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Me teeme seda just nii palju ja just 
sellises toonis, kuidas keegi meist 
tunneb või soovib. Ja mitte keegi ku-
sagilt kõrgelt ega kaugelt, ei saa meid 
keelata!
Seda on uhke tõdeda!
Homme hommikul avastavad pal-
jud meist taas tõsiasja. Just selle, mis 
vahel eriti silma ei torkagi ja mille 
üle mõtlemisega me iga päev oma 
pead ei vaeva: Eesti riik on jätkuvalt 
olemas. Ja imepäraseks muudab 
Eesti riigi sajanda sünnipäeva just 
see, et tegelikult poleks ju pruukinud 
seda juhtuda. Ei Eesti riigi sündi saja 
aasta eest ega uuesti pärast laulvat 

revolutsiooni. 
Kindlasti on sada aastat ühele ini-
mesele väga auväärne iga. Kuid ühe 
iseseisva riigi jaoks ei ole see maailma 
mõistes sugugi mitte väga pikk aeg. 
Liiatigi, kui sellestki oleme kahjuks 
pool aega olnud võõra võimu ikke all. 
Kuid nüüd, Eesti Vabariigi sajandal 
sünnipäeval, võime kindlalt väita, et 
aeg tiksub meie kasuks. Me oleme 
kinnistunud maailma kaardile. 
Tõesti, vahel võib tunduda, et Eesti 
riik ei ole ikka see, mida me oma 
unistustes tahtsime. Aga tahtmised 
on inimestel erinevad. Ja nagu elus 
ikka, ei lähe kunagi nii, nagu just oled 
lootnud. Läheb kas halvemini või 
paremini. Ja see riik, mida me täna 
näeme, mida me täna tunneme - on 

parim, mida on suudetud ellu viia. 
Tänan kõiki, kes märkavad ja aita-
vad! Suurem muutus, mis aitab meil 
jõuda sidusa ja hooliva ühiskonnani, 
toimub meie kõigi osavõtul ja iga-
üks meist võiks ning peaks sellesse 
panustama.
Võõraid võime ja rindeid on käinud 
üle Eestimaa mitmeid. Ometi ajas 
omariiklus kindlad juured alla, mis 
pidasid vastu kõigile katsumustele ka 
siis, kui puu ei saanud ajada selliseid 
pungi ega ööbik laulda neid laule, 
mida ihanuks.
Hoiame üksteist ja hoiame Eestit!
Õnnitlen Teid Eesti Vabariigi sajandal 
sünnipäeval!
ELAGU EESTI !!! 

Neil päevil me mõtleme ja räägime Eestimaast
Jane Mets
Vallavanem
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2 Valla Teataja

Vallavalitsuse majandusosakonda 
juhib Mait Talvoja

Valla haridus-ja kultuuriosakonda 
juhib Tarvi Tasane 

Valla teed on kogemustega spetsialisti hoole all

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses on 
struktuuriüksustena viis osakon-
da: majandusosakond, haridus- ja 
kultuuriosakond, sotsiaalosakond, 
rahandusosakond ja vallakantse-
lei. Neist suurimat, 11 töötajaga ma-
jandusosakonda juhib pikaajalise 
sama valdkonna töökogemusega 
Mait Talvoja. Osadele ametikoh-
tadele toimuvad veel konkursid ja 
endise alevivalitsuse ruumides re-
monditakse-kohandatakse uutele 
teenistujatele tööpaiku.
,,Majandusosakond tegeleb kõige-
ga, mis puudutab meid igapäevaselt 
ümbritsevat keskkonda – heakord, 
teed, vallavara, ehitused, remon-
did. Olen käinud hetkeolukorraga 
tutvumas Kadjastes, Suurejõel, 
Vihtras ja Kaansoos. Koos teede-
spetsialistiga sõitsime läbi valla 
teid, et näha, milline on tegelik 
seis. Olen tutvunud pooliolevate 
töödega, millest suurim on Vändra 
Tehnopargi taristu rekonstrueeri-
mine,“ räägib Talvoja oma esimese 
pooleteise töönädala tegemistest. 
,,Praegustesse politsei ruumidesse 
esimesel korrusel on planeeritud 
remont, et sinna saaks kolida kogu 
sotsiaalosakond. Kaldtee on ole-
mas ja seega klientidele tagatud 
vajalik ligipääs. Siis saaksime kogu 
vallavalitsuse ühte majja. Praegu 

otsime politseile uusi ruume. Neil 
on omad nõuded, millele need pea-
vad vastama. Meie soov on, et polit-
sei jääks Vändrasse, selleks peame 
leidma positiivse lahenduse.“
Mait Talvoja on sündinud 1959. 
a Haapsalus. 1982. a lõpetas ta 
Tallinna Polütehnilise Instituudi 
mehhaanikainseneri erialal ja sai 
tollase tava kohaselt töölesuunami-
se Pärnusse. ,,Lõpetasin koos vänd-
ralastele tuntud meeste Tõnu Laksi 
ja Mati Tiimusega. Olin erinevates 
ametites Pärnu Kalakombinaadis 
ja Audru Karusloomakasvandu-
ses. Olen olnud erinevates OÜ-des 
projektijuht või juhataja. 2009. a 
alates kuni möödunud aasta lõpuni 
töötasin Pärnu Linnavalitsuse ma-
jandusosakonna juhatajana. Linna 
ja valla majandusosakonnad on 

siiski täiesti erinevad. Meie eelarve 
oli nt 16 miljonit, see on veerandi 
võrra suurem kui praegune kogu 
Põhja-Pärnumaa valla eelarve.“ 
Mait Talvoja on abielus, kahe täis-
kasvanud tütre isa ja 9-aastase 
lapselapse vanaisa. Abikaasa Ly 
töötab Pärnu Haiglas perenaisena, 
vanem tütar Tage Pärnus õpetaja-
na ja noorem tütar Kadri elab ning 
töötab Ameerikas. Oma hobidest 
nimetab Talvoja eelkõige võrkpal-
li. ,,Suvel sõidan palju jalgrattaga. 
Nagu paljudele, nii meeldib ka 
mulle käia reisimas. Viimati käisin 
tütre juures Ameerikas ja tahaksin 
aprillis uuesti minna.“
Oma kodukoha Paikuse elukorral-
dust aitab Talvoja suunata osaval-
lakogu esimehena, kelleks ta valiti 
18. jaanuaril.

Alates 15. jaanuarist juhib abivalla-
vanem Tarvi Tasane Põhja Pärnu-
maa haridus- ja kultuuriosakonda 
ja Pärnu-Jaagupi halduskeskust.
Põlise Pärnu-Jaagupi elanikuna 
lõpetas ta 1989. a kohaliku kesk-
kooli ja asus edasi õppima Tallinna 
Pedagoogikaülikooli, kus omandas 
pedagoogika ja algõpetuse metoo-
dika eriala. 2004. a täiendas end 
kasvatuspsühholoogia ja juhtimise 
ning 2012 haridusasutuse juhtimi-
se erialal. Lisaks on Tasane õppi-
nud Viljandi Kultuuriakadeemias 
tantsujuhtimist. 
Oma esimesest töökohast huviju-
hina 1991. a tollases Kergu Põhi-
koolis, on Tasasel ainult positiivsed 
mälestused. ,,Kõige lõbusam ja 
vahvam aeg minu tööaastatest. Ää-
retult meeldiv kollektiiv. Kalju Met-
soja oli kooli direktor. Tegime koos 
palju toredaid üritusi. Hakkasin 
seal õpetama laste tantsurühma ja 
samal ajal ise rahvamaja segarüh-
mas tantsima. Tundsin, et teadmis-
test jääb puudu ja läksin Viljandisse 
tantsujuhtimist õppima. Käisin pa-
ralleelselt kahes ülikoolis ja prak-
tika ajal hakkasin Pärnu-Jaagupis 
poiste võimlemisringi juhendama. 
1995. a tulingi kodukohta tagasi. 
Pärnu-Jaagupi Keskkoolis pakuti 
huvijuhi kohta. Töötasin seal kok-
ku 10 aastat nii direktori asetäitja 
kui arvutiõpetaja-, klassijuhata-
ja- ja kunstiõpetajana. Maakoolis 
tuleb sageli erinevaid tunde anda. 
Samal ajal töötasin ka Halinga 
vallavalitsuses kultuurinõuniku-
na. 2005 läksin Vahenurme Laste-
aed-algkooli klassiõpetajaks ja 2012 
sain direktoriks. Kolm aastat hiljem 
kandideerisin Vahenurme ja Libat-
se Lasteaed-algkoolide ühiseks 
juhiks. Seal töötasin kuni tänavuse 
aasta 15. jaanuarini.“
Vallavolikogus on Tasane olnud 
mitu koosseisu, viimases volikogu 
esimehena ja igas neist juhtinud ka 
hariduskomisjoni. Uues ametis on 
tal kolm otsest alluvat: kultuuri- ja 
spordispetsialist Martin Sempel-
son, haridusspetsialist Tiia Kallas-
tu ja noorsootöö spetsialist Margit 
Kadak. Vallas on 13 haridusasutust, 
neist kaks muusikakooli; 9 rah-
vamaja; 10 raamatukogu. Tasane 
väidab, et enamusega on ta tutvu-
nud, kuid raamatukogudesse veel 
jõudnud ei ole. ,,Kahel korral oleme 
kutsunud kokku koolijuhid-õppe-
alajuhatajad. Kultuuritöötajatega 
on igati positiivne koostöö juba va-
rasemast ajast. Nt EV 100 pidustusi 
aitavad Pärnu-Jaagupis läbi viia ja 
ette valmistada Vändra piirkonna 
töötajad ja vastupidi. Tahame või-
malikult palju suuri üritusi koos 

teha ja kaardistada, mis kusagil 
toimub.“
Harrastusringide kulissidetaguse 
argipäevaga on Tasane aktiivse 
isetegevuslasena hästi kursis. ,,Lõi-
me neli aastat tagasi meeste tant-
surühma ,,Terved mehed“, et osa-
leda Rakvere meeste tantsupeol. 
Käisime ära ja tantsime tänaseni. 
Pärnu-Jaagupi aleviteatris Ränd-
tirtsud käivad L. Tigase ,,Sõber me-
riröövel“ proovid ja tahame juulis 
selle rahva ette tuua.“ Huviringide 
arv võrreldes aastatetagusega on 
kohati drastiliselt langenud ja põh-
juseks pole niivõrd huviliste kui 
juhtide puudus. Tasane nõustub, 
et ringijuhtide senine töötasu oli 
pigem sümboolne ja uues eelarves 
on uueks tunnihinnaks arvestatud 
4. 50. ,,Ega seegi asja paranda, aga 
väike edasiminek ikka,“ arvab Ta-
sane, kelle kõik pereliikmed käivad 
mõnes huviringis. Pärnu-Jaagupi 
Põhikoolis õppealajuhatajana 
töötav abikaasa Meeli laulab nais-
kooris, 14-aastased kaksikud Anne 
Marie ja Hanna Maria tantsivad, 
laulavad ja mängivad pilli. Tütar 
Britta on juba täiskasvanud ja on 
samuti tegelenud nii tantsimise kui 
koorilauluga. Mänguoskust võib 
kasutada ka vallaametniku töös. 
,,Käisime 1. septembril koolides 
lapsi tervitamas – mina olin Burati-
no, Ülle kass Basilio ja Tiia rebane 
Alice,“ jutustab Tasane lõbusalt. 
,,Praegu võtab enamuse ajast vo-
likogule eelnõude ettevalmista-
mine. Kõigi nelja valla allasutuste 
dokumentatsioon tuleb ühtlusta-
da, alates saunapiletist ja lõpetades 
lasteaia kohamaksudega. Kellelegi 
teeme liiga ja samas teistele head, 
sest maksud on neljal valla olnud 
väga erinevad. Sellel aastal on see 
põhitegevus. Loodan, et järgmisel 
aastal saab tegeleda rohkem si-
sulise tööga. 20. oktoobril on uue 
valla esimene aastapäev. Kutsume 
oma sõprusvallad Lätist, Leedust, 
Poolast, Itaaliast, Rootsist ja Soo-
mest sünnipäevale. Eelmise nädala 
lõpus käisime valla delegatsiooni ja 
rahvatantsijatega Leedu 100 pidus-
tustel meie sõprusvallas Pakruoji-
ses. Paar päeva hiljem käisin Mä-
daras vastlapäeva avamas, sealse 
kompleksi ja rahvaga tutvumas. 
Praegu ongi oluline kõik olemas-
olev kaardistada ja viia sama vald-
konna inimesed kokku, et vaadata, 
mida ühiselt teha annab.“

Põhja-Pärnumaa valla teede-
spetsialistina töötab alates 10. 
jaanuarist Enn Raadik. Suure 
hajaasustusega vallas on teede-tä-
navate-sildade korrasolek kõiki 
vallaelanikke vahetult ja igapäe-
vaselt enim puudutav valdkond. 
,,Minu haldusalasse kuuluvad 
kõik teedealased küsimused: teede 
korrashoid, ülegabariitsete vedude 
lubade väljaandmine, teeregistri 
andmete haldamine, liikluskorral-
dus ja liiklusmärkide-viitade kor-
rashoid ning ülespanek. Valla teede 
puhul on kahjuks tegemist aastaid 
kestnud alarahastamisega. Teede 
seisukorda parandada on väga ras-
ke. Põhirõhk on talvel lumelükka-
misel ja suvel jooksval hooldamisel. 
Tee seisundi tasemeid tuleb jälgida 
ja hoolduspartneritelt nõuda nende 
ülesannete täitmist. Oluline on 
juhendamine ja kontrollimine, et 
nende töö kvaliteet vastaks nõue-
tele. Esimesel võimalusel vaatan 
üle teehoiu kavad, mida on vajalik 
ja võimalik esmajoones teha,“ selgi-
tab Raadik.
,,Sündisin Pärnus 1952. a ja olen 
põliseks selle linna elanikuks jää-
nud tänaseni. Eemal viibisin ainult 
kooliaja – lõpetasin Tallinna Polü-
tehnilise Instituudi 1975. a autotee-
de ja sildade inseneri kutsega. See 
on mulle tööd andnud enam kui 40 
aastat,“ räägib Raadik.
Pärast kooli lõpetamist suunati 
noor insener Pärnu Teedeva-
litsusse, hiljem Maanteeameti 
peatehnoloogiks ja edutati mõne 
aasta pärast Pärnu Teedevalitsuse 
juhatajaks. Ta on töötanud Põh-
ja regionaalse maanteeameti ja 

Lääne regionaalse maanteeameti 
direktorina. Enn Raadik on juhti-
nud riigi teedepoliitikat kaheksas 
erinevas Eesti maakonnas. ,,Lõ-
petasin Maanteeametis töö Lääne 
regiooni hooldevaldkonna juhina 
2015. aasta lõpus. Nüüd osalesin 
Põhja-Pärnumaa valla teedespet-
sialisti ametikohale välja kuuluta-
tud konkursil ja osutusin valituks.“ 
Vändra piirkonnaga on Raadik 
olnud aastatetaguste tööülesan-
netega tihedalt seotud. ,,Kui TPI 
lõpetasin, olin Vändra teemeistri-
piirkonna insener. Soolamäe-Rae 
teelõik on minu juhendamisel ja 
järelevalve all ehitatud. Mäletan 
hästi Kurgja pukksilda, kui see tuli 
kevadel enne jääminekut jõest väl-
ja võtta ja pärast jääminekut tagasi 
panna. Ja nii igal aastal. Praegu-
ne sild on ehitatud samuti minu 
juhendamisel.“
Enn Raadik on heategevusorgani-
satsiooni Lions Club International 
Pärnu LC aktiivne liige. Eelmisel 
aastal oli ta teist korda lõviklubi pre-
sident. Tubli tegevus tõi tunnustuse 
– Rukkilille II järgu medali. Pärnu 
LC-l on ka oma võrkpallivõistkond. 

,,Üle Eesti korraldatud turniiril 
tulime kaheksa võistkonna hulgas 
esimeseks. Käin regulaarselt võrk-
palli mängimas. Möödunud aastal 
olime 60+ Eesti meistrivõistlustel 
Pärnu võistkonnaga edukad, võites 
meistritiitli ja saime karikavõist-
lustel II koha. Tore on!“ rõõmustab 
Raadik oma spordisaavutuste üle. 
,,Vabal ajal loen ka päris palju.“
Enn Raadik on abielus, abikaasa 
Elga töötab emakeeleõpetajana. 
Pere täiskasvanud lastest tütar 
Reelika elab ja töötab juba 20 aastat 
Taanis, poeg Kaspar on mõistnud, 
et isale on töö teedega toonud leiva 
lauale ja töötab teede projektee-
rijana. Neljast lapselapsest noo-
rim, väike Robert sai jõulude ajal 
aastaseks.
,,Tahan võimalikult palju suhelda 
valla teede kasutajatega, et võimal-
dada neile normaalsed liiklustingi-
mused. Kui on küsimusi, muresid, 
probleeme, võib helistada valla 
sekretärile või mulle. Olen valmis 
kõikidega otse suhtlema,“ lubab 
Raadik.
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Kokkuvõte veebruarikuu 
volikogu istungist

Kokkuvõte jaanuarikuu volikogu istungist

Veebruarikuu volikogu istung toi-
mus Eesti Vabariik 100 juubelihõn-
gulise nädala keskel Vihtra Küla-
keskuses maja perenaise Reelika 
Arumäe lahkel abil ja toel.
• Kuulati informatsioon noortevo-
likogu tööst. Pärnu-Jaagupi noorte 
tegemistest andis ülevaate Kertu Kal-
jur. Noortevolikogu tööst rääkis liige 
Eva-Maria Pavelson ja noorsootööst 
noorsootööspetsialist Margit Kadak.
• Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla 
2018. aasta eelarve I lugemine.
• Kinnitati valitsuse liikmeks ja abi-
vallavanemaks Mait Talvoja.
• Otsustati tähtajatult koormata isik-
liku kasutusõigusega OÜ Elektrilevile 
Vändra alevis 41 kinnistut kesk- ja 
madalpinge elektri maakaabelllii-
nide rajamiseks. Kaasnevad kulud 
katab Elektrilevi OÜ.
• Volitati vallavalitsust sõlmima 
MTÜ-ga Kesk-Eesti Jäätmehooldus-
keskus halduslepingut korraldatud 
jäätmeveo teenuse kontsessiooni 
andmiseks, riigihangete korraldami-
seks ja muude korraldatud jäätmeveo 
hangetega seonduvate haldusüles-
annete täitmiseks Põhja-Pärnumaa 
valla territooriumil.
• Otsustati laiendada Põhja-Pärnu-
maa valla vee-ettevõtja tegevuspiir-
konda ja määrata alates 1. märtsist 
2018. a Põhja-Pärnumaa vallale kuu-
luv Aktsiaselts Mako vee-ettevõtjaks 
endise Vändra valla haldusterri-
tooriumil asuvates Vihtra, Pärnjõe, 
Suurejõe, Kadjaste, Kergu, Kaisma, 
Kaansoo, Vaki, Kirikumõisa, Võidula, 
Sikana ja Allikõnnu külades. Võõ-
randada tasuta Aktsiaseltsile Mako 
nimetatud külades asuvad ühisvee-
värgi- ja kanalisatsioonirajatised ja 
volitada vallavalitsust sõlmima va-
jalikke lepinguid tegevuspiirkonnas 
asuvate varade üleandmiseks hilje-
malt 31. detsembriks 2018. a.
• Vallavalitsusele anti nõusolek kahe 
sõiduauto kasutusrendi lõppedes 
uute sõiduautode liisimiseks ning 
määrata hankes liisinguesemete ne-
tohinnaks koos käibemaksuga sum-
mas kuni 25 000 eurot ja kasutusren-
dilepingu tähtajaks kuni 60 kuud.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa Vallava-
litsuse hankekord.

• Otsustati osaleda liikmena kohaliku 
omavalitsuse üksuste üleriigilises lii-
dus Eesti Linnade Liidus (üldkoosole-
ku järgselt Eesti Linnade ja Valdade 
Liit) ja nimetati sinna Põhja-Pärnu-
maa valla esindajaks kohaliku oma-
valitsuse volikogu volituste tähtajaks 
Jane Mets ja Ülle Vapper ja nende 
asendajaks Mait Talvoja ja Priit Enok.
• Otsustati delegeerida põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduses, koolieelse 
lasteasutuse seaduses ja huvikooli 
seaduses kooli pidajale antud üles-
anded vallavalitsuse, valla ametiasu-
tuse, haridus- ja kultuuriosakonna 
juhataja ja kooli direktori pädevusse. 
• Tunnistati kehtetuks Vändra Ale-
vivolikogu lasteaialaste toidukulu 
ettemaksu võtmise kohustus. 
• Tunnistati kehtetuks Tootsi Hoolde-
kodu kohamaks. Tootsi Hooldekodu 
kohamaksu on kinnitanud varase-
malt Tootsi Vallavolikogu, mistõttu 
tuli Põhja-Pärnumaa Vallavolikogul 
see kehtetuks tunnistada. Seejärel 
saab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 
otsustada Tootsi Hooldekodus osuta-
tava üldhooldusteenuse maksumuse.
• Vallavolikogu jaanuarikuu istungil 
delegeeriti vallavalitsusele lastekait-
seseadusest, sotsiaalhoolekande 
seadusest ja riigilõivu seadusest tu-
lenevate ülesannete täitmine sh ka 
toimetuletoetuse eluasemekulude 
piirmäärade kehtestamine. Kuna 
ühinenud valdades olid antud piir-
määrad kinnitatud vallavolikogu 
määrustega, tuli vallavolikogul need 
kehtetuks tunnistada.
• Kinnitati planeerimisseaduse ja 
ehitusseadustiku rakendamise kord 
Põhja-Pärnumaa vallas.
• Volikogu otsustas delegeerida 
vallavalitsusele riikliku järelevalve 
teostamise nende seaduste täitmise 
üle, kus seadusandja on andnud sel-
le kohaliku omavalitsuse, kohaliku 
omavalitsuse üksuse või asutuse ja 
kohaliku omavalitsusorgani päde-
vusse, et järelevalve teostamiseks pä-
devuste andmine vastava valdkonna 
ametnikele võiks toimuda kõik ühe 
organi poolt.
• Kinnitati volikogu liige Mati Ro-
senstein volikogu sotsiaal- ja tervis-
hoiukomisjoni liikmeks.
Videosalvestust istungist on või-
malik vaadata valla kodulehe kau-
du aadressil www.pparnumaa.ee. 

Jaanuarikuu volikogu istung toi-
mus Tootsi Lasteaed-Põhikoolis. 
Ühiskonnaõpetuse tunni raames 
olid külalistena tulnud vanemate 
klasside õpilased istungit kuulama.
Seoses volikogu liikmete Tarvi Ta-
sase, Riina Kuke ja Toomas Sontsi 
tööle asumisega Põhja-Pärnumaa 
vallavalituse ametnikena tulid 
volikogusse asendusliikmed Mati 
Rosenstein, Marina Simm ja Tiia 
Uffert.
• Kuulati informatsioon EELK Vänd-
ra Martini koguduse tegemistest. 
Koguduse juhatuse esimees Jüri 
Kallasmaa ja õpetaja Ants Kivilo 
tutvustasid kiriku hoone seisukorda 
ja koguduse toetusvajadust. Hetkel 
on kõige hädavajalikum investeering 
katuse remont. Volikogule anti üle 
kirjalik taotlus toetuse saamiseks.
• Tutvustati Põhja-Pärnumaa valla 
2018. aasta eelarve projekti. Tege-
mist oli ühinenud valdade eelarvete 
liitmisega ühte tabelisse kus eelarve 
koostamise ajaks võrdluseks 2017. 
a tegelikke andmeid veel ei olnud. 
Erinevused on eelarve koostamise 
põhimõtetes, erisused tulid samuti 
erinevatest arvutiprogrammidest. 
Töö eelarvega jätkub.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla 

haridusasutustes (üldhariduskoolid, 
koolieelsed lasteasutused ja muusi-
kakoolid) töötavate õpetajate töötasu 
alammäärad. Järgmise etapina vaa-
datakse üle koormusnormid.
• Ühtse maamaksumäärana 
kehtestati kogu vallas 2% maa 
maksustamishinnast
• Delegeeriti vallavalitsusele laste-
kaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande 
seaduses kohalikule omavalitsuse 
üksusele pandud ülesanded. Sot-
siaalosakonna juhatajale delegeeriti 
õigus esitada taotlusi isikute riigilõivu 
tasumisest vabastamiseks või tasuta-
va määra vähendamiseks.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa noorte 
huvihariduse ja huvitegevuse kava 
aastaks 2018 kinnitamine. 
• Pärnumaa Omavalitsuste Liidule 
delegeeriti Pärnu maakonna süm-
bolite kasutamise ning Pärnumaa 
Vapimärgi andmise korraldamine.
• Valla esindajateks Pärnumaa Oma-
valitsuste Liidu üldkogule nimetati 
volikogu esimees Ülle Vapper ja 
vallavanem Jane Mets ning nende 
asendajateks vastavalt Priit Enok ja 
Tarvi Tasane.
• Volikogu esindajateks vee-ettevõte 
AS Mako nõukogusse nimetati vo-
likogu liikmed Tiit Soosaar ja Raul 
Peetson.
• Seoses Tarvi Tasase lahkumisega 
volikogust ja eelarve komisjoni esi-
mehe kohalt valiti eelarvekomisjoni 

esimeheks salajase hääletuse tule-
musena Tiia Uffert ja aseesimeheks 
Olga Kaljuste. Seoses Riina Kuke 
lahkumisega volikogust ja sotsiaal- ja 
tervishoiukomisjoni esimehe kohalt 
valiti salajase hääletamise tulemuse-
na esimeheks Marina Simm ja ase-
esimeheks Jaanus Rahula.
• Tutvustati korruptsioonivastase 
seaduse rakendamist. Kehtestatud 
korra kohaselt on lisaks vallavoli-
kogu liikmetele, vallavalitsuse liik-
metele ja valla ametiasutuse juhile 
(vallavanemale) kohustatud huvide 
deklaratsiooni esitama ka valla 
ametiasutuse struktuuriüksuse juht 
(osakonna juhataja) ja valla valitseva 
mõju all oleva äriühingu ning valla 
asutatud sihtasutuse juhtorgani liige. 
Deklaratsioonide kontrollimiseks 
moodustati komisjon koosseisus: 
volikogu esimees, vallavanem ja 
abivallasekretär.
• Kuulati vallavanem Jane Metsa 
informatsiooni valla 2018. a investee-
rimisvõimaluste ja vajaduste kohta.
• Otsustati garanteerida Vändra 
Alevivalitsuse poolt 2017. a esitatud 
erihoolekandeasutuste reorganisee-
rimise projekti omaosalust summas 
kuni 122 000 eurot.
Videosalvestust istungist on või-
malik vaadata valla kodulehe kau-
du aadressil: www.pparnumaa.ee 

Ülle Vapper
Volikogu esimees
ylle.vapper@pparnumaa.ee

Ülle Vapper
Volikogu esimees
ylle.vapper@pparnumaa.ee

Loomakasvatustoetuste taotlemiseks 
tuleb kasutada e-PRIAt

2. märtsil alustab PRIA loomakasva-
tuse otsetoetuse ja üleminekutoetus-
te taotluste vastuvõttu. Suurim muu-
datus varasemaga võrreldes on see, 
et taotlusi saab esitada ainult e-PRIA 
vahendusel.
e-PRIAsse saab siseneda läbi PRIA 
kodulehe www.pria.ee ja teenuste 
kasutamiseks tuleb taotlejal end 
süsteemis tuvastada ID-kaardi või 
mobiil-IDga. ID-kaardil peavad ole-
ma kehtivad sertifikaadid ja vaja on 
PIN-koode. Palume toetustest huvi-
tatutel aegsasti kontrollida, kas teie 
ID-kaart või mobiil-ID on kehtiv ja 
kasutatav. Uue ID-kaardi taotlemise, 
sertifikaatide ja PIN-koodide uuen-
damise ning mobiil-IDga liitumise 
kohta pakuvad infot veebileht https://
www.id.ee/ ning Politsei- ja Piirival-
veamet www.politsei.ee. 
e-PRIAt pole põhjust karta
e-PRIAs esitatud taotluste osakaal 
jõudis 2017. a nii pindala- kui looma-
toetuste osas 92%-ni taotluste üldar-
vust. e-PRIA kasutamisel on hulk 
eeliseid paberil taotlemise ees – seal 
on olemas iga kliendi eelmise aasta 
taotluse kindlakstehtud andmed, 
info toetusõiguste kohta, loomade 
andmed jne. Suurimaks eeliseks on 
aga see, et e-PRIA annab taotluse 
täitjale võimalikest vigadest märku 
ja juhib täitmist vajavatele lahtritele 
tähelepanu juba enne taotluse esita-
mist. See aitab vältida vigu ja ka taot-
luste menetlemine on ladusam.
e-PRIA teenuste kasutamise juhen-
did leiate meie veebilehel www.pria.
ee taotlusvooru materjali hulgast, sa-
muti on abiinfo kättesaadav e-PRIAs 
samm-sammult toiminguid tehes. 
Vajadusel saab abi PRIA otsetoetuste 

infotelefonil 7377 679. PRIA maa-
kondlikes teenindusbüroodes on 
kliendiarvutid ning meie töötajad 
aitavad kliente e-PRIA kasutamisel. 
Seoses e-PRIAs taotlemisele ülemi-
nekuga on samuti oluline, et PRIA 
kliendiregistris oleks olemas teie 
kehtiv e-posti aadress. Oma andmeid 
saate ise kontrollida ja muuta uue 
e-PRIA teenuses „Kliendi andmed“ 
või võttes ühendust e-posti aadressil 
kliendiregister@pria.ee. Abi saab ka 
registrite osakonna infotelefonil 731 
2311.
Milliseid loomatoetusi saab märtsi-
kuus taotleda?
Täielik üleminek taotluste vastu-
võtule e-PRIAs on ainus suurem 
muudatus loomakasvatustoetuste 
taotlemisel. Taotlusi saab esitada 2.-
21. märtsil; piimalehma kasvatamise 
otsetoetuse taotlusi pärast seda hili-
nenult ka 16. aprillini, kuid sel juhul 
vähendatakse makstavat toetust 1% 
iga hilinetud tööpäeva kohta. Muud 
tingimused ja nõuded loomakasva-
tustoetuste saamiseks on samasugu-
sed nagu 2017. a.
• Piimalehma kasvatamise otsetoe-
tust saab taotleda loomapidaja, kelle 
nimel on põllumajandusloomade 
registri andmetel 2. märtsi seisuga 
kuni 400 piimatõugu lehma. Loomi 
tuleb karjas pidada vähemalt kuni 8. 
maini. Selle kuupäevani ei tohi karjas 
olla rohkem kui 400 piimalehma.
• Ammlehma kasvatamise otsetoe-
tust saab lihatõugu või lihatõuga 
ristamisel saadud veiste eest, kes on 2. 
märtsi seisuga vähemalt 8 kuu vanu-
sed. Ka neile kehtib pidamisperiood 
8. maini ja taotlusaluseid ammlehmi 
ei saa asendada.
• Ute kasvatamise üleminekutoetust 
saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, 

kes on taotleja nimel registreeritud 
hiljemalt 2. märtsi seisuga ning on 
hiljemalt 27. aprilliks ühe aasta vanu-
sed. Taotluses näidatud arvul uttesid 
peab karjas olema vähemalt 8. maini.
Lisaks eelnevatele on võimalik 
taotleda veise-, piima- ja ute ülemi-
nekutoetuseid, mida makstakse toe-
tusõiguste alusel. Toetusõigused on 
isikupõhised ja neid on võimalik soo-
vi korral teisele isikule üle anda. And-
med kehtivate toetusõiguste kohta 
8.01.2018 seisuga on PRIA kodulehel 
www.pria.ee (vt Loomakasvatus - 
Oluline). Selgitused toetusõiguste 
aluste kohta on leitavad taotlusvooru 
materjalide juures. 
e-PRIAle üleminek puudutab ka 
pindalatoetuseid
Kõigi pindala- ja keskkonnameetme-
te toetustaotluste vastuvõtt toimub 
alates käesolevast aastast samuti ai-
nult e-PRIA kaudu. Taotlusvoor kes-
tab 2.- 21. maini, seejärel hilinenult 
kuni 15. juunini.
Märtsi lõpus, pärast loomatoetuste 
taotlusvooru, viime lisaks ellu olulise 
muudatuse, mis lihtsustab e-PRIAsse 
sisenemist ja tõstab ühtlasi turva-
lisust. Edaspidi ei pea klient enam 
erinevate teenuste kasutamiseks 
vanasse ja uude e-keskkonda eraldi 
sisenema, vaid sisselogimine hakkab 
toimuma keskselt ühisest nn vära-
vast. Kuna panga paroolikaartide ka-
sutamine ei ole nii turvaline kui ka-
sutaja tuvastamine ID-kaardiga, saab 
edaspidi e-PRIAsse siseneda ainult 
ID-kaarti või mobiil-ID’d kasutades. 
PRIA annab kõigist muudatustest 
jooksvalt teada. Palun jälgige meie 
infot PRIA elektroonilises infokirjas, 
mida on võimalik endale tellida PRIA 
kodulehelt. 
Edukat ja ladusat taotlemist!

PRIA teabeosakond



4 Valla Teataja

Kes millega tegeleb?
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 
tegutseb oma struktuuriüksutega 
kolmes erinevas piirkonnas: Vänd-
ras (kus asub vallamaja), Pärnu-Jaa-
gupi ja Tootsi halduskeskuses. 
Alljärgnevalt lühidalt sellest, milli-
sed ülesandeid üks või teine amet-
nik täidab:
Vallavanem Jane Mets – üldjuhti-
mine, avalikud suhted, rahvusva-
heline koostöö.
Finantsjuht Kaie Rätsepp - fi-
nantstegevuse kavandamine, 
suunamine ja koordineerimine, 
valla arengukava osaks oleva 
eelarvestrateegia koostamine ja 
uuendamine; finantsolukorra 
hindamine, eelarve ettevalmis-
tamine, eelarve ja lisaeelarvete 
eelnõude koostamine ja finantste-
hingute jälgimine, vallavalitsuse 
ja vallavolikogu informeerimine 
muudatuste vajalikkusest valla eel-
arves; ettepanekute tegemine valla 
finantsmajandusliku tegevuse 
korraldamiseks; kulutuste kontrol-
limine ning ressursside efektiivse 
kasutamise tagamine, valla eelarve 
täitmise aruannete koostamine ja 
analüüsimine; finantsaruannete 
ettevalmistamine ja õigeaegne esi-
tamine jne. 
Tootsi Halduskeskuse juht Riina 
Kukk – Tootsi Halduskeskuse ja 
–piirkonna juhtimine ja sealsete 
hallatavate asutuste töö koordinee-
rimine ja järelevalve korraldamine. 
Vallasekretär Riini Õige - valla-
kantselei tegevuse, teabehalduse 
juhtimine ja korraldamine, tee-
nistuseks vajalike ressursside ole-
masolu kindlustamine; vallavoli-
kogu- ja valitsuse õigusaktide ning 
kantselei muu dokumentatsiooni 
vastavuse tagamine Eesti Vabariigi 
õigusaktide nõuetele nii sisu kui 
vormi poolest, määruste, otsuste ja 
korralduste eelnõude viseerimine; 
õigusaktide eelnõude väljatööta-
mise tagamine ja vallavolikogule- 
ja valitsusele esitamine; notariaal-
toimingute teostamine, valimiste 
ja rahvahääletuste korraldamine 
jne.
Abivallasekretär Ahti Randme-
re - volikogu kirjavahetuse kor-
raldamine, volikogu õigusaktide 
menetlusosalistele teadmiseks/
täitmiseks saatmine; volikogu 
nõustamine asjaajamise küsimus-
tes; volikogu õigusaktide registri 
pidamine; volikogu istungite pro-
tokollimine; volikogu ja valitsuse 
määruste Riigi Teatajas avalda-
miseks esitamine; perekonna-
sündmuste registreerimine ning 
vastavate kannete tegemine rah-
vastikuregistrisse; valla kodulehe 
ja valla sotsiaalmeedia toimetami-
ne (teabe passiivne ja aktiivne ava-
likustamine) koostöös IT-spetsia-
listiga, pressiteadete koostamine; 
vallavalitsuse teabehalduse korral-
damises osalemine; ametiasutuse 
teenuste loetelu koostamine, avali-
kustamine jne. 
Andmekaitse- ja personalispet-
sialist Kerstin Sempelson - and-
mesubjektide nõustamine kõigis 
küsimustes, mis on seotud andme-
subjekti isikuandmete töötlemise 
ning sellest tulenevate õigusaktide 
kasutamisega; isikuandmete tööt-
lemise toimingute registreerimine; 
isikuandmete töötlemise toi-
mingute ning isikuandmetega 
seotud rikkumiste tuvastamine ja 

dokumenteerimine; ametiasutuse 
personalitöö korraldamine, sh per-
sonalivaliku ja sellega seotud toi-
mingute ettevalmistamine ja läbi-
viimine, sh teenistusse võtmiseks 
vajalike dokumentide olemasolu 
kontrollimine; vallavalitsuse tee-
nistujate pädevus- ja täiendõppe 
kohta arvestuse pidamine; puh-
kusearvestus, vajalike personali-
dokumentide ettevalmistamine; 
töötamise registrisse andmete 
esitamine jne.
Registripidaja Maritta Sillandi - 
elukohateadete vastuvõtmine ja 
abistamine nende vormistamiseļ  
Euroopa Liidu kodanikele isiku-
koodide moodustamine; päringute 
tegemine Äriregistrist ja kinnistus-
raamatust; perekonnasündmuste 
registreerimine ning vastavate 
kannete tegemine rahvastikure-
gistrisse; dokumendihalduri üle-
sannete täitmine; dokumentide 
registreerimine ja nende ringluse 
korraldamine ametiasutuses; täht-
aegadest kinnipidamise kontrolli-
mine jne. 
Sekretär-registripidaja Ulvi Sc-
här – Pärnu-Jaagupi halduskesku-
se asjaajamise korraldamine, pere-
konnasündmuste registreerimine 
ning vastavate kannete tegemine 
rahvastikuregistrisse; elukoha re-
gistreerimine, info jagamine jne. 
Sekretär-registripidaja Julia Erm 
- Tootsi halduskeskuse asjaaja-
mise korraldamine, perekonna-
sündmuste registreerimine ning 
vastavate kannete tegemine rah-
vastikuregistrisse; elukoha regist-
reerimine, info jagamine jne.
IT-spetsialist Andrus Peetson – 
hooldab, remondib ja parendab 
valla arvuteid; osutab vallavalitsu-
se ja hallatavate asutuste arvutika-
sutajatele infotehnoloogilist tuge 
Pärnu-Jaagupi piirkonnas.
IT-spetsialist Enn Lossmann - 
hooldab, remondib ja parendab 
valla arvuteid; osutab vallavalitsu-
se ja hallatavate asutuste arvutika-
sutajatele infotehnoloogilist tuge 
Vändra ja Tootsi piirkonnas jne.
Sotsiaalosakonna juhataja Anneli 
Kaljur - sotsiaalhoolekande, ter-
vishoiu- ja lastekaitsealase tegevu-
se korraldamine. Valla sotsiaalpo-
liitika väljatöötamisel osalemine, 
sotsiaalvaldkonna hallatavate 
asutuste töö koordineerimine, oma 
teenistusvaldkonna üle järelevalve 
teostamine ning sotsiaalosakonna 
juhtimine
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tilk 
- sotsiaaltöö korraldamine Vändra 
piirkonnas. Sotsiaaltöö erinevate 
sihtgruppidega, v. a lastekaitse 
valdkond.
Sotsiaaltööspetsialist Külli Reisel 
- sotsiaaltöö korraldamine Halinga 
piirkonnas (Pärnu-Jaagupi Haldus-
keskuses). Sotsiaaltöö erinevate 
sihtgruppidega, v. a lastekaitse 
valdkond.
Sotsiaaltööspetsialist Maris Held-
ja-Pärn - sotsiaaltöö korraldamine 
Tootsi piirkonnas. Sotsiaaltöö eri-
nevate sihtgruppidega, v.a laste-
kaitse valdkond. Sotsiaaltöö erine-
vate sihtgruppidega, v. a lastekaitse 
valdkond.
Lastekaitsespetsialist Kert-
tu-Kaia Kesler – lastekaitseseadu-
sega antud ülesannete täitmine, 
lastega perede toimetuleku soodus-
tamine, ennetustöö teostamine, 

lastekaitsevaldkonna edendamine, 
last kasvatavate isikute toetamine 
laste õiguste ja heaolu tagamisel 
Halinga ja Tootsi piirkonnas.
Lastekaitsespetsialist Evelin Rik-
ker – lastekaitseseadusega antud 
ülesannete täitmine, lastega pe-
rede toimetuleku soodustamine, 
ennetustöö teostamine, lastekait-
sevaldkonna edendamine, last 
kasvatavate isikute toetamine laste 
õiguste ja heaolu tagamisel Vändra 
piirkonnas.
Sotsiaaltööspetsiaist Eret Pank 
- administratiivse sotsiaaltöö 
teostamine Vändra piirkonnas. 
Sotsiaaltoetuste- ja teenuste and-
meregistris andmete kajastamine, 
taotluste menetlemine, otsuste 
väljastamine ja informatsiooni 
töötlemine.
Majandusosakonna juhataja 
ja abivallavanem Mait Talvoja 
– majandusosakonna töö juhtimi-
ne. Valla kommunaalmajanduse 
probleemide lahendamine. Valla 
arenguliste kavade ja plaanide 
väljatöötamise ja koostamise 
korraldamine.
Majandusspetsialist Tiit Talts 
– kommunaalmajandusalase te-
gevuse korraldamine Pärnu-Jaa-
gupi piirkonnas. Oma valdkonnas 
riigihangete (tänavavalgustus, 
haljastus) läbiviimine. Valla all-
asutustes vajalike remonttööde 
korraldamine.
Majandusspetsialist Andres Sõ-
najalg – kommunaalmajandusala-
se tegevuse korraldamine Vändra 
ja Tootsi piirkonnas. Oma valdkon-
nas riigihangete (tänavavalgus-
tus, haljastus) läbiviimine. Valla 
allasutustes vajalike remonttööde 
korraldamine.
Keskkonnaspetsialist Rita Reppo 
– keskkonnaalase tegevuse kor-
raldamine vallas. Jäätme- ja kesk-
konnaalase järelevalve tegemine. 
Keskkonnaalaste lubade väljasta-
mine ja vajalike uuringute kooskõ-
lastamine ja vajadusel uuringute 
tellimise korraldamine.
Ehitusspetsialist Raigo Jaanuste 
– planeerimis,- projekteerimis- ja 
ehitustegevuse korraldamine 
vallas. Ehitusprojektidele projek-
teerimistingimuste koostamine, 
ehituslubade, kasutuslubade väl-
jastamine. Ehitusregistris vajalike 
toimingute tegemine kogu Põh-
ja-Pärnumaa vallas. 
Maakorraldaja Anne Kan-
gert – kõikide maakorraldus-
like küsimuste ja probleemide 
lahendamine.
Jurist Piret Müür – valla majan-
dusosakonna tegevuse põhiprot-
sessidega seotud juriidiliste prob-
leemide lahendamine, juriidilise 
abi osutamine teenistujatele ja hal-
latavatele asutustele, omavalitsuse 
esindamine õigusalastes vaidlus-
tes. Riigihangete korraldamine ja 
vajalike toimingute tegemine riigi-
hangete registris.
Vallavaraspetsialist Toomas 
Sonts – vallavara valitsemise, kasu-
tamise ja käsutamise korraldamine 
sh hoonete renoveerimise ja öko-
noomse ekspluatatsiooni süsteemi 
loomise planeerimine vastavalt 
valla võimalustele. Valdkonna 
hankedokumentide koostamisel 
osalemine. 
Teedespetsialist Enn Raadik – 
valla teede ja tänavate hooldamise, 

remondi ja ehitamisega seotud 
küsimuste lahendamine. Teede ja 
tänavate korrashoiu aastaringne 
tagamine. Liikluskorralduslike 
vahendite korrasoleku tagamine 
ja lepingupartnerite poolt teos-
tatavate tööde kontrollimine ja 
vastuvõtmine.
Haridus- ja kultuuriosakonna 
juhataja ja abivallavanem Tarvi 
Tasane – vastutab valdkonna kui 
terviku üldise haldamise ja hallata-
vate asutuste töö koordineerimise 
ja järelevalve eest ning halduskes-
kuses töötavate ametnike teenis-
tusliku juhtimise ja töö koordinee-
rimise eest.
Kultuuri – ja sporditööspetsialist 
Martin Sempelson – valla kultuu-
ri- ja spordiürituste kava ja eelarve 
koostamine, valdkondlike ana-
lüüside, arengu- ja tegevuskavade 
koostamine ning eelarveprojektide 
ja õigusaktide eelnõude etteval-
mistamine, kultuuri- ja spor-
diasutuste töö koordineerimine, 
projektide koostamine ning nende 
rakendamise koordineerimine, 
valla, maakondlike ja vabariiklike 
ürituste läbiviimise korraldamine, 
vallas tegutsevate MTÜ-de nõusta-
mine ja abistamine.
Haridusspetsialist Tiia Kallastu 
– valla haridusvaldkonna ana-
lüüsimine ja arengusuundade 
väljatöötamise koordineerimine, 
valla haridusasutuste omavahelise 
koostöö loomine ja arendamine, 
vallavalitsuse, valla haridusasu-
tuste ja lastevanemate nõustamine 
haridusalastes küsimustes, hari-
dusalaste õigusaktide eelnõude 
ettevalmistamine, koolikohustus-
like laste üle arvestuse pidamine 
ja koolikohustuse täitmise jälgi-
mine ning probleemküsimuste 
lahendamine.
Noorsootööspetsialist Margit 
Kadak - valla noorte tegevuse 

koordineerimine ja juhtimine ning 
valla noorte nõustamine noorsoo-
töö küsimustes, noorsootöö alase 
teabe kogumine ning selle levita-
mise korraldamine, koostöö tege-
mine valla õppeasutustega, valla 
noortega seotud ühingutega, teiste 
noorsootöö organisatsioonidega 
ning riiklike noorsootööd koor-
dineerivate organisatsioonidega, 
projektide kirjutamine täiendavate 
rahaliste vahendite taotlemiseks 
noorsootöö korraldamiseks ja 
elluviimiseks, valla noorsootöö 
arengukava koostamine ning 
arengukava elluviimise teostami-
ne, osalemine valla noorsootööd 
käsitlevate dokumentide ja õigus-
aktide eelnõude väljatöötamisel ja 
täitmisel.
Raamatupidamisosakonna ju-
hataja pearaamatupidaja Eve 
Lempu - valla raamatupidamise 
korraldamine, raamatupidamise 
igapäevase töö planeerimine ja 
juhtimine, raamatupidamisaru-
annete ja teiste finantsaruannete 
ettevalmistamine ja õigeaegne 
esitamine.
Raamatupidaja Raagna Urbalu 
- raamatupidamiseks vajalike 
andmete sisestamine vastavatesse 
programmidesse, maksekorral-
duste teostamine internetipanga 
kaudu, pangalaekumiste menetle-
mine ja arvete eest tasumise jälgi-
mine; vajadusel pearaamatupidaja 
asendamine.
Palgaarvestusega ja sellega seon-
duva aruandlusega tegelevad 
raamatupidajad Katrin Jaanson 
ja Maire Argel, arveid koostab ja 
väljastab ning teostab kassaope-
ratsioone raamatupidaja Margit 
Plado.
Üleminekuperioodil, 31. märtsini 
2018, töötavad osakonnas veel ka 
raamatupidajad Anne Schmidt, 
Mare Toots ja Krista Kerde. 

Konkurss Vändra piirkonna 
sotsiaaltööspetsialisti 
vabale ametikohale 
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 
kuulutab välja avaliku konkursi 
Vändra Halduskeskuse piirkonda
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks (lapsehool-
duspuhkuse ajaks).
Sotsiaaltööspetsialisti põhiülesan-
deks on sotsiaaltöö koordineerimi-
ne Põhja-Pärnumaa vallas Vändra 
Halduskeskuse piirkonnas.
Nõuded kandidaadile:
• erialase ettevalmistusega kõrghari-
dus või kõrgharidus omandamisel
• soovitavalt varasem töökogemus 
sotsiaalvaldkonnas
• eesti keele valdamine kõrgtasemel
• teadmiste omamine kohaliku oma-
valitsuse toimimise põhimõtetest ja 
sotsiaalvaldkonda reguleerivatest 
õigusaktidest
• oskus kasutada ametikohal vajalik-
ke arvutiprogramme
• otsustus- ja vastutusvõime ning 
kohusetundlikkus
• pingetaluvus
• ei esine avaliku teenistuse seaduses 
sätestatud asjaolusid, mis välistaks 
ametisse võtmise (§ 15)
Omalt poolt pakume:
• võimalust panustada uue võimeka 

omavalitsuse arendamisse
• mitmekesist ja vastutusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
Kandidaatidel palume esitada:
• elulookirjeldus (CV)
• haridust tõendavate dokumentide 
koopiad
• motivatsioonikiri
Ametisse asumise aeg: esimesel 
võimalusel
Kandideerimise dokumendid pa-
lume esitada digiallkirjastatult 05. 
märtsiks 2018.a e-posti aadressil 
vald@pparnumaa.eemärgusõnaga 
„Sotsiaaltööspetsialisti konkurss”.
Lisateave: Anneli Kaljur, anneli.kal-
jur@pparnumaa.ee, tel 53284950



Valla Teataja 5

Eesti Vabariigi 100-le aastapäevale pühendatud 
ettevõtmised Kergu Lasteaed-Algkoolis

Raudteeõnnetuste vältimine on 
eelkõige liikleja enda kätes

Kergu Lasteaed-Algkoolis kestsid 
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale 
pühendatud üritused terve näda-
la. Alustasime ordenite meister-
damisega. Selleks valmistasime 
kõik koos üle 50 sini-must-valgete 
lehvidega kaunistatud suurt stili-
seeritud rukkilille. Lillede süda-
mikku sai iga laps või töötaja oma 
personaalse tiitli. Kuna meie majas 
õpivad ja töötavad ainult head ini-
mesed, ei olnud kiidusõnadega vaja 
kitsi olla. Näiteks jagasime selliseid 
tiitleid: muhe töömees, edumeelne 
eestlane, näitlejast nutimees, no-
kitsejast naljanina jne.
Järgmise ettevõtmisena koosta-
sime menüü, valmistasime suure 
tordi ning meisterdasime muud 
head-paremat peolauale. Läbisi-
me etiketikoolituse, kus õppisime 
pidulikul vastuvõtul käitumist 
ning seda, kuidas saada hakkama 
rootsi lauas. Nende ettevõtmiste 
vahepeal kordasime laule-tantse, 
sättisime saali pidupäevale vasta-
vaks ning nii oligi nädal jõudnud 
keskpaika. No ja kui aega jäi, siis 
ikka tegelesime õppetööga ka.
Sel viisil toimetades jõudiski kätte 
vabariigi sünnipäeva tähistamise 
kulminatsioon. Nimelt algas presi-
dendipaari ametlik vastuvõtt. Kogu 
kooli- ja lasteaiapere rivistus kori-
dori, vanemad õpilased eespool, 
nooremad järel ning kõige pisemad 
riburada saba lõpus. Iga peosaali 
siseneja ulatas teadustajale oma ni-
mesildi, nimi kuulutati pidulikult 
välja ning siis oligi aeg vaoshoitud 
ja mõnel ka pisut väriseval sam-
mul mööda pikkadest peaaegu 100 
aastastest kaltsuvaipadest seatud 
rada saali siseneda. Seal toimus 
kätlemine presidendipaariga. See-
järel kinnitati igaühele rinda orden 
ja toimus pildistamine. Põnevus 
ja ärevus lennutasid emotsioonid 
laeni: mõni lubas minestada, mõ-
nel tuli pissihäda peale, mitmel 
lasteaiapõnnil ununes käte ole-
masolu üldse ära, rääkimata sobiva 
kätlemiskäe meeles pidamisest. 
Kogu see tseremoonia toimus 
kauni muusika saatel ning oli meie 
jaoks peaaegu sama tähtis, kui 24. 
veebruaril Tartus toimuv vabariigi 

presidendi vastuvõtt.
Kui kogu meie maja rahvas oli 
peosaali sisenenud ja vaibad kokku 
rullitud, algas pidulik kontsert-ak-
tus, kus kõneldi, lauldi ja tantsiti. 
Ikka kõik nii nagu päris vastuvõtul. 
Kui suur ärevus oli mõnusaks mee-
leoluks lauldud-tantsitud, suundu-
sime suupistete ja rahvusvärvides 
küünaldega ehitud peolaua äärde. 
Järgnes pidulik söömaaeg, kus tänu 
eelnevale harjutamisele ei maan-
dunud ükski tikuvõileib põrandale, 
vaid leidis tee täpselt sinna, kuhu 
vaja.
Kui suurest vastuvõtust taastutud 
ja õues kelgutamas-suusatamas 
käidud, jätkusid meie üritused täie 
hooga. Jagasime kogu koolipere 
tiimidesse ja algas Eesti Vabariigi 
teemaline viktoriin. Küsimusi sa-
das igast valdkonnast. Võistkon-
dade vahel toimus tihe rebimine. 
Kui mõnda vastust päris täpselt ei 

teatud, siis peale viktoriini olid kõik 
kübeke targemad. Punktiarvestust 
pidasime seekord kommides. Iga 
tiim sai enda punktiseisu kõrvu-
tiasuvatest klaaspurkidest pidevalt 
täienevate kommikuhilate kaudu 
jälgida. Võitjad said preemiaks kül-
male talvepäevale sobilikult jää-
tisega maiustada ja muidugi auga 
väljateenitud kommid põske pista.
Trimestri viimasel päeval jagasime 
tunnistusi ning meie juubeliüritus-
te nädalale pani suure punkti MIR 
ON SHOW tsirkuseetendus, kus oli 
nii kärtsu kui mürtsu. Kõike ikka 
Eesti Vabariigi 100-le aastapäevale 
kohaselt.
Selline pikk, pidulik ja meeldejääv 
sai meie kooli- ja lasteaiapere pidu-
päev, mis täpsemalt oli pidunädal.
Kergu Lasteaed-Algkooli pere soo-
vib kõigile ilusat juubeliaasta jätku!

2017. aastal toimus kokku 22 raudtee-
õnnetust, millest 10 olid mootorsõi-
duki ja rongi kokkupõrked ja 12 otsa-
sõidud raudteel viibinud inimesele. 
Õnnetustes sai vigastada 4 ja hukkus 
13 inimest. Võrreldes 2016. aastaga (13 
õnnetust, 7 vigastatut, 1 hukkunu) on 
nii õnnetuste koguarv kui ka vigas-
tatute ning hukkunute arv kahetsus-
väärselt tõusnud. Õnnetuste peami-
seks põhjuseks on liiklejate hooletus 
ning liiklus- ja ohutusreegleid eirav 
käitumine.
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) 
teeb kõikide õnnetuste asjaolude 
väljaselgitamiseks koostööd raud-
tee-ettevõtete ning Politsei- ja Piiri-
valveametiga, et jõuda iga juhtumi 
põhjusteni. Juhul, kui õnnetus on 
toimunud raudtee ülesõidu- või 
ülekäigukohal, kontrollitakse põh-
jalikult ületuskoha tehnilist ohutust, 
et veenduda raudteeinfrastruktuuri 
nõuetele vastavuses (korrektne 
märgistus ja muud liikluskorraldus-
vahendid, nähtavus). Õnnetusjuh-
tumite analüüs näitab, et ükski 2017. 
aasta õnnetus ei ole põhjustatud inf-
rastruktuuri või veeremi tehnilisest 
rikkest, vaid liikleja hooletusest ning 
reeglite rikkumisest. Jätkuvalt on 
palju õnnetusjuhtumeid, mis leiavad 
aset inimeste viibimise tõttu raudteel 
selleks mitte ettenähtud kohas. 2017. 
aasta õnnetuste koguarvu on tõstnud 
ka raudteetöödel toimunud rongi 
kokkupõrked töömasinaga.
TJA paneb inimestele südamele, 

et raudtee on kõrgendatud ohuga 
piirkond ja seal liigeldes tuleb olla 
eriliselt tähelepanelik ning järgida 
igati liiklusreegleid. Vanematel soo-
vitame oma lastele pidevalt rääkida 
raudteega seotud ohtudest ning 
liiklusreeglitest.
Kui liikled raudteel sõidukijuhi, 
jalakäija või jalgratturina, siis pea 
meeles:
• raudtee on ohtlik piirkond juhul, kui 
eiratakse liikluseeskirja nõudeid
• raudtee ületamisel ole eriti tähele-
panelik ja eemalda kõik segajad (kõr-
vaklapid, nutiseadmed jms)
• nähes või kuuldes lähenevat raud-
teesõidukit, anna sellele alati teed
• järgi liiklusmärke, heli- ja valgussig-
naale, tõkkepuu asendit ja reguleerija 
korraldusi
Raudteed ei tohi ületada:
• väljaspool ülekäigu- või 
ülesõidukohta
• foori keelava tulega sõltumata tõk-
kepuu olemasolust või asendist
• sulguva, suletud või avaneva tõkke-
puu korral sõltumata foorituledest
• reguleerija keelava märguande 
korral
• viivitades
Halva nähtavuse (nt pimedal ajal, ti-
heda saju, pimestava päikesega) ning 
libedaga tuleb raudtee ületamisel 
olla eriliselt tähelepanelik. Autojuhid 
peavad libedaga arvestama sõiduki 
pikemat pidurdusteekonda ning 
alustama tavapärasest varem sõiduki 
kiiruse vähendamist enne ülesõitu.
Meelespea raudteel liiklemiseks on 
kättesaadav TJA kodulehelt: 
https://www.tja.ee/et/valdkonnad/
onnetused-ja-statistika

Tiina Lelov
Kergu Lasteaed-Algkooli õpetaja

Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
Tehnilise Järelevalve Amet

Henn Lahesaare kirjanurk
Mustad seigad elust enesest

Helkur ei päästa liikluskultuurituse eest

Reklaam ja “reklaam”

Elame küllaltki kirjus ja nõudlikus 
ühiskonnas. Vastavalt sellele tuleks 
ka käituda ja elada. Aga just selles osas 
ongi puudujäägid suured. Toon vaid 
paar näidet. Väljub kauplusest noor 
abielupaar. Naisel on süles maimuke 
ja lisaks käe otsas suur pungil täis 
kandekott. Kõrvalseisjale on näha, et 
noorel emal on raskusi, seda aga ei 
näe märkavat abikaasa, kes on ava-
nud suure õllepudeli ja laseb rõõmsalt 
vuliseda õllekesel oma sisemusse!! 

Arvan, et kommentaarid on liigsed- 
asi niigi selge. Või teinegi näide. Talv 
näitab oma nägu ja üle pika aja tuleb 
lund rookida. Vanamemmeke roogib 
täiel jõul lumevalle vähemaks kui 
samal ajal poeg, minia ja tütar koh-
vilauas naeru lagistavad. Vot sellised 
mustad seigad rikuvadki valge talve 
toreduse ära. Olgem siiski viisakad 
ja tolerantsed ning täitkem kõik omi 
kohustusi.

Näe ja ole nähtav- see on liikluse 
üks põhitõdesid. Palju on räägitud 
helkuri vajadusest. Laudatööline siir-
dub hommikul vara tööle. Jalgrattal 
põleb latern, kodarates sillerdavad 
helkurid, töömees ise on riietatud 
heledatesse dressidesse. Seega on ta 
igati nähtav. Tuleb aga välja, et sellest 
kõigest ei piisanud - noorele mehele 
sõitis otsa meeletult kihutav BMW. 
Või teinegi näide. Spordilembesed 
inimesed teevad treeningjooksu 

mööda sõiduteed. Kõigil seljas he-
lendavad turvavestid, lisaks helkurid 
ja kirevad jalavarjud. Grupp on igati 
nähtav, aga jällegi sellest ei piisa - 
sportlastele vingerdab otsa mootor-
rattur. Seega, ärgem lootkem helkuri 
imevõimetele, ega hinnakem seda 
üle, vaid eelkõige tuleks luua kord 
meie üldisesse liikluskultuuri. Jõudu 
selleks meie politseile ja meile kõigile, 
liiklejaile. Vaid nii saavutame edu, 
mis on meile kõigile hädavajalik.

Elame juba mõnda aega turumajan-
duslikus ühiskonnas. Reklaam on 
selle ühiskonna kindel osa. Sageli 
muutub reklaam lausa naeruväär-
seks. Alles mõni aeg tagasi käis arute-
lu kondoomi reklaami osas. Tegemist 
oli küllaltki robustse väljendusega. 
Kahjuks on veel näiteid, kuidas rek-
laam on muutumas kiibitsejate ja 
lõuapoolikute pärusmaaks. Teleris 

jookseb reklaam, kus tuntud inime-
ne kasutab positiivsete hinnangute 
väljendamiseks väljendit „sigalahe“ 
Väljend väljendiks, aga mida ütleks 
mõni näitleja või muusik, kui ma 
kiidaks teda väljendiga “sigalahe” 
esitus? Arvan, et häid sõnu sel puhul 
küll loota ei ole. Seega, REKLAAMI 
ja reklaami vahel on suur erinevus. 
Sellega peame igal juhul arvestama. 
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Mõtlemapanev kohtumine MeieMajas Ukrainast ja Venemaalt pärit inimestega

Pärnu-Jaagupi üliõpilasselts Jakobia 50

Jaanuari viimasel laupäeval tulid Pär-
nu-Jaagupi kogukonnakeskusesse 
MeieMaja külla külalised Ukrainast 
ja Venemaalt, kes täna elavad Eestis. 
Üritusel oli võimalik saada tuttavaks 
Julia ja Eduardiga, kes on paar aastat 
tagasi Ukrainast Pärnusse kolinud 
tarbekunstnikud. Külas oli ka Tal-
linnas ajakirjanikutööd tegev Vassili, 
kes lahkus Venemaalt Eestisse polii-
tilistel põhjustel. Üheskoos valmistati 
klassikalist ukraina borši ja kapsarul-
le ning aeti õdusas õhkkonnas juttu.
MeieMaja perenaine Epp Sokk ütles, 
et tema jaoks oli kohtumisõhtu eel-
kõige sügavalt mõtlemapanev. „Kui 
kuulen lugusid Venemaast ja Ukrai-
nast, suletud ja korrumpeerunud va-
litsemisest, siis olen taaskord sügavalt 
tänulik elule, saatusele, murrangu-
listel aegadel julgelt vastutuse võtnud 
inimestele, et meie Eestil läheb prae-
gu hästi,“ rääkis Epp Sokk. „Minu 90 
aastane memm ütleb ikka, et ta pole 
mitte kunagi elanud paremini kui 
praegu. Tundub, et mõnikord hakka-
me juba unustama, kust me tuleme ja 
võtame kõike nii iseenesestmõisteta-
valt. Külalised Pärnust ja Tallinnast 
olid väga soojad ja avatud.“ 
Epp Sokk lisas, et eriti tore oli see, et 
mõni osaleja Pärnu-Jaagupist oli hu-
vitava teema tõttu jõudnud esimest 
korda kogukonnamajja. „MeieMaja 

on avatud sellistele maailmpilti avar-
davatele kohtumistele ka edaspidi,“ 
lausus Sokk.
Kohtumisõhtul osalenud Pärnu-Jaa-
gupi ettevõtja Joel Roos kiitis väga 
toredaid Ukrainast ja Venemaalt pärit 
külalisi. „Ühiskond kihab negatiivsu-
sest ja ärapanemisest ja selle sees on 
üsna haruldane, et on inimesi, kes 
on positiivsed ja õnnelikud. Ja seda 
vaatamata keskkonnale, kust nad 
tulevad,“ jagas Joel Roos oma muljeid. 
„Mul on väga hea meel, et siia meie 
hulka tulevad sellised inimesed, kes 
tahavad ja suudavad võtta omaks 
meie elukeskkonna ja kohalikud ta-
vad, kombed, eluväärtused. Suurima 
heameelega tahaks neid aidata selles 
kohaneda ja hakkama saada,“ lausus 
Roos. 

Roos rõhutas, et MeieMajas külas 
käinud inimesed olid avatud, hea-
tahtlikud ja siirad ning sellist meel-
sust tuleb toetada. „Ma siiralt usun, 
et nendele oli sellest üritusest ka 
kasu just emotsionaalses mõttes ja 
usun, et suutsime omalt poolt näidata 
positiivsust ja heatahtlikkust nende 
suhtes,“ jutustas Joel Roos pärast üri-
tuse lõppu. „Igal juhul olen huvitatud 
nende inimeste edasisest käekäigust 
ja olen valmis samalaadsetel üritustel 
ennast panustama.“
Vassili Pavlov, kes töötas aastaid 
Moskvas Greenpeace´i kontoris, 
oli üks MeieMaja seekordsetest 

külalistest. Vassili kolis koos abikaa-
saga kaks aastat tagasi Venemaalt 
Eestisse eelkõige poliitilistel põhjus-
tel. „Ma ei ole Eestis elanud kaua, aga 
juba praegu saan öelda, et olen siin 
kodus,“ rääkis Vassili peaaegu puhtas 
eesti keeles. „Kuna praegu on inte-
greerumine minu jaoks väga tähtis, 
siis püüan aktiivselt ühiskonnaelus 
osaleda. Ja olen rahul, et mul oli või-
malus projekti “Saame tuttavaks!” 
raames Pärmumaal kohtumisel oma 
lugu jutustada ja toredate inimestega 
tuttavaks saada.“ 
Vassili sõnul osalesid Pärnu-Jaagupi 
üritusel suurepärased inimesed. 
„Kõik olid sõbralikud ja väga head 
kuulajad,“ muljetas Vassili. „Tundsin 
end absoluutselt nagu kodus. Loode-
tavasti oli ka kuulajatele minuga koh-
tumine huvitav ja kasulik. Loodan, et 
kohtume kunagi jälle!“ 
Seekordne Pärnu-Jaagupi kogu-
konnakeskuses toimuv kohtumine 
on ühtlasi üritustesarja “Saame 
tuttavaks!” teiseks ürituseks. Projekti 
„Saame tuttavaks!“ käigus korralda-
vad Johannes Mihkelsoni Keskus ja 
Eesti Pagulasabi koos partneritega 
pooleteise aasta jooksul üle kogu 
Eesti kokku 45 ühisüritust, kus koh-
tuvad rahvusvahelise kaitse saajad, 
Eestis elavad välismaalased ja Eesti 
kohalikud inimesed. Projekti kaas-
rahastavad Euroopa Liit Varjupaiga- , 
Rände- ja Integratsioonifondi kaudu 
ning EV Siseministeerium.

Ilmunud on Pärnu-Jaagupi üliõpilas-
selts “Jakobia” almanahh aastatest 
1968 - 2018, koostaja ajaloodoktor 
Aldo Kals, kes ka ise Pärnu-Jaagupi 
keskkoolis õppinud. Loeme järgmist.
2. märtsil 1968 koondus Pärnu-Jaa-
gupist pärit akadeemiline noorus ja 
kõrgkoolide vilistlased Tartus kodu-
kohalt nime saanud mitteametlikku 
üliõpilasseltsi Jakobia. P-J akadee-
milise nooruse koondumise eellu-
gu ulatub 1960. aastasse, kui EPA 
ühiselamus said kokku 9 P-Jst pärit 
õppurit. Kahes kroonikaraamatus 
on andmeid kokku 86 kokkutuleku 
kohta 1968 - 2017. Juubeliväljaandel 
on lisad: kokkutulekute kronoloogia, 
osavõtjad, esindatus kokkutuleku-
tel, P-J kihelkonna nimekate isikute 
personaalia, biograafika stipendiumi 
uued annetajad.
Jakobia Soome vapi eeskujul tehtud 
embleemi autoriks on Külle Jaanits. 
Embleem kaunistab trükise kaant. 
Seltsi lipuks sini-valge-roheline 

trikoloog. Kokkusaamised peeti 
põhiliselt Tartus ülikooli ja EPA tu-
dengite/vilistlaste baasil, väiksem 
esindatus Tallinna kõrgkoolidest. 
Igas kogukonnas oma aktivistid, kel-
lest saame hea ülevaate.
Jakobia eesmärgiks on olnud vilist-
laste suhtlemisvõimalused, sideme 
säilitamine kodukohaga, rahvuslik 
kasvatus. Kokkutulekute majanda-
mine põhines omavahelise raharingi 
tegemisel. Lugedes nähtub esimeste 
kokkutulekute tohutu entusiasm, 
räägiti praktiliselt kõikidel teemadel. 
1960ndate üliõpilasnoorsoo reibas 
hariduse väärtustamine paistab neilt 
lehekülgedelt. Paremini mõistavad 
need, kes oma kehaga tunnetanud 
tolleaegset õhustikku.
Hilisemate juhtide ajal ürituste sisu 
lahjenes. Asi päädis sellega, et noored 
enam kohale ei tulnud, sest nende 
jaoks meie kokkutulekutel midagi 
huvitavat polnud. Seda huvitavat tul-
nuks aga ise luua! Jakobia tegevus jäi 
kümnekonna veterani eralõbuks ja 
seda kuni viimase ajani. Siinkohal tä-
nusõnad Jaan Lusikale järelejätmatu 

entusiasmi eest kodukoha vaimu 
hoidmisel! Nõnda kirjutab A. Kals.
Pärnu-Jaagupi kihelkond hõlmab 
omaaegseid Are, Halinga ja Kaisma 
valdu, lisaks 1939. aasta haldusre-
formiga liidetud äärealasid mujalt. 
Kodukoha väärtustamist lisab see, 
et sageli kirjutab Kals isikunime ette 
külanime, kust keegi pärit. Lugejat 
püüab harida raamatu tagakaanel 
olev maakaart. Nimesid leiame kogu-
mikust väga palju, personaalia loend 
hõlmab 405 isikukirjet. 1952. aastal 
avatud Pärnu-Jaagupi Keskkool 
muudeti 2016. aastal põhikooliks.
Jakobia eeskujuks olid eestiaegsed, 
vanad üliõpilasseltsid, mida ju küm-
neid. Jakobia ellukutsujad ihalesid 
seda, mida neil polnud ja püüdlesid 
vana seltsivaimu poole, mis toona 
tundus võluv ja ahvatlev. Sidemeks 
varasema ajaga olid väärikad küla-
lised koosviibimistel: koolidirektor 
Endel Kärner, näitleja Herta Elviste, 
raamatukogutöötaja Alo Tilk, ant-
ropoloog Juhan Aul, matemaatik 
Jaan Reimand, arstiteadlased Ants 
Peetsalu ja Aleksander Šeffer jt. 

Kõrgkooliõpingute aegu olid meie 
kõrval kodukandi juurtega pro-
fessorid Jaan Konks, Julius Tehver, 
teatmeteostest haridusminister Jüri 
Annusson ja ilmastikuteadlane Kaa-
rel Kirde jpt. Noorematest ajakirjanik 
Tiina Kaalep, juristid Jüri Raidla ja 
Rait Maruste, ajaloolased Aime Kär-
ner ja Ain Mäesalu jmt. Kõik nad on 
küündinud selleni, milleni õppimata 
ja hariduseta ei jõua!
Kõigist teadaolevatest kokkutuleku-
test on osa võtnud 209 erinevat isikut, 
kellest 153 on lõpetanud P-J Keskkooli, 
hilisema gümnaasiumi. Osavõtnuist 
vanim Juhan Aul oli sündinud 1897, 
noorim Henri Kuusik 1997. Lisaks 
P-J keskkoolile on Jakobias esindatud 
ka Are ja Kergu 8-klassilise kooliga 
seotud isikuid. Kokkutulekute kohad 
Tartus on olnud: ülikooli kohvik, 
restoran Kaseke, EPA üliõpilasmaja, 
Era tn 2 villa, Sodiaagi kohvik, Kotka 
Kelder. Kokku on saadud kodukoolis 
Pärnu-Jaagupis ja Kaisma Suurjärve 
ääres. Viimastel aastatel matkad 
Tartumaal. Kogumikku ilmestab A. 
Kalsi kui teadlase süstematiseeritus.

Neljapäeval, 1. märtsil 2018 vahe-
mikus kell 15-18 toimub Pärnu-Jaa-
gupi raamatukogus (Kooli 2) üliõpi-
lasseltsi Jakobia 50. aastapäevale 
pühendatud ajalooraamatu (maht 
128 lk., hind 5 eurot) esitlus. 
Sama sündmust tähistatakse ree-
del, 2. märtsil 2018 vahemikus kell 
17-20 Tartu Ülikooli vana kohviku 
teisel korrusel (Ülikooli 20). 
Ühtlasi teatame, et on alanud teise 
raamatu, „Pärnu-Jaagupi muin-
suskaitse selts 1988-2018“ (Tallinn, 
2018) ettetellimine (hind 15 eurot). 
Sellega tegelevad Pärnu-Jaagupis 
Leida Kattago, Aili Liivet ja Arvo 
Tomson (seda saab teha ka minu 
kontole EE062200001103565205 
selgitusega „ muinsuskaitse“).
Palun levitada seda infot teistele 
meie kooli- ja seltsikaaslastele ning 
Pärnu-Jaagupi aja- ja haridusloo 
huvilistele.
Info:tel. 56 908 945 või meiliaadres-
sil Aldo.Kals@mail.ee.

Mirjam Matiisen
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus

Rannar Susi 
Võrumaa kirjamees
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Ka kindel valvamine ei aita

Nobedad vanamemmed!

“Ja rahvas tõusis nende vastu. Ja pea-
likud käskisid kiskuda nende riided 
seljast ja neid vitsadega peksta. Ja kui 
nad neile olid palju hoope andnud, 
viskasid nad nemad vanglasse ja 
käskisid vangihoidjal neid hoolsasti 
valvata.” Ap. 16: 22_23.
Kas inimesed on kunagi mõelnud ja 
küsinud endalt, mis hinda ma pean 
maksma, et olla tõsine kristlane? Kas 
ma julgen tunnistada oma sõpradele, 
töökaaslastele, ka kodustele, et ma 
olen andud oma elu Jumalale, kellele 
see peabki kuuluma. Tunnistada ja 
käia koos Jumalaga, see peab olema 
kindel hoiak, hoiak mis kingib meile 
julge ellusuhtumise, mis avab meile 
Kristuse kaudu Jumala jõuallika, 
mida me vajame sisuka elu elamiseks 
koos Jumalaga.
 Nagu me loeme Piiblist, et kõige ras-
kemal tunnil ei kaotanud apostlid 
julgust tunnistada Kristust. Tugineda 
ja loota oma Jumalale jäägitult, tea-
des, et Temas on pääste. Vanglasse 
heidetuna teadsid nad: “Kui jumal on 
meiega, mis saavad inimesed meile 
teha !” Kesköötunnil olid nad vanglas 
ärkvel. Nende peksjad puhkasid juba 
ammu. Paulus ja Siilas ei mõelnud 
oma valutavatele haavadele, mida 
keegi polnud puhastanud ega ka 
sidunud. Nad mõtlesid Kristusele, 
kes pidi kannatama veel enam. Teda 
peksti, raske rist asetati Ta õlgadele. 
Ta nõrkes ristikoorma all. Kolgata 
künkal uuristati Ta kätest ja Ta jal-
gadest läbi roostetanud raudnaelad, 
milledega Ta ka ristipuule kinnitati. 
See ei olnud unenägu, mida Paulus 
ja Siilas meenutasid vangikongis ol-
les. Ta oli auline ülestõusnud Issand, 
kuningate Kuningas, kelle jüngrid ja 
sõdurid tohtisid nemadki olla, olgu 
vabaduses või vanglas. Läbi öövai-
kuse kostsid vangistatute laulud, aga 
järsku katkes nende laul. See oli tugev 

maavärin, mis pani vappuma vang-
lahoone, põrutas lahti selle suletud 
uksed ja äratas ka valvuri. Valvuri 
esimeseks mõtteks oli vangid, kes olid 
usaldatud tema valve alla. Pimeduses 
ja ärevuses nägi ta vaid, et vangla 
uksed on avatud. Ta ei kahelnud het-
kekski, et vangid on põgenenud ja et 
hommikul kaotab ta oma töökoha. 
Meeleheites haaras ta mõõga ja tah-
tis sellele kukkudes võtta endalt elu. 
Hääl pimeduses peatas ta viimasel 
hetkel. See oli Paulus, kes oli näinud 
valvuri meeleheidet ja hüüdis: “Ära 
tee enesele kurja , sest me oleme kõik 
siin!” Mõõk langes värisevast käest. 
Inimeste elus on palju küsimusi, pal-
jud on neist tähtsad, aga ei ole tähtsa-
mat kui see, mida tol ööl küsis Filipi 
linnas vangivalvur: ”Mis ma pean 
tegema, et ma õndsaks saaksin?” 
Mida aga tähendab õndsaks saada? 
See ei tähenda midagi vähemat, kui 
et Jumala loodud inimene leiab tee 
Looja juurde, laseb Jumalal end leida. 
Ükski meist ei ole hoitud meeleheite 
tumedate tundide eest, mis meidki 
asetavad elu ja surma ahtakesele 
piirjoonele. Meilt ei nõua keegi ohv-
reid, meid ei mõnitata, ei peksta ega 
heideta ka vangi. Meil ei ole ületa-
matuid takistusi pühendada oma 
ajast mõned tunnid Jumalale ja oma 
hinge järelkatsumisele. Meid kõiki 
kutsutakse, kutsutakse sinna, kus 
meile kingitakse Jumala vastus meie 
elu kõige tähtsamale küsimusele: 
“Mis ma pean tegema , et ma õndsaks 
saaksin?” Armsad kaasmaalased, 
võtame vastu selle Jeesuse Kristuse 
kingitud Püha Vaimu osaduse. Tema 
Vermete ja kallite haavade läbi on Ta 
meile kinkinud tervise ja igavese elu 
lootuse. Praegu jah praegu on õige 
aeg vaadata kas meie lambis jätkub 
õli otsustava tunni keskööks.
Olge õnnistatud selle otsustava tunni 
saabumiseni! Aamen.

Nii nagu kõik Eestis elavad inimesed 
mõtlevad, kuidas ja keda toetada ning 
rõõmustada saabuva Eesti Vabariigi 
100-nda sünnipäeva puhul. 
Selle pidupäeva raames kuulutas ka 
Pärnu Haigla sünnitusosakond välja 
aktsiooni, et kogu Pärnu maakonna 
kudujad-heegeldajad, nobenäpulised 
memmed, teeksid beebidele papu-
kesi-mütsikesi. Haarasime sellest 
võimalusest kinni, kuna see polnud 
meile probleemiks.
Olime ju aastaid teinud Halinga val-
las sündivatele beebidele papukesi.

Nõus, teeme ära. Otsus sündis koos 
sünnitusosakonna töötajaga 60-ne 
papupaari kohta.
Tänu käsitööringi juhendajale Hellele 
ja kaasalööjatele Sigridile, Leidale, El-
lenile, Vilmale, Maimu-Vallile, Ainole 
ja Annele, saigi asi teoks. 
Kogusime oma lõngatagavara kokku 
ja vähem kui nädalaga oligi 60 paari 
valmis. Oleks heal meelel 100 papu-
paari viinud, aga sünnitusosakonna 
soov oli meile aluseks 60 paarile. 
Ehk oleme suutnud meiegi rõõmu 
valmistada nendele särasilmsetele 
pisipõnnidele, kes neid kannavad.

Aino Piibeleht

Aira Safronov 

Sõbrapäeva paaristurniir võrkpallis

Lauatennisest

Eesti Vabariigi juubeliaasta ja sõbra-
päeva raames toimus 17. veebruaril 
traditsiooniline, arvult juba 12. paa-
risturniir võrkpallis. Osalejaid oli nii 
oma vallast, kui Tallinnast, Pärnust, 
Vigalast, Märjamaalt, Kilingi-Nõm-
mest ja Arest. Kokku osales turniiril 
5 nais-, 8 mees- ja 8 segapaari. Kodu-
valla võrkpalluritest Raiko Allikivi ja 
Sten-Aron Õige võitsid meespaaride 
arvestuses esikoha, Reimo Ruul ja 

Rasmus Karits 4. koha, Raido Mets ja 
Priit Blande 6. ning Indrek Umbsar ja 
Ragnar Kangur 8. koha.
Naispaaride arvestuses Merilyn Päh-
kel ja Annabel Mõtus saavutasid 4. 
ning Eda Pipar ja Ave Vainu 5. koha.
Segapaaride arvestustes mängisid 
tublile 3. kohale Merilyn Pähkel ja 
Rasmus Karits. Annabel Mõtus ja 
Raiko Allikivi saavutasid 4. koha ning 
Eda Pipar ja Indrek Umbsar 8. koha.
Suur tänu kõigile osalejatele, abiliste-
le ja kohtunik Urve Indermittele!
Võrkpall on võrratu ja loodame, et 
turniir toimub ka järgmisel aastal!

20. jaanuaril toimus Valtus Rapla 
seeriavõistluse etapp, kus Liisi Koit 
võitis etapil teise koha, olles võistlusel 
parim naine. Ketrin jäi naiste arves-
tuses kolmandaks. Diandra-Maria 
Pilli oli oma vanuseklassis esimene 
ning Kreete Karits tema järel teine. 
Visalt võitlesid ka Keit Reinsalu ja 
Taavi Miku. 21. jaanuril mängisid 
Karolin Figol ja Aliisa Laan Eesti mi-
nikadettide meistrivõistlustel Narvas, 
kus Karolin saavutas 4nda koha ning 
Aliisa 12nda koha.
Laupäeval, 27. jaanuaril, toimus 
Eesti võistkondlike meistrivõistluste 
III võistluspäev. Naiskond ja I liiga 
võistles Tallinnas ning II ja IV liiga 
Suure-Jaanis. Naiskond kooseisus 
Ketrin Salumaa, Viktoria Ellermaa, 
Diandra-Maria Pilli ning Riin Oviir 
kaotasid nii Maardule, Aserile, LTK 
Kalevile ning Nar-
vale. Praegu hoi-
takse 5ndat kohta. 
I liiga koosseisus 
Andres Somer, Mee-
lis Kärner ning Allar 
Vellner (Pärnu Vint 
90) võitsid Maardu 
võistkonda ning 
kaotasid Pärnu Vint 
90le, Tartu SS Kale-
vile ja Tartu LTK Pi-
Pole. Hetkel ollakse 
samuti 5ndal kohal. 
Suure-Jaanis alistas 
meie meeskond 
koosseisus Keit 
Reinsalu, Imre Kor-
sen, Allar Oviir ja 
Sergei Kuriltšik kõik 
neli vastast (Suu-
re-Jaani võistkonna, 

Tartu SS Kalevi, Keila LTK Pinksiprofi 
ning Riisipere LTK). Tulemas on veel 
üks võistluspäev ning praegu jaga-
takse Viljandi klubiga 1.-2. kohta. IV 
liigas olev võistkond koosseisus Oleg 
Safonov, Jaanus Mölder, Rene Riomar 
ning Jüri Vahtra pidi vastu võtma 
kaotuse Lautennisekeskuse mees-
konnalt, kuid alistati Riisipere ning 
Keila võistkonnad.
3. veebruaril võistlesid Diandra-Ma-
ria Pilli, Viktoria Ellermaa ja Kreete 
Karits Rakveres kadettide Eesti meist-
rivõistlustel. Kahjuks Diandra-Maria 
tegi põlvele haiget ning pidi andma 
peale kahte mängu loobumisvõidud. 
Viktoria tuli 17ndaks ning Kreete 
19ndaks. Kreete ja Viktoria mängisid 
ka naispaari, kus esimeses ringis tuli 
vastu võtta kaotus.
Laupäeval, 10. veebruaril, toimus 
Paikuse spordihoones järjekorras 6. 
Ecobirch Pärnumaa seeriavõistluse 

etapp lauatennises, kus tegid kaasa 
ka Pärnu-Jaagupi LTK mängijad. 
Hea tulemused tegid: Kuido Põder 5.; 
Meelis Kärner 6.; klubi treener And-
res Somer 10.; Madis Koit 14.; Rene 
Riomar 27. ja Jaanus Mölder 29. Väga 
südikalt esinesid klubi nooremad 
tüdrukud Karolin Figol (üldarvestuse 
57.), Kreete Karits (58.) ja Aliisa Laan 
(78.), kes moodustasid siis oma vanu-
segrupi esikolmiku. 
11. veebruaril mängisid Ketrin Salu-
maa, Diandra-Maria Pilli ja Viktoria 
Ellermaa Aseris, Eesti juuniorite 
meistrivõistlustel. Parima koha saa-
vutas Ketrin, kes üksikmängus tuli 
10ndale kohale, Diandra-Maria oli 18 
ja Viktoria 21. Paarismängudes võis-
teldi südilt, kuid medalimängudele 
ei jõutud.
Klubi tegemistega saate kursis olla 
meie Facebooki lehel Pärnu-Jaagupi 
Lauatenniseklubi. 

Anne-Mai Tammeleht
Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse juhataja
spordikeskus@pparnumaa.ee

Liisi Koit

I koht meeste arvestuses Sten-
Aron Õige ja Raiko Allikivi

Naispaaride esindus, peakohtunik Urve Indermitte ja turniiri korraldaja Anne-Mai Tammeleht

Foto: Marko Saarm
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Õnnitleme lapsevanemaid

Mälestame

Koguduse teated

Kadri Kodasmal ja Viljar Bašmanovil  
sündis 22.01.2018 tütar

RAGNE

Evelyn Esingul ja Rain Annusverel  
sündis 08.02.2018 tütar

LIISA

SALME TOOMSALU 
16.02.1931-28.01.2018

04. märts Paastuaja III pühapäev. Missa kell 12
11. märts Paastuaja IV pühapäev. Missa kell 12
18. märts Paastuaja V pühapäev. Kannatamisaja algus. 
 Missa kell 12
25. märts Palmipuudepüha. Algab Vaikne nädal. 
 Missa kell 12
30. märts Suure Reede jumalateenistus kell 15
01. aprill Kristuse ülestõusmispüha. Missa kell 12

25. märtsil küüditamisohvrite mälestushetk 
Pärnu-Jaagupi rahvamaja juures kell 11.

Kantselei avatud T-N kell 10-14.
Käsitööring teisipäeviti kell 11.

Halinga vallas registreeritud 
ehitusettevõte OÜ Vagron

* ehitab kinnistupealseid vee- ja 
kanalisatsioonitorustikke - KÜSI PAKKUMIST!
* abistab sobilike ja töökindlate lahenduste leidmisel;
* kui olete otsustanud torud ise panna, aga vajate 
kaevetehnikat, siis pakume kaeveteenust ja vajadusel 
puistematerjalide vedu kalluriga.

Avo Vapper
+372 509 4050, avo.vapper@gmail.com

Põhja-Pärnumaa valla  
Pärnu-Jaagupi piirkonna infoleht

Telefon: 44 73 707 
E-post: ajaleht@halingavald.ee  

Trükk: Hansaprint OÜ

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 45 
215, 51 45 215, info@est-land.ee

Küttekeskus pakub erinevaid küttegraanuleid, puit- ja 
turbabriketti, kaminapuid võrkkotis ja kütteklotse. 
Tasuta transport. Info ja tellimine 53482098,  
www.kuttekeskus.ee.

Müüa perekülas talu koos maaüksustega, 16,77 ha.  
Hind 55 000€. Kontakt 5457 5910.

Ost | Müük | Vahetus | Teenus | Töö

Õnnitleme märtsikuu  
sünnipäevalapsi

Ljudmilla Paas 01.03.1939
Heino Kiive 01.03.1945
Arvo Pärnpuu 01.03.1947
Virve Vridolin 02.03.1936
Matti Valliveere 02.03.1939
Marta Saluste 05.03.1930
Rutt Ott 06.03.1943
Elle Klaar 06.03.1943
Lilia Rozentova 06.03.1945
Bernhard Pärast 06.03.1945
Helju Salumäe 07.03.1939
Ilme Roopalu 08.03.1942
Aita Ritter 09.03.1936
Endel Kallasmaa 12.03.1938
Leida Paarek 13.03.1942
Maria Kändla 14.03.1940
Virve Kaljula 15.03.1940
Irina-Marika Sarapuu 15.03.1947
Juta Ojamäe 16.03.1937
Evi Toimet 16.03.1942
Eliise Lepp 17.03.1937
Koit Palm 17.03.1938
Vilho Olavi Kettunen 17.03.1944
Helgi Miku 19.03.1934
Maret Raid 19.03.1938
Lembi Ruus 20.03.1938
Inge Vaher 20.03.1942
Linda Harjakas 21.03.1939
Zinovi Iljin 21.03.1942
Asta Lõpp 21.03.1945
Madis Teder 21.03.1948
Luise Kukk 22.03.1929
Ervin Rohtla 22.03.1922
Ilme Enno 22.03.1938
Salme Lõo 23.03.1931
Uno Lükepak 23.03.1948
Hermann-Johannes  
Toomsalu 24.03.1925
Milvi Laur 25.03.1946
Karl Köster 25.03.1948
Liivi Mitt 26.03.1947
Lilli Link 28.03.1927
Valentina Kera 28.03.1941
Toomas Ott 28.03.1943
Assu Tauts 28.03.1946
Elgi Keskva 30.03.1934
Eevi Väljamäe 30.03.1943
Linda Kutti 31.03.1947


