenäoline, nagu maksumaksja,
pensionär, ülalpeetav,
töötav, abivajav, talunik,
firmaomanik, ühistus korteriomanik, majaomanik,
alevielanik, külaelanik jne.
Seepärast kui keegi üritab
esineda kõigi huvide teadjana ja kaitsjana, siis on ta
minetanud reaalsustaju ja
tagasihoidlikkuse.
Omavalitsuse tulude
nurgakiviks on ja jääb maksujõulise elanikkonna olemasolu. Nende juurdesaamiseks viiakse riigis läbi
kampaaniaid, kavandatakse
pikaajalisi projekte. Paikusel
on tänu oma asendile ja looduslikele tingimustele vedanud, kuid eelised kipuvad
kaduma.
2004. aasta eelarve tulu
kavandas VV ca 2 725000 kr
väiksemana, kui oli 2003 laekumine, mis on küllaltki erakordne juhus vabariigis.
Aasta lõpuks tekib raha üle-

jääk, samas jääb lahendamata rida maksumaksja probleeme.
Omavalitsuste eelarved
pole võrreldavad, kuid
teatud ettekujutuse arvud
siiski annavad. Kahjuks
pole vallad oma eelarve
analüüse avaldanud, kuid
mõne linnaga on võimalik
Paikust kõrvutada.
Võtame järgmised tulu
iseloomustavad näitajad
ühe elaniku kohta kroonides:
1. Eelarve maht: Pärnus
8287, Paikusel 8326 (vähem
arvestatud tulu lisamisel
9119), Tallinnas 11955 (Eesti suurim).
2. Üksikisiku tulumaks
vastavalt 3948, 3494 (vähem
arvestatud tulu lisamisel
4018), 5509 (Eesti suurim).
3. Riigitoetused omavalitsusele vastavalt 1856,
2064 (kui tuleb Paikusele lubatud 1 miljon staadioni ehituseks, siis 2355), 1780.
4. Maamaks 351, 436,304.
Seega tulude osas oleks
Paikusel patt halada, need
on võrreldavad rikkamate
linnadega.
Kuidas aga kulutame?
Kõrvutame näitajaid samade linnadega (ühe elaniku kohta kroonides).
1. Volikogu ülalpidamine
Pärnu 35, Paikuse 38, Tallinn
43. Üle 60% Paikuse volikogu kulust moodustab
esimehe töötasu ja sotsiaalmaks sellelt.
2. Linna ja vallavalitsuse
ülalpidamine vastavalt 776
ja 1127. Tallinna numbrit
pole. Paikuse VV number on
samuti vaieldav, kuna osa
VV kulu on eelarve alajaotustes Kultuuriüritused,
Päevakeskus, Majandus,
mis ei tee eelarvet läbinähtavaks. Minu ettepanek
vähendada VV kulu 40200
kr, mis on ette nähtud maksuks erisoodustuselt (valla
autode tasuta kasutamine
isiklikuks vajaduseks) ja
selle arvel suurendada sünnitoetust 3000 kroonini ei
leidnud VV ega “Parem
Paikuse” (12 volikogu liiget)
toetust.
VV töötajate palgamäärade kinnitamisel volikogus jäidki tegelikud numbrid
saladuseks, kuna vallavanem sidus nende avalikustamise enda umbusaldamisega. Sisuliselt umbus-

aldati aga volikogu. Paraku
pole varjatud asjad alati
kõige ausamad või õiglasemad. Teiste omavalitsuste ja
riigiametnike palgad on alailma ajalehtedes, miks mitte
Paikusel?
3. Lasteaedade ja koolide
ülalpidamiseks kulutab Pärnu 3701, Paikuse 4500,
Tallinn 1737. Olgu öeldud, et
Paikusel läheb selleks eelarvest 15,5 miljonit ehk üle
54%.
Minu küsimusele volikogus, kas VV kavandab haridusosaku sisseviimise tingimustes Seljametsas koolituse jätkamist, vaatamata
Paikuse Põhikoolist kolm
korda kallimale koolitusele,
sain vallavanemalt vastuseks, et kuulun nende hulka, kes arvavad, et Eestis
peaks olema üks kool ja seegi asuma Tallinnas. Ei arva,
kuid pean vajalikuks iga
krooni otstarbekat kulutamist ja asjalikku arutelu,
mitte populismi.
3. Teede ja tänavate ülalpidamisele kulutab Pärnu
585, Paikuse 265 ja Tallinn
529 kr. Meie selge mahajäämus on silmaga näha ja jalaga ning rattaga tunnetatav.
Aleviku tänavate olukord on
ebarahuldav.
2003. aastal parandati
teid, kuid väheses mahus.
Västriku tänav sai tolmuvabaks ja Keraamika tänav sai
asfaldiaukudest lahti. Peale
lume sulamist hindab revisjonikomisjon tehtu mahte ja
kvaliteeti.
Veerand rahast läheb
uute teede ehituseks, teisiti
pole elamukrundid müüdavad. Olemasolevate teede
olukorra parandamiseks jääb
aga pea samapalju, kui läheb
vallamaja remondiks. Minu
ettepanek suurendada kulutusi teede remondiks 1,1 miljonit krooni ei leidnud VV
ega “Parem Paikuse” volikogu liikmete toetust.
4. Eelarves on Seljametsa muuseumile eraldatud
271000krooni. On selgusetu,
kas muuseumi rajamine teenib enam vallaelanike või
asjaosaliste huve. Viimasele
vihjas Seljametsa küsitlus.
Tuginedes nendele
erimeelsustele hääletasin
volikogus VV poolt esitatud
eelarve vastu.
JÜRI MERITS
Revisjonikomisjoni esimees
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Kavandatud tegevusteks on raha olemas
Veebruaris vastu võetud
eelarve annab võimaluse
analüüsida valla tulude
tänast seisu eelmise aastaga võrreldes ning vaadata,
milliseks see võib kujuneda
aasta lõpuks.
2003.aastaks planeerisime tulusid 26 426 300,
laekus 29 316 550 krooni.
Selleks aastaks on planeeritud tulusid 28 591 155 krooni, mis on möödunud aastaga võrreldes 8,2 % rohkem.
Eelarve tulupoole tegelik
täitmine sõltub peale planeeritud tulude laekumise ka
sellest, kui palju saame ja
oskame kaasata täiendavaid
vahendeid nii riigilt kui ka
Euroopa Liidu ja Eesti fondidest. 2003.aastal suutsime
fondidest saada valla arenguks ca 450 tuhat krooni ja
Paikuse Põhikooli ehituseks
riiklikest investeeringutest 2
miljonit krooni.
Lootus on, et käesolevaks aastaks saame riiklike
investeeringute vahenditest
veel ühe miljoni Paikuse
Põhikooli ehituse jätkamiseks. Lisaks sellele on vallavalitsuse töötajad kirjutanud erinevaid projekte kultuurkapitalilt, Keskkonnainvesteerimise keskusest, SAPARD-ist jne täiendavate
vahendite saamiseks. Ainuüksi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist taotleme valla
vee- ja kanalisatsioonimajanduse rekonstrueerimiseks
ning väljaehitamiseks ca 12
miljonit krooni.
Eelnevast lähtudes
võime täna kindlalt prognoosida, et 2004 a. valla
tulude laekumine ületab 30
miljoni krooni piiri.
Siinkohal on mul palve
kõigile vallakodanike ühendustele, mittetulundusühingutele jne, et tutvutaks
võimalustega ja taotletaks
Euroopa Liidu fondidest
rahalisi vahendeid, mis
võimaldaks lahendada
kitsaskohti ning kiirendaks

valla arengut veelgi. Vaata
infot Euroopa Liidu struktuurifondide kohta: http://
www.fin.ee, http://www.
eas.ee või http://www.
keskus.parnumaa.ee.
Selgituseks võimalikule
küsimusele “Miks ei tee
seda vallavalitsus ise?” niipalju, et enamustest fondidest ei saa vallavalitsused
ise üldse vahendeid taotleda. Küll oleme aga valmis
alati aitama kaasa oma oskuste ja teadmistega.
Võrdleme majandustegevuseks eraldatud ressursse sel ja eelmisel
aastal.
Teadmiseks, et käesolevaks aastaks eraldab riik kütuse aktsiisist teede rahastamiseks 1,8 miljardit krooni
ja omavalitsutele, kellel on
2/3 teede kogumahust, eraldatakse ainult 70 miljonit, so
3,9%. Ilmselgelt on seda
olemasolevate teede korrashoidmiseks liiga vähe.
Kuna teede heakord ja
ehitus on üks tähtsamatest
valdkondadest vallas, siis
panustab vald omavahendidest sel aastal teede korrashoiuks ja remondiks 911
tuhat krooni, mis on 38%
enam kui 2003.aastal (660
000), sealhulgas riigilt saame
150 tuhat krooni (2003.a. 166 900).
Loodushoid on meil aasta aastalt paranenud tänu
vallakodanike, korteriühistute ning ettevõtete panusele meie heakorra tagamisel ja haljasalade korrastamisel. Valla heakorratöödeks on käesolevaks
aastaks planeeritud raha
rohkem 11,4 % (vastavalt
350 000 ja 390 000 kr).
Maakorralduses saame
maade mõõtmise korraldamiseks, munitsipaliseerimiseks ja ostmiseks sel
aastal kulutada kaks korda
rohkem (2003-150000 kr;
2004-300 000 kr). See tagab
võimaluse pakkuda inimes-

tele elamiskrunte ja ühiskondlikke puhkekohti ning
luua eeldused ettevõtluse
laienemiseks ja arenguks.
Energeetika kulud olid
2003.aastal 620 000 krooni.
2004.aastaks on planeeritud
sama summa, millest 220 000
krooni eest tuleb ehitada
välja nii uusi tänavavalgustuseliine kui ka rekonstrueerida vanu.
Maa- ja vesirajatiste kulusid oleme selleks aastaks
planeerinud 1,95 miljonit
(2003.a. sama), mille eest
peab saama ehitatud välja
Käärasoo tee ja Vahtramäe
tee elamukruntide veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustikud, osaliselt ühendatud olemasolevate puurkaevude veetarbijad ReiuSindi veetorustikuga, korrastada vanu trasse. Ka
peab sellest rahast jätkuma
jäätmekeskuse nõrgvete
kollektori ehitamisega samaaegselt Sinioja tänavale
isevoolse kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks
ühte ja samasse kaevikusse,
sadevete ärajuhtimise osaliseks kompenseerimiseks
ning ressursi- ja saastemaksude tasumiseks.
Rajatiste ja hoonete soetamiseks ja projekteerimiseks oli 2003.aastal ja on
ka tänavu eelarves 3,6 miljonit, millega peame tegema
projekteerimistööd hoonete
ja rajatiste väljaehitamiseks
kui ka renoveerimised.
2004.aastal on plaanis
tellida lasteaia juurdeehituse, põhikooli staadioni,
vee- ja kanalisatsiooni ning
teede projekte. Aasta suurimaks ehituseks kujuneb
kindlasti Paikuse Põhikooli
staadioni väljaehitamine.
Rajatiste ja hoonete
renoveerimiseks on võrreldes 2003.aasta 878,4 tuhande krooniga eraldatud
vahendeid 91,4% enam 1,681 miljonit krooni.
Vallamajas on sel aastal

kavas remontida volikogu
istungite läbiviimiseks omaette ruum, vahetatakse
osades kabinettides aknad,
renoveeritakse saali valgustus ning uksed kogumaksumusega 252 000 krooni.
Paikuse Lasteaia Mesimumm kahe rühma remondiks on eraldatatud 300 tuhat, Seljametsa LasteaedAlgkooli remondiks 184
tuhat, Paikuse Põhikooli
õpetajatetoa ümberehitamiseks ja välislaudise
remondiks 82 tuhat krooni.
Paikuse spordikeskuse
jõu- ja võimlemisaali renoveerimiseks ning samasse
noortekeskuse jaoks ruumide väljaehitamiseks on
eelarves 375 tuhat, Paikuse
Päevakeskuse välisfassaadi ehituseks 288 tuhat krooni.
Seljametsa vana meierei
baasil Paikuse valla muuseumi, Seljametsa küla
keskuse ja algkool-lasteaiale
spordiruumide väljaehitamiseks on planeeritud 200
tuhat krooni.
Siinkohal saigi valmis
põgus ülevaade 2004.a.
tegemistest, mis põhineb
meie valla arengukavale.
Kindlasti ootavad paljud
asjad kiiret lahendamist ja
kohest tegemist, kuid rahalised piirangud sunnivad
meid otsustama, mida ning
mis järjekorras oma tegemisi korraldada.
Kindlasti anname koos
vallavalitsuse töötajatega
Paikuse Postipauna vahendusel ka edaspidi konkreetsemaid ülevaateid eelpool
loetletud tööde edenemisest.
Teretulnud on kõik meie
valla tööde ning tegemiste
korraldamiseks tehtud
konstruktiivsed ettepanekud ja täiendavad ressursid, mis aitavad meie elukeskkonda paremaks muuta.
KUNO ERKMANN
Vallavanem

2004.aastal investeerib vald spordiga tegelemiseks ja puhkeaja veetmiseks
paremate võimaluste loomiseks rohkem kui eelnevatel aastatel
Võimla värskelt remonditud
saalis toimunud põhikooli
klassidevahelistel korvpallivõistlustel osalesid õpilased alates viiendast klassist.
Tüdrukud ja poisid eraldi.
Tüdrukute turniiri finaalmängus olid vastamisi
7. ja 8. klass. Mäng osutus
väga pingeliseks. Seisul
40:36 võitis 8.klass (poolaeg 18:15). Võitjate naiskonnas olid Riinu Veber,
Karmen Kukk, Merlin
Henning, Riin Maasing,
Eha Eeskivi, Eneli Külaots
ja Sigrit Põldur.
Teiseks jäänud 7.klassi
võistkonda kuulusid Liina
Sieberk, Carmen Saik,
Marju Soosalu, Relen
Kolla, Maarja Mälksoo ja
Sandra Pikkur. Kolmanda
koha saavutas 9.a klass

Kingad, sussid
ootavad omanikke

Valla humanitaarosakonnas
ootavad omanikke mitmed
kümned paarid susse, kingi,
ja tosse. Nimelt on tegemist
põhikoolist toodud varandusega, mida keegi enam omaks
ei tunnista.
Direktori sõnul on koolimajas vedelevatest jalavarjudest kirjutatud teateid infotahvitele ning lastevanemate
koosolekutel kutsutud vane-

maid ära tundma oma lapsele
kuuluvaid. Kahjuks tulemuseta.
1. aprillini on veel võimalik vallamajast tuba 3 või 4
oma lapse papud üles leida
ja kätte saada (kui need
muidugi üldse olemas on),
peale seda läheb kogu kraam
aga abivajajatele väljajagamisele.
LIILIA VARIK

Jüripäeva tähistamine
Skautlus on ülemaailmne
mittepoliitiline liikumine.
See on mäng, mis annab
poistele ja noormeestele
kasulikke ja põnevat tegevust ning kasvatab neid
seejuures tublideks meesteks. Kõik head teod ja
harrastused mahuvad
skautluse tegevuskavva.
Sel aastal organiseerivad
Pärnumaa skaudid Jüripäeval 24. aprillil suure matkamängu. Matkamäng algab
kell 10 Toris Püha Jüri mälestussamba juures ja lõpeb

Paikusel. Paikuse vallas on
matkajad 12 ja 17 vahel.
Kogemuste põhjal võib
arvata, et osavõtjaid tuleb
tuhande ringis.
Noori, keda huvitab
põnev ühine vaba aja
veetmine, võivad pöörduda Pärnumaa Skautide ja
Gaidide Maleva juhi ja
“Jüriöö 2004 Pärnu”
peakordinaatori Tarmo
Odekivi poole telefonil
56 466 127 või minna ise
Raba tn 1.
JAAK METS

Rukkililli saab vallamajast
Murtud Rukkilille Ühing annab välja teabelehte, mis
peaks jõudma iga represseerituni. Ühing pöördus vallavalitsuse poole palvega
toimetada need oma liikmeteni. Lehes on ka 1.jaanuaril
jõustunud represseeritute
kohta käiva seaduse kohta
küsitlus, millele oodatakse

vastajaid. Kuna vallal
puuduvad andmed oma haldusalas elavate represseeritute kohta, palume soovijail
sellele järele tulla valla kantseleisse tuba 6.
Märtsikuu Rukkililli on
vallale antud vaid 20 eksemplari.
LIILIA VARIK

Ligi kümnendik Seenemetsast on müüdud
Silla külas asuva vallale
kuuluv Seenemetsa kinnistu
jagati detailplaneeringuga 63
elamukrundiks.
18. märtsil toimunud
suulisel enampakkumisel oli
müügis kuus ehituskrunti
Puraviku tänavast ning üks
tootmismaa. Oksjonile registreeris 7 osalejat. Igale
maatükile leidus ka ostja.
Kinnistud pandi müüki
järgmises järjekorras:
Puraviku 13 alghinnaga 69
tuhat krooni, Puraviku 11, 9,

7 ja 5 – 54 000, Puraviku 3 –
53 000 ning tootmismaa
Jõekalda tee 62a – 51 500
krooni. Kõige ihaldatumaks
osutus Puraviku 9 krunt, mille
hind oksjoni käigus tõusis
21 tuhande krooni võrra.
Algahinnaga müüdi vaid
Puraviku 3 ja tootmismaa.
Seoses aktiivse enampakkumisega laekub valla eelarvesse planeeritud 389 500
krooni asemel 68 000 krooni
rohkem.
LIILIA VARIK

Aprillikuu klubihommik

Vasakult: Eha Eeskivi, Merlin Henning, Riinu Veber, Riin Maasing, Karmen Kukk
võistkond kooseisus Anu
Sieberk, Kaisa Mälk, Sirle-

Maarja Allikas, Andra
Münt, Kärt Vihul.

RIINU VEBER ja
KARMEN KUKK

Meie klubi järgmine peohommik 4.aprillil langeb sel aastal
kokku palmipuude pühaga.
Kellele pühad, kellele mitte,
kuid igal juhul on tegemist
vahetult kevadpühadele eelneva ilusa ajaga.
Jaanuari algul käisime
ansambliga Lustilik jõulukuuse ärasaatmise peol
Jõõpres. Nüüd ootame omale külla Jõõpre taidlejatest
tantsijaid, lauljaid ja sõnakunstnikke, kelle esinemine
meile väga meeldis. Tantsuks
mängivad Juhan ja Mihkel.
Märtsi klubihommikul
esinesid laululapsed õp.
Signe Alliku juhendamisel.
Laulud olid hästi selgeks
õpitud ja mõnus oli kuulata.

Ja siis läksid lahti valimised. Veebruaris esitatud
2004.aasta memme kandidaadid Leonida Pulk, Salme
Põhako ja Asta Kasemets
rääkisid oma töödesttegemistest, laulsid, lugesid
luuletusi ja tutvustasid
omatehtud küpsetisi, mida
hiljem ühiselt ka maitsti. Kuigi aastamemme tiitlit olid
väärt kahtlemata kõik kolm,
otsustas þürii eesotsas Viivo Nisumaga järgmiselt: II
memme tiitel Salme Põhakole, I memme tiitel Asta
Kasemetsale ja aastamemme
tiitel Leonida Pulgale.
Päikeselist kevade algust
ja kohtumiseni 4.aprillil.
HELDI GROSSMANN
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Õnnitleme valla eakamaid sünnipäevalapsi
ERNST PÄRNA
ENDEL VEESALU
MAIMU ISAK
LYWIA TULLUS
IRENE MÄNDLA
ANTONINA VENTSEL
HELVI MÄNNIARU
HILMA PÄRNOJA
VLADIMIR SOO
ERNI JUURIKAS
AKSEL MIILVE
HEINRICH MÜNT
ALMA LUBI

02.03.1920
02.03.1928
04.03.1926
05.03.1932
06.03.1926
08.03.1921
12.03.1929
14.03.1929
15.03.1928
16.03.1920
16.03.1922
16.03.1930
19.03.1933

HELJU JOHANSON
AINO SUUR
OLGA KOPPEL
OSKAR TREUBLUT
SALME-PAULIINE VAENO
JETTE KASEMETS
LEIDA NEEME
OLAF JÜRISSON
SÜLVI HALJASMÄE
MILDIIT LEPP
LAINE SAUL
ALBERT MUKK
LEIDA JAANSOO

20.03.1929
21.03.1933
22.03.1921
22.03.1929
23.03.1921
26.03.1926
27.03.1921
28.03.1929
28.03.1932
28.03.1933
30.03.1931
30.03.1933
31.03.1932

Kui vallas vääralt tegutseda, siis ...
... on küllalt tõenäoline, et
väärtegu avastatakse ja
selle eest karistatakse.
Kõik teavad, et politseil
ja muudelgi riigiametitel on
õigusrikkumiste menetlemise ja süüdlaste karistamise
õigus. Et paljudel juhtudel
on selline õigus ka vallaametnikel, ei tea just paljud.
Paikuse vallas on väärtegude menetlemiseks pädevad järgmised ametnikud:
- heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise
või koormise täitmata jätmise eest - tehnikaosakonda juhtiv abivallavanem, ehitusinspektor, maakorraldaja;
- koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise
eest - maakorraldaja;
- jäätmete tekke vältimise
või jäätmehoolduse nõuete
rikkumise eest - tehnikaosakonda juhtiv abivallavanem,
maakorraldaja;
- ranna või kalda kasutamise või kaitse nõuete
rikkumise eest - tehnikaosakonda juhtiv abivallavanem,
ehitusinspektor, vallaarhitekt;
- ühisveevärgist omavolilise veevõtu eest või
ühiskanalisatsiooni
omavolilise kasutamise või
trassidesse ohtlike ainete
juhtimise eest, vastavate
ehitiste või seadmete kahjustamise, vee mõõtmiseks
paigaldatud mõõteseadmete
näitude moonutamise jne
eest - tehnikaosakonda juhtiv abivallavanem;
- sõitjateveo eeskirja rikkumise eest; bussi-, taksovõi pagasiveo nõuete rikkumise eest; piletita sõidu
jmt eest – vallavanem, humanitaarosakonda juhtiv
abivallavanem;
- reklaamile kehtestatud
nõuete rikkumise eest – vallasekretär, vallaarhitekt;
- ohtliku kauba või teenusega kauplemise eest,
samuti müüja või teenindaja

poolt tarbija tervisele ohtlikust kaubast või teenusest,
mitteteatamise või teatamisega viivitamise eest –
sekretariaadi juhtaja, vallaarst;
- kaubale või teenusele
või kauba käitlemisele esitatavate nõuete rikkumise
eest müüja või teenindaja
poolt, tarbija petmise, kauplemisel kauba nõuetekohase
saate- või kvaliteeti või päritolu tõendava dokumendi
või hinnakalkulatsiooni
puudumise, tarbijaga arveldamisel kassaaparaadi kasutamata jätmise, tasutud
ostu kohta kviitungi andmata jätmise eest, kauplemise
eest müügidokumendita või
selleks mitteettenähtud kohas või selles müügikohas
mitteettenähtud kauba või
teenusega, kauplemise eest
nõuetekohaselt tähistamata
müügikohas, võltsitud kaubaga kauplemise jmt eest –
sekretariaadi juhataja;
- turismiseaduses ette
nähtud registreeringunõuete rikkumise eest; majutusteenuse osutamise eest
tunnustamata majutusettevõtte kaudu, majutusettevõtte tähistuse nõude,
majutusteenuse kasutaja
registreerimise kohustuse
või andmete säilitamise
nõude rikkumise jmt eest –
sekretariaadi juhataja;
- keelatud kohas suitsetamise, alla 18-aastase
isiku poolt tubakatoote ostmise või tarbimise, alla 18aastasele isikule tubakatoote
ostmise või müümise eest –
sekretariaadi juhataja, humanitaarosakonda juhtiv
abivallavanem, maakorraldaja;
- suitsetamiskohtadele
esitatavate nõuete ja suitsetamise piirangute mittejärgimise, maksumärgiga
märgistamata või teistele
nõuetele mittevastavas
müügipakendis tubakatoo-

Toimetus Pärnade pst 11 tuba 6.
Telefon 44 53 259, e-post: riita@paikuse.ee
Toimetaja Liilia Varik, küljendaja Riita Lillemets,
trükkis AS Trükk
Kuulutuste vastuvõtt toimetuses tööpäevadel 8.00 - 17.00,
lõuna 13.00 - 14.00.
www.paikuse.ee

dete hoidmise, ladustamise
või edasitoimetamise eest
edasiandmise eesmärgil,
samuti selliste tubakatoodetega kauplemise jmt eest;
– sekretariaadi juhataja;
- käitlemiseks mittelubatud alkoholi teadvalt
omandamise, hoidmise või
edasitoimetamise eest;
puskariaparaadi valmistamise, hoidmise, edasitoimetamise, omandamise
või edasiandmise eest; alkoholi hoidmise või ladustamise eest tänavakaubanduse müügikohas; alkohoolse joogi käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest;
alkohoolse joogi müümise
eest joobnud olekus isikule;
alkohoolse joogi ostmise
eest alaealisele või joobnud
olekus isikule; alkohoolse
joogi tarbimise eest avalikus
kohas või avalikku kohta
joobnud olekus ilmumise
eest; alaealise poolt alkohoolse joogi tarbimise eest;
alaealise poolt alkohoolse
joogi ostmise eest - sekretariaadi juhataja; humanitaarosakonda juhtiv abivallavanem, maakorraldaja;
- käitlemiseks mittelubatud alkoholiga kauplemise, selle hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise
eest; kauplemisloa väljastajale valeandmete esitamise
eest; alkoholi saatedokumendi puudumise või esitamata jätmise eest; alkohoolse
joogi jaemüügi eest ilma loata või mitte lubatud ajal,
samuti muude alkohoolse
joogi jaemüügil kehtivate
piirangute või keeldude
rikkumise eest – sekretariaadi juhataja;
- sõiduki parkimise eest
selleks keelatud kohas või
liikluskorraldusvahendiga
ettenähtud parkimiskorda
või -viisi rikkudes - vallavanem, tehnikaosakonda
juhtiv abivallavanem, maakorraldaja;

- ehitisregistrile valeandmete esitamise eest; registrile
registreeringuandmete muutumisest või kohalikule
omavalitsusele ehitusuuringute tulemustest teatamata
jätmise eest; nõuetele mittevastava ehitustoote turustamise või ehitisse püsivalt
paigaldamise eest; ehitise
omaniku kohustuste eiramise eest; ehitise omavolilise
ehitamise eest – tehnikaosakonda juhtiv abivallavanem,
ehitusinspektor;
- maakasutuse piirimärkide, kohaliku omavalitsuse või riikliku plaanilise,
kõrguselise ja gravimeetrilise võrgu märkide rikkumise,
hävitamise või omavolilise
teisaldamise eest - tehnikaosakonda juhtiv abivallavanem, maakorraldaja.
Ametnike tegevuse
peale esitatud kaebuste
lahendajaks on seatud vallavanem.
Sellest aastast on vallavalitsus andnud ka aktsiaseltsile Pärnu ATP voli menetleda väärtegusid oma
bussiliinidel Paikuse vallas.
Nendeks tegudeks on
sõiduõigust tõendava dokumendita sõit ning vanema või
lapse muu seadusliku
esindaja poolt hoolsuskohustuse täitmata jätmine, kui
see tõi kaasa alla 14-aastase
lapse sõidu sõiduõigust
tõendava dokumendita ja
pileti ostmine oli nõutav.
See oli teooria. Praktikas
võib Paikuse rahvast tervikuna siiski heaks ja
seaduskuulekaks pidada.
Seni on vallaametnikud kasutanud oma trahvimisõigust vaid kahel korral.
Ettekirjutusi ja protokolle on
aastate jooksul tehtud mõnikümmend. Enamasti sellest
piisabki, sest ükski endast
lugupidav inimene ei taha ju
meelega seadust rikkuda.
EVE PAAS
Vallasekretär

Mälestame
lahkunut
Aliise Toomsalu

24.10.1944 - 06.03.2004

Õnnitleme!
ROGER-ANDREAS SADILOV 17.02.2004
ema Helena Pedak
isa Tervo Sadilov

AXEL PEETER PETERSON
ema Egle Sild
isa Peeter Peterson

18.02.2004

TEATED
Paikuse Põhikool registreerib 2004/2005 õa 1. klassi
astuvaid lapsi igal tööpäeval kell 9-15.
Kaasa võtta lapse sünnitunnistus ja haige- kassakaart.
***
Kes soovib oma last panna meie lasteaeda, palume tulla
esimesel võimalusel registreerima. Paikuse Lasteaed
Mesimumm.

Ehitusinspektor Milli Laas võtab kodanikke vastu
vallamajas II korrusel endises politseikonstaabli toas
E, T 9.00-13.00 ja N 9.00-13.00; 14.00-18.00.
Telefonid 44 53 448 või 51 31 810.
Arhitekt Leles Luhse vastuvõtuaeg on neljapäeviti
9.00-13.00 ja 14.00-18.00. Telefon 51 83 511.
Politseikonstaabel Aleksander Mõttuse tööruum
asub nüüd I korrusel tuba nr 2. Telefon 55 927 733.

KUULUTUSED

Ostan kuuselatte pikkusega ca 5 m 200 tk, võib ka väiksem kogus. Tel 44 53 314 või 51 35 002 Vello.
***
Müüa kütte- ja kaminapuid. Toon ise kohale.
Telefon 050 51 113 või 44 74 385 Avo.
***
OÜ Puur Tammuru Tehnokülas teeb järgmisi töid:
puurimine, metallitööd (treimine, freesimine, keevitamine),
puidu kuivatamine ja hööveldamine (nelikanthöövel).
Helistada 44 53441 või 52 55 808.
***
Osaühing teostab majade soojustamist kergkrohvi baasil ja teeb muid krohvitöid. Töö kvaliteetne ja soodne.
T el 55 93 4596; 55 97 5644.
***
Soovin osta kinnistuid (eelistatud on metsamaa).
Pakkumised teha 5041066.
***
06.märtsil leitud Sinoja tänavalt mobiiltelefon. Kätte saab
Sinioja 12, tel 44 53 127.
***
Kaotatud võtmekimbud vastlapäeval oletatavasti Paikuse
laululava kelgumägede või Paikuse Politseikooli taga
oleva liumäe juures.
Leidjal palume helistada telefonidel: 43 32 452, 56 686 506
või 56 616 553 J. Ollep.
***
Võtame tööle traktoristi ja ehitustöölise.
Helistada 52 81 665 Kavari Suurtalu OÜ.

Loominguvõistlus
“Tulevalu – tule võlu”

Päästeamet ja Pärnumaa
Päästeteenistus kuulutavad
välja laste loominguvõistluse, mille eesmärk on
anda lastele võimalus arutleda tuleohutuse teemadel
ning päästja elukutse ja
päästealale omaste väärtuste (abivalmidus, julgus,
koostöö, hea kodanik olemine) teemadel.
Võitlustööd võivad olla
nii joonistused, kirjatööd
(esseed, luuletused jne.) kui
ka muu looming (meisterdused, animatsioonid, laulud, jne.)
Tööle palume lisada
järgnevad andmed: töö au-

tori ees- ja perekonnanimi,
klass/rühm ja vanus, kooli/
lasteaia nimi ja aadress, juhendaja nimi ja kontakttelefon.
Loominguvõistlus
viiakse läbi neljas vanuseastmes: I-koolieelsed lasteasutused, II-algklasside
õpilased, III-põhikooli
õpilased, IV-gümnaasiumi
õpilased.
Võistlustööd palume
saata hiljemalt 1.aprilliks
2004.a Pärnumaa Päästeteenistusse aadressil Pikk 20
Pärnu 80010. Tel. 44 27 731;
e-mail: ave.oad@rescue.ee.
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