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P Õ H J A - P Ä R N U M A A

Vändra Gümnaasium 1.a klass. Esimene rida vasakult: Ketriin Saks, Vladimir Žurihhin,
Kaur Rebina, Andero Välja, Lylian Tammai, Laureen Ojamets, Miia Sofia Voksep.
Teine rida: Renek Miil, Cassandra Kull, Ranel Aruvälja, Kenely Mors, Karolin Sturm, Anella Nilender.
Klassijuhataja Kadi Aruste.
Pärnjõe Kooli 1. klass. Eliise Koks,
Liisi Tähtla, Mia-Romily Margus,
Valdo Raudsepp, Maria-Kristella
Margus, Stella Raun,
klassijuhataja Eve Sikka.

V A L L A

I N F O L E H T

Vändra Gümnaasium 1.b klass. Esimene rida vasakult: Elviine Kojoni, Mia Maria Otti, Lisell Meresmaa,
Johanna Sumre, Lisandra Pahkojev. Teine rida: Ronaldo Pitsner, Jasper Jürimäe, Ander Teetsmann,
Lukas Nikolajev, Delisia Pert, Kadi Pärnoja, Kelly Kajulaid. Kolmas rida vasakult: Raigo Jürisoo, Hugo
Argel, Raiten Tiismaa, Karl Oskar Mölder. Klassijuhataja Riina Kirkmann.

PÕHJA-PÄRNUMAA
VALLA KOOLIDES
ALUSTASID
VÄIKESED ÕPPURID
KOOLITEED

Tootsi Lasteaed-Põhikooli 1. klass. Rosanna Jõemets, Kirke Erm,
Kaspar Hvedzevitš, Kenneth Sõrmus, Rasmus Poolak, Alfons Ilmjärv,
Lisandra Keppi, klassijuhataja Käde Reinthal.

Pärnu-Jaagupi Põhikool 1.a klass – vasakult 1. reas: õpetaja Signe Sume, Romet Veemaa, Kerti
Repnau, Lisanna Karits, Lorentiine Salumaa, Andre Mägi, Mia Mari Mirme, Mathilda Kivisild,
Aurelia Lille, Riko Vaimann. 2. reas: Hanna Belova, Deisi Krapivin, Simona Rasva, Pärbel Pirsi,
Christian Kruusmann, Kariina Stoimenova, Marcus Suursiim, Anrica Urban, Marten Tombak

30. september 2021

Kergu Lasteaed-Algkooli 1. klass
Paremalt klassijuhataja Liis Sedrik,
Veljo Sammel, Samuel Sammel.

Juurikaru Põhikooli 1. klass. Klassijuhataja Katrin Juro, õpilased Karel Saar,
Marten Helü, Keily Juss, Grit Grinenko ja Mirell Merimaa.

Pärnu-Jaagupi Põhikool 1.b klass – vasakult 1. reas Henriete Friedrichson, Grete- Liis Lehe,
Annabel Kaldmäe, Elisabet Kuhi, Lenna Laneman, Eliise Veemaa, Kreete Rein, Merilin Kruusmaa,
Dominic Looring, õpetaja Siiri Laanesoo. 2. rida vasakult: Lauri Kuhi, Andres Juurik, Romet Bašmanov,
Gregor Liik, Rocko Luik, Gregory-Marcus Lensment, Marten Alu, Danek Veemaa
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AVALIK
ENAMPAKKUMINE
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse majandusosakond korraldab avaliku kirjaliku
enampakkumise Põhja-Pärnumaa vallale
kuuluva hoonestatud kinnistu võõrandamiseks:
SAUNA KINNISTU, asukohaga Pärnjõe küla,
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa, alghinnaga 7300 eurot. Kinnistu katastritunnus
63801:001:0305, registriosa nr 17257250,
pindala 4980,0 m2, sihtotstarve100% elamumaa.
Enampakkumisel osalemiseks esitada pakkumised paberkandjal kinnises ümbrikus
hiljemalt 15. oktoobri 2021 kella 14.00-ks.
Ümbrikule märkida sõnad ,,ENAMPAKKUMINE, MITTE AVADA ENNE 15.10.2021
kell 14.10”
Pakkumises esitatakse vabas vormis sooviavaldus enampakkumisel osalemiseks,
milles märgitakse pakkuja nimi, isikukood
ja elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress
(juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi,
registrikood, kontaktandmed ja asukoht)
ning ostetava kinnistu nimi ja avaldaja poolt
pakutav ostuhind.
Pakkumine esitada Põhja-Pärnumaa vallamajja aadressil Pärnu-Paide mnt 2, 87701,
Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa.
Pakkumised avatakse vallamaja saalis
15.10.2021 kell 14.10.
Sauna kinnistu kohta saab informatsiooni
telefonil 5056343. Kinnistuga on võimalik
soovijatel kohapeal tutvuda.
Kinnistu müüakse isikule, kes on pakkunud
alghinnast alates kõrgeima hinna ja müügileping sõlmitakse notaris üksnes selle isikuga,
kes on esitanud pakkumise (ostja). Notaritasud maksab ostja.
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2021. a VALLAVOLIKOGU VALIMISTEST
PAINDLIK JAOSKONNAVALIK
Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest
oma valimisringkonna piires hääletamas
käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle
võimaluse tagab elektrooniline valijate
nimekiri, mis asendab seni jaoskondades
kasutusel olnud pabernimekirjad.
Ringkonna hääletusruumide asukohad
on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel
valimised.ee ja teavet saab ka valimiste
infotelefonilt tel 631 6633.
JAOSKONNAS
Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis
elektroonilisse valijate nimekirja märke
valijale hääletamissedeli väljastamise
kohta.
Valija saab hääletamissedeli kätte paberile
antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab
sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti
laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle
välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT
Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium
hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s
vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
Valimiste teabelehel on kirjas üldine info
valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud
valimisõigusega.
VALIMISÕIGUS
Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal,
kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks Eesti kodanikele saavad
kohalikel valimistel hääletada Eestis elavad
muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
POLIITILINE AGITATSIOON
Sellest aastast on poliitiline välireklaam
lubatud kogu valimisperioodi ajal.

Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis sees
peab olema tagatud valimisrahu.
E-HÄÄLETAMINE
E-hääletada saab arvutis, sisestades
ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja
mobiil-ID abil.
Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks
kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara,
arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist
on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist
kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
KOROONAVIIRUS
Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.
Seepärast kanna hääletusruumis maski,
hoia teistega vahet, desinfitseeri käsi, võimalusel luba eakad järjekorras ette, võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.
Valimiskomisjoni esimees
vallasekretär Piret Müür

Ettepanekute küsimine Põhja-Pärnumaa
valla tuuleenergeetika eriplaneeringu
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta

Kokkuvõte septembrikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu
46. istung toimus 15. septembril 2021. a
kell 14.00 Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses.
Istungilt puudusid Tarmo Lehiste, Tiia Uffert,
Kalev Mitt.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla jaoskonnakomisjonid ja nende liikmed.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla arengukava
aastani 2030 ja eelarvestrateegia aastaiks
2022-2025.
• Otsustati võõrandada tasuta vallavara aadressiga Sõmera tn 2, Tootsi.
• Otsustati võõrandada tasuta vallavara aadressil Sõmera tn 4, Tootsi.
• Anti luba kinnisasja tasuta omandamiseks
Viluvere külas Jaani Vanatoa kinnistul.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
28.03.2018 määrust nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.
• Võeti teadmiseks volikogu liikme Raul
Peetsoni poolt edastatud informatsioonina Advokaadibüroo Soraineni hinnang
äriseadustiku §-i 324 lg 1 p 3 tõlgendamise
kohta.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik
vaadata valla kodulehelt aadressil:
www.pparnumaa.ee

Joonis 1. Eriplaneeringu ala paiknemine Põhja-Pärnumaa vallas.
Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamine algatati Põhja-Pärnumaa
Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 41
„Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine“. Eriplaneeringu koostamise
eesmärgiks on selgitada välja sobivad alad
elektrituulikute pargi rajamiseks.
Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu
asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 15.10-15.12.2021.
Materjalidega saab tutvuda alates
15.10.2021 Põhja-Pärnumaa valla kodu
lehel www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/eriplaneeringud/tuuleparkide-eriplaneering ja Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsuses (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra
alev) lahtiolekuaegadel.

Eriplaneeringu ala paikneb kogu ulatuses
Põhja-Pärnumaa vallas ning on jaotatud
kolmeks eraldiseisvaks osaks (joonis 1). Osa
1 paikneb valla idaosas ning selle suuruseks on ligikaudu 7 100 ha, osa 2 asub valla
kirdeosas ning selle suuruseks on ligikaudu
8 500 ha ja osa 3 paikneb valla kaguosas
ning selle suuruseks on ligikaudu 14 800
ha. Planeeringuala suurus ei tähenda kogu
ala ulatuses tuulikute püstitamise kavatsust ega selle võimalikkust.
Põhja-Pärnumaa vallavalitsus ootab Teilt
ettepanekuid eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta
vastavalt planeerimisseaduse www.riigiteataja.ee/akt/119032019104) §-le 103 lõikele 2, mille kohaselt esitavad kaastavad
isikud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse kohta oma pädevusvaldkonnast

lähtudes ettepanekud, samuti hinnangu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja
piisavuse kohta ning nimetavad kohaliku
omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtades nimetatud alternatiivsetest asukohtadest nende hinnangul sobivaima asukoha planeeringuga kavandatava ehitise
püstitamiseks või pakuvad välja alternatiivse asukoha ehitise püstitamiseks.
Põhja-Pärnumaa vallavalitsus ootab arvamusi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse kohta kuni
15.12.2021 e-posti aadressile:
reet.olev@pparnumaa.ee või kirjalikult:
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (Vändra
alev, Pärnu-Paide mnt 2, 87701).
Reet Olev
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Planeerimis- ja arenguspetsialist
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Neli aastat Põhja-Pärnumaa valda
Ligemale 6 aastat tagasi sõlmisid Halinga, Tootsi ja Vändra vald ning Vändra alev ühinemislepingu, et
moodustada uus suurem vald, mis hiljem sai nimeks Põhja-Pärnumaa. Ühinemisleping oli pikk ja põhjalik!

P

õhja-Pärnumaa valla arengu aluseks
olid ja on konkreetsed arendustegevused, programmid ning investeerimisprojektid vastavalt ühinemislepingule
ja valla arengukavale aastani 2030.
Liitumisleping nägi ette 4 aastaga investeerida kokku 6,3 miljonit eurot, mille katteks
loodeti 4,7 miljonit toetusi ja omavahendeid planeeriti 1,6 milj eurot. Paraku näitas
elu, et enamike planeeritud investeeringute
maksumus oli alahinnatud, mitmeid hädavajalikke tegevusi lepingus aga ei kajastatud
ja tegelikkuses selliseid toetusmeetmeid ei
tulnud, mistõttu valla kanda jäi oluliselt suurem summa.
Aga kõigele vaatamata on 4 aastaga investeeritud (mõni objekt lõpetamisel) 12,1 miljonit, millest valla oma vahendeid 6,4 miljonit.
Esmane ja kõige olulisem teema, millega
neli aastat tagasi alustasime, oli elanikele kvaliteetse joogivee tagamine ja heitvee ärajuhtimine valla suuremates külades. Selleks reorganiseeriti endise Halinga valla ettevõte AS
Mako ülevallaliseks vee-ettevõtteks. Julgen
kinnitada, et see oli ainuõige otsus, mis võimaldas Makol taotleda KIK-ilt toetusi ÜVK
torustike rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. AS Mako koos vallapoolse rahastamisega on saanud positiivse rahastamisotsuse
KIK-ilt Pärnjõe, Suurejõe, Vihtra, Libatse ja
Vändra alevi ÜVK torustike rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, kokku summas
2,96 miljonit eurot. Vallavalitsus koostöös
vee-ettevõttega valmistab ette veel mitmete
külade vee- ja heitveetöötlusjaamade kaasajastamise projekte. Kokku on investeeritud
nn maa alla 4,6 miljonit, millest valla panus
1,6 milj. Samal ajal on vanad kanalisatsioonitrassid võetud kasutusele sadevete ärajuhtimiseks nii Pärnjõel, Vihtras kui ka Vändra
Allikõnnu tehnokülas.

MÕNED NÄITED
ÜHINEMISLEPINGUST:
• Vändra Lasteaia Rukkilille hoone energia-säästuprojektile nähti vallapoolseks
osaluseks 50 tuhat eurot, kuid tegelikult
läks kogu objekt maksma 900 tuhat ja
omaosaluseks kujunes ca 700 tuhat eurot.
• Pärnu-Jaagupi lasteaia rekonstrueerimise
maksumuseks planeeriti 250 tuhat, kuid
tegelikuks maksumuseks kujunes pea
800 tuhat, õnneks saime siin kasutada
Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud nn
koroona raha 520 tuhandet.
• Kunstmurukattega jalgpalliväljaku maksumus oli suurem 100 tuh võrra.
• Vändra Muusikakooli rekonstrueerimine
loodeti teha 400 tuhandega, millest valla
osalus pidi olema 200 tuhat ja Vändra
Gümnaasiumile ei olnud investeeringuid
planeeritud. Tänaseks on Vändra Muusikakool ja Gümnaasium viidud ühte hoonetekompleksi ja maksumuseks sai miljon
eurot ja siingi oli abiks riigi poolt antud
investeeringutoetus 207 tuhat.
• Pärnu-Jaagupi Muusikakooli, raamatukogu
ja halduskeskuse hoone remondiks kokku
oli planeeritud 200 tuhat, millest valla omavahendeid pidi olema 107 tuhat. Tegelikult läksime teist teed, viies muusikakooli
põhikooli kasutamata ruumidesse, millede
remondiks kulus 172 tuhat, ja halduskeskuse
kolisime raamatukogu, noorekeskuse ja kiirabiga ühte hoonesse. Kogumaksumuseks
kujunes koos teede ja tänavavalgustusega
380 tuhat. Tulemuseks sai Pärnu-Jaagupi
Kooli 2 hoone kaasaegse ja multifunktsionaalse lahenduse liftist rääkimata ning loodame, et endisesse halduskeskusesse, mis on
müüdud, tuleb üürimaja või midagi muud,
mida Pärnu-Jaagupis vajatakse.

• Üks esimesi investeerimisobjekte oli
Vändra Sotsiaalmaja renoveerimine,
mille maksumus suurenes planeeritud
266 tuhandele lisaks 100 tuhande võrra ja
needki vahendid tuli leida valla eelarvest.
• Tootsis on remonditud saun-ujula, lasteaia
maja kasutamata ruumides avatud perearsti punkt, noortekeskus ja halduskeskus ning jõuluks valmib ka vabaõhulava.
Suur rõõm on, et koostöös PÜTK-iga on
Tootsi saanud kaasaegse bussijaama ja
tänaseks on teada, et järgmisel aastal alustame Tootsi Põhikooli rekonstrueerimist,
mille maksumus on ca üks miljon (toetus
RTK-lt 540 000 on kinnituse saanud).
• Valla teedesse on investeeritud 843
tuhat, millest endise Vändra valla teedele 403 tuhat, Halinga valda 256 tuhat,
Tootsi valda 104 tuhat ja Vändra alevisse
71 tuhat ning tänavavalgustusse kokku
41500 eurot. Vändra alevis on välja vahetatud 194 valgustit ning valgustatud on
Suurejõe-Juurikaru kooli vaheline kergliiklustee. Valgustus on uuendatud ka Pärnu-Jaagupis Pärnu maanteel. Käesoleval
aastal saab veel valgustuse Vändra alevis
Kalmistu tee.
• Lisaks on tehtud veel palju väiksemaid
töid lasteaedades, koolimajades, kultuurija rahvamajades jne, millede üleslugemine
läheks liiga pikaks.
Püüdes jagada kõik nelja aastaga tehtud investeeringud 4 endise valla vahel ja mitte arvestada seda, et siin on palju subjektiivsust, kuna
Vändra Tervisekeskus, Vändra Gümnaasium,
Vändra Muusika- ja Kunstikool, kunstmuruväljak jne teenindavad lisaks Vändra alevi elanikele ka endise Vändra ja Tootsi valla inimesi,
on jaotus alljärgnev:

• Vändra alev 4,56 milj eurot;
• Halinga vald 3,61milj;
• Vändra vald 2,97 milj;
• Tootsi vald 0,94 milj eurot.
Lisaks investeeringutele on suurima tähelepanu all olnud ka pehmem pool st haridus ja
kultuur ning sotsiaalvaldkond. On valminud
haridusvaldkonna arengukava, on kaasajastatud hoolekandeasutusi vastavalt nõudlusele,
on toimunud erinevate sotsiaalteenuste suurendamine ning personali koolitamine. Oleme
uhked, et meie 17 hooldustöötajat läbisid edukalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis töökohapõhise väljaõppe. Liitumine sotsiaaltranspordi
arendamise pilootprojektiga on viinud teenuse
uuele tasemele ning edaspidigi toetame erivajadustega inimeste eluruumide kohandamist.
Mul on siiralt hea meel, et mitmed vallas tegutsevad ettevõtted on end laiendanud
ja lisandunud on uusi tegijaid. Õpilaste arv
Vändra Gümnaasiumis ja Pärnu-Jaagupi Põhikoolis on tõusuteel ning laste arv lasteaedades
ei ole langenud.
Nelja aastaga on ühinemislepingus kirjapandud Põhja-Pärnumaa vallale seatud eesmärk „Muuta omavalitsusüksuse osutatavad
teenused mitmekesisemaks, kvaliteetsemaks
ja suurendada nende kättesaadavust“ igati
täidetud.
Mul on olnud suur rõõm töötada meeskonnaga, kes kõike eeltoodut on ellu viinud,
kuid kindlasti on teha veel palju, ikka selleks,
et Põhja-Pärnumaa vallas oleks hea elada!
Head valla elanikud, 10 päeva pärast on teil
võimalus valida (loe: kohustus) omale uus
volikogu koosseis. Kindlasti minge kõik valima
ja valige ikka südame ja peaga, et valla areng
ei jääks seisma!
Jane Mets
Vallavanem

Vändra ja Tootsi piirkonna beebipäev.

Vallavanema
vastuvõtt beebidele
Vallavanema Jane Metsa vastuvõtt beebidele ja nende vanematele toimus
9. septembril Pärnu-Jaagupi rahvamajas ja 10. septembril Vändra kultuurimajas,
kuhu olid oodatud nii Vändra kui ka Tootsi piirkonna pered.
Vallavanema vastuvõtule oli kutsutud 35 perekonda. Üritusel anti lapsevanematele üle vallavapiga hõbelusikas ning raamat „Pisike puu“.
Kuna viirusliku olukorra tõttu ei olnud sel aastal võimalik beebide üritust kevadel läbi viia, siis tekkis olukord, kus vanemad beebid tulid hõbelusikale järele
juba ise kõndides.
Loodame järgmisel aastal vallvanema vastuvõtu beebidele korraldada kahel
korral aastas – kevadel ja sügisel.
Anneli Kaljur
Sotsiaalosakonna juhataja
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Pärnu-Jaagupi beebipäev.
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Pärnjõe Kool käis sügist
sünnipäeva puhul tervitamas

Foto: Külliki Kruusmann

Pärnu-Jaagupi Põhikooli
õppurid kergejõustiku
eriolümpial Viljandis
Pärnu-Jaagupi Põhikooli 4.-7. klassi õpilased osalesid septembris kahepäevastel eriolümpia kergejõustikuvõistlustel Viljandis. Väga hea tulemuse
saavutas Kenno Saks, kes oma divisjonis saavutas
400 m jooksus III koha. Esimese koha medalid said
endale kaela Mattias Pärnala palliviskes, Marten
Luumberg kaugushüppes ja 100 m jooksus ning
Markus Kaljurand 400 m jooksus. Sportlased olid
pühendunud ja andsid endast parima.
Esimese võistluspäeva järgselt jätkus õpilastel
jaksu uudistada Viljandi lossimägesid ning kiikuda sealse külakiigega. Suured tänud EO Eesti
Ühendusele ürituse korraldamise ja finantseerimise eest.
Sportlasi saatis õpetaja Külliki Kruusmann.

Kuna üks kuri ja kiuslik viirus on ära rikkunud juba kahe õppeaasta kevadised
õppereisid, otsustasime sel aastal kohe
sügisel ühe hariva väljasõidu korraldada.
Et mitte anda hoogu ikka ja jälle kõlavatele väidetele meie valla haridusvaldkonna
liigsest kulukusest, mahutasime sügisesse
pööripäeva, 22. septembrisse mitmed
erinevad tegevused ja sündmuste tähistamised. Hommikul alustasime tavapärase
õppetööga. Pärast 3. tunni lõppu istusime kogu kooliperega bussi ja sõitsime
Soomaa Külastuskeskusesse, et tähistada
sügise sünnipäeva osalemisega programmis „Puu-uurijad metsas“. Programmi
sisuks oli umbes 2 km pikkune jalgsimatk
Koprarajal, mille käigus said õpilased nii
iseseisvalt (külastuskeskusest kaasa antud
juhendmaterjalide abiga) kui õpetajate
juhendamisel tutvuda meie metsade kõige
levinumate puude, põõsaste ja rohttaimedega. Tutvumine oli üksikasjalik ja sisaldas
endas puutüvede, okste, lehtede, okaste,
seemnete jne vaatlemist, katsumist, nuusutamist, julgemad tegid ka mõningaid maitseproove – näiteks sügisene jänesekapsas
oli ikka hapu küll! Nagu matkaraja nimigi
viitab, nägime lähedalt meie loomariigi
kõige osavama ehitusmeistri kopra tegevuse tulemusi. Eriti muljetavaldavad olid
hiigelsuured „teritatud pliiatsid“! Üks neist
oli nii värsketest laastudest ümbritsetud,
et tekitas omajagu põnevust – võib-olla

just meie saabumine peletas meistrimehe
töö juurest korraks eemale ja ta jälgib meid
kusagilt siitsamast mõnest jõeäärsest rohupuhmast, et segajate lahkudes planeeritud langetustööga jätkata!? Matkarajal
möödus aeg märkamatult ja tagasi jõudes
avastasime, et olime metsavaikust ja ilusat sügisilma nautinud tubli 2 tundi. Rajal
leidunud infotahvlitelt kogutud tarkuste
abiga sai iga soovija retke lõpetuseks täita
loodusteemalise ristsõnamõistatuse. Kui
eespool oli juttu, et mahutasime ühte päeva
mitmeid tegevusi ja sündmusi, siis olgugi
siinkohal ära mainitud, et tähistasime selle
matkaga ka Euroopa Spordinädala algust.
Samuti andsime oma väikese panuse hiljuti
toimunud maailmakoristuspäeva silmas

pidades. Nimelt oli igaühel Koprarajale
minnes kaasas väike kilekott, et vajadusel
kokku koguda metsateel leiduv pisiprügi.
Tunnustuseks enne meid matkamas käinud inimestele võisime tõdeda, et rahvuspargis liikujad oskavad loodust puhtana
hoida, sest meie „prügisaak“ jäi äärmiselt
tagasihoidlikuks. Tervistava matkapäeva
lõpetasime mõnusa piknikuga, koolist
kaasa võetud kuum marjatee ja saiakesed
maitsesid karges sügisõhus tõesti suurepäraselt! Väsitava, aga sündmusterohke päeva
võttis lihtsalt ja lühidalt kokku üks 5. klassi
poiss: „Täitsa asjalik päev oli!“
Pärnjõe koolipere nimel
Valdur Ojala,
direktor

Pärnu-Jaagupi Põhikooli pere
alustas õppeaastat huviga
Keset sooja suve sai koolijuht Katrin Kohjus
haridusministeeriumilt toreda uudise, et juunikuised pikad projektikirjutamise õhtud on
vilja kandnud ja meie õppeaasta stardilaager
on teiste õpihuvilaagrite kõrval samuti rahastuse saanud. Nii juhtus, et õpetajatel, kes 18.
augustil tööle tulid, algasid kiired õpihuvilaagri ettevalmistuspäevad. Ühise pingutuse
tagajärjel oli 1.-3. septembril kogu kooliperel võimalus õppeaastat alustata tavapärasest
huvitavamalt. I kooliaste startis klasside kaupa,
II ja III kooliastme õpilastele pakkusid õpetajad välja põnevaid teemasid, millega esimesed kolm koolipäeva tegeleda. Õpilased
said ise valida, millise teemarühmaga liituda.
Kohe peale 1. septembri hommikul toimunud
kooliaasta avaaktust ja klassijuhatajatundi liikusidki õpilased teemarühmadesse ja algas
põnev õppetöö. Väga populaarseks osutus II
kooliastme õpilaste seas ralli teemarühm õpetaja Elle Redlichi ja tema klassi noormehe Jüri
Jürisaare eestvedamisel. Momentaalselt täitusid ka noorte teadushuviliste rühmad, mida
juhendasid õpetajad Liset Muhu, Karina Kotkas ja Aile Jaansalu. Noortele kunstihuvilistele
pakkusid tegevusi õpetajad Anne Alus, Helen
Mitt ja Virve Lohu. III kooliastme õpilastel
oli lisaks trükikunsti õpikojale valida õpetaja
Tiiu Muhu juhendatud keskaegsete kindluste
töötoa, õpetaja Urve Indermitte sporditeemalise, õpetaja Hele Nööri teadusteemalise,
õpetaja Merike Mäemetsa teatriteemalise ning
õpetaja Hille Uustamme juhendatud kunsti
ja matemaatika integreeritud töötoa vahel.
Kuigi pakutav teemade palett oli kirju nii, et
võis pea sassi ajada, leidsid huvilised õpilased oma üles ning huvitavad õppetegevused

algasid juba 1. septembril. Nii valmis 3. septembriks õpetaja Urve juhendamisel kooli
lähedal asuva rulaplatsi kõrvale mitu labürint-rada, esimese päeva pärastlõunaks ehtis
aga ajalooklassi keskaegne kindlusmüür koos
uhkete tornidega. Rallihuvilised olid jõudnud
Libatses ralliklubiga tutvust teha ja ise kartidega sõitmas käia.
Kahe praktilisi tegevusi täis õppepäeva
vahele jäi uurimisretk väljasõiduga valitud
teemaga sobivatesse paikadesse. I kooliastme
õpilased külastasid Maria ja Korstna talu
ning Pernova looduskeskust Pärnus. II ja III

kooliastme õpilastel oli võimalus sõita Tallinnasse või Tartusse. Tallinnas külastati Rakett
69 stuudiot, kus meie õpilased said osa teadusteemalisest töötoast ja meisterdati ise savist
esemed nagu Katariina Gildi päris-meistridki.
Päeva teine pool möödus SuperSky pargis
hüpates ja vaaterattal Tallinna vaateid nautides. Üks grupp jõudis külastada ka KUMU,
teatrihuvilised osalesid VAT Teatri impro-töötoas ning piilusid Estonia teatri kulisside taha.
Ajaloohuvilised noored said võimaluse külastada Linnamuuseumi erinevaid torne ja käike.
Paljudele õpilastele oli see esmane tutvus

meie riigi pealinnaga. Tartusse suundunud
teemarühmad külastasid spordi- ja olümpiamuuseumit, trüki- ja paberimuuseumit ning
AHAA-keskust. Pärastlõuna oli Aura keskuses.
Osad õpetajad olid ka 3. septembrile veel
väljasõite planeerinud. Teatrihuviliste rühm
käis Pärnus Apollo kinos ,,Kratti“ vaatamas,
ajaloohuviliste rühm Punases tornis. I kooliastmele tuli aga kooli juurde külla Kolme Põrsakese teadusteater, mille esitlusest mõnda katset
saab ka kodus järgi teha ja mõnda katset ei
tohi mingil juhul hakata ise kordus katsetama.
Kolme esimese koolipäeva lõpuks valmisid
plakatid-postrid nähtust-kuuldust, trükikunsti
rühm sai kunstnik Tiina Saaritsa juhendamisel
omale ise trüki-disainitud t-särgid selga.
Kooliaasta esimesed päevad olid küll ilmselt pikimad sellel õppeaastal, kuid näitasid
selgelt, et õpilastel on õpihuvi olemas. Õpihuvilaagrite peaeesmärgid – toetada õpilaste
õpihuvi, pakkuda lastele ja noortele huvialapõhist suhtlemisvõimalust ja näidata õpilastele,
et kool on tore koht, kus tehakse huvipakkuvaid asju – said kuhjaga täidetud. Suhtlemised
algatatud, huvid taas-äratatud, saame istuda
juba rahulikumalt koolipinki ja vaadata, mida
põnevat meile alanud õppeaastal kooliõppekava pakub.
Täname projektijuht Anne Alust, kes kogu
koolipere õpihuvilaagri logistika ning toitlustamise toimima aitas. Huvipakkuvat õpinguteaastat kõigile kooli ja lasteaiaga seotud inimestele meie vallas!
Katrin Kohjus
direktor
Pärnu-Jaagupi Põhikool/
Pärnu-Jaagupi Muusikakool
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Vallavolikogu I koosseisu tööst
vallavolikogu esimehe pilgu läbi
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu liikmete arvuks
on määratud 21 inimest. Vallavolikogu I koosseisu töös osalesid: Margo Dello, Priit Enok,
Olga Kaljuste, Roman Kiveste, Madis Koit, Eha
Kuldkepp, Tiit Soosaar ja tema asendusliige
Silje Lang, Tarmo Lehiste, Kaido Madisson ja
tema asendusliige Kalev Mitt, Jüri Mets, Niida-Anita Morgen, Gerda Mölder, Raul Orav,
Raul Peetson, Jaanus Rahula, Heldi Raude,
Mati Rosenstein, Nils Sempelson, Marina
Simm, Tiia Uffert ja Ülle Vapper.
Volikogu esimeheks valiti Ülle Vapper ja
aseesimeheks Priit Enok. Volikogu juurde oli
moodustatud 7 komisjoni:
• Eelarvekomisjon (esimees Tiia Uffert);
• Arengu- ja majanduskomisjon
(esimees Tiit Soosaar, hiljem Roman Kiveste);
• Haridus- ja noorsootöökomisjon
(esimees Priit Enok);
• Kultuuri- ja sporditöökomisjon
(esimees Tarmo Lehiste);
• Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
(esimees Marina Simm);
• Keskkonnakomisjon (esimees Margo Dello);
• Revisjonikomisjon (esimees Jaanus Rahula).
Alates aastast 2017 kuni käesoleva ajani on
volikogu pidanud kokku 47 istungit. Volikogu
väljasõiduistungeid oleme pidanud kõikides
valla piirkondades, kus oli vähegi ruumi ja
võimalusi istungi pidamiseks: koolimajades,
rahvamajades, külakeskustes jne. Seda kõike
tegime põhjusega, et volikogu liikmed saaksid tutvuda ja olla kursis uue moodustunud
suure valla erinevate piirkondade tegemistega.
Valimisperioodi ajal, koroona ajal, kui inimeste
omavahelised kontaktid olid piiratud-keelatud,
toimus 5 volikogu digiistungit. Iga halb on ka

Vallavolikogu 16. 06. 2021 Kaismal.

mõnikord millelegi heaks. Volikogu kinnitas
oma töökorda virtuaalse ehk digiistungi pidamise võimalused ja see toimis 100%. Kõikidel
meie volikogu liikmetel on olemas pädevad
digioskused, mis võimaldasid volikogu istungeid pidada interneti vahendusel arvuti- või
telefoniekraanide taga. See on järgmisele
koosseisule hea märk, et vajadusel saab pidada
istungeid ka kokku tulemata ja pikki maid läbi
sõitmata.
Kõik toimunud volikogu istungid on videosalvestatud ning valla kodulehel kõigile huvilistele vaatamiseks.
Kokku võttis volikogu I koosseis vastu 218
otsust ja 133 määrust, kolmel korral otsustati
muuta ühinemislepingut.

Tänaseks on volikogu töö lõppjärgus, sest
järgmise volikogu koosseisu valib meie rahvas
juba oktoobrikuu keskpaiku. Mida öelda kokkuvõtteks? Volikogu töö on pingeline, vajab
süvenemist ja pühendumist ja sellega peavad
volikogu liikmed arvestama. Komisjonide esimeestel lasub eriti suur vastutus eelnõude läbitöötamisel, protokollide vormistamisel jms. Me
pole olnud alati üksmeelel, tihti ei olnud vastuvõetud otsused kõigile meeldivad, kuid paraku
tuleb teha ka ebapopulaarseid otsuseid või otsida
kompromisse ja see kuulub asja juurde, tahame
me seda või mitte. Volikogu pole olnud pelgalt
kummitempel, nagu tarvitsetakse öelda. Ideaalis
peaks volikogu ütlema vallavalitsusele „mida
teha ja kuidas teha“ ning vallavalitsus „teeb“.

Meil on kinnitatud valla arengukava, kus on
sees kõik meie valla tulevikuunistused, mida
peaks ja võiks Põhja-Pärnumaa vallas järgmistel aastatel ära teha. Ka rahaline seis ei ole halb
ja võime rahuliku südamega valimistele vastu
minna.
Soovin, et meie rahvas tuleks kindlasti valima
ja uude volikogu koosseisu saaksid meie valla
parimad kandidaadid.
Uuele valitavale volikogule
palju jõudu soovides
Ülle Vapper
ylle.vapper@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi Muusikakool korraldas puhkpillifestivali 15. korda
Juba 15. korda kogunesid noored puhkpillimängijad üle Eesti Pärnu-Jaagupi Muusikakooli, et vabariigi parimate õpetajate käe all
pillimängu harjutada ning koos musitseerida.
Teist korda toimus tavapäraselt juunis olnud
festival septembrikuus, kuna Covid-19 viiruse
leviku takistamiseks ei saanud suve hakul veel
kogunemisi korraldada. Samas on septembrikuine kokkusaamine noortele meeldima hakanud ja tänased korraldajad kaaluvad järgmistegi puhkpillifestivalide korraldamist sügisel.
Kolmel festivalipäeval toimusid pillirühmade kaupa töötoad ning ühised festivaliorkestri harjutused. Õhtuti vaadati koos filmi

ja mängiti traditsiooniliselt jalgpalli. Laupäevaõhtusel festivalikontserdil astusid üles erinevad pillikooslused värskelt kokkumängitud
repertuaariga. Üllatajaks oli trompetiansambel,
mille liikmed olid loonud ühistööna uue pala –
Halinga puhkpillifestivali signatuuri. Festivali
peakorraldaja, meie muusikakooli trompetiõpetaja Kaido Kivi lubas järgmisel aastal selle
juba aktiivsesse kasutusse võtta ning seekordse
festivali lõpp-kontserdil ulatas trompeti töötoa
juht Jaan Ots Kaido Kivile ka uue signatuuri
noodid.
Halinga XV puhkpillifestivali naelaks oli
kindlasti pühapäevane laulu- ja pillilahing

vol 2, millest võtsid osa Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester koos segakoor Vox
Populiga ning Pärnumaa Kaitseliidu orkester Saxon koos segakoor Endlaga. Žüriisse
kuulusid esindajad Eesti Puhkpillimuusika
Ühingust, Eesti Kooriühingust ning Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusest. Laulu- ja pillilahingu
võit läks seekord Tallinnasse ja see lisas Pärnu
koorile-orkestrile indu osaleda ka järgmisel
korral, et revanši nõutada.
Lõppkontserdil esines ka noortest muusikutest koosnev festivaliorkester, mis kõlas
seekord tõesti hästi. Juubelihõngulisel lõppkontserdil meenutas festivali üks algatajatest

ja pikaaegne peakorraldaja Elena Mägi, miks
ja kuidas kõik alguse sai. Publikule tegi kummarduse ka Halinga puhkpillifestivalide teine
algataja ja pikaajaline eestvedaja Priit Aimla.
Teist korda lõppes Halinga puhkpillifestival loteriiga, mille auhinnad olid välja pannud
head toetajad Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusest eraisikuteni. Halinga XV puhkpillifestivali
põhitoetajateks oli Haridus- ja Teadusministeerium õpihuvilaagrite rahastuse kaudu ning
Eesti Puhkpillimuusika Ühing.
Katrin Kohjus,
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli direktor
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Põhja-Pärnumaa vallavolikogu valimised 2021
EESTI KONSERVATIIVNE RAHVAERAKOND
EKRE KOV-i PROGRAMMI KOKKUVÕTE PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAS
PÕHJA-PÄRNUMAA ON HOOLIVATE, ETTEVÕTLIKE JA PERESÕBRALIKE INIMESTE KODUVALD!
nr 101 PEETER PERM
nr 102 HELLE PENJAM
nr 103 RAGNAR PRIVITS
nr 104 ELIS KAPLUR
nr 105 PEETER HIRV
nr 106 JÜRI NURMIK
nr 107 HARRI HEINASTU
nr 108 URMAS LAAST

1. Kõige hoolivam, ligipääsetavam ja turvalisem VALD!
Väldime vallas ääremaastumist.
2. Kõige laste- ja peresõbralikum VALD!
Lapsed ja pered tagavad valla hea toimetuleku tulevikus.
3. Kõige rohelisem ja keskkonnasõbralikum VALD
Pole vaja üleilmset rohepööret, vaid korrastatud ja jätkusuutlikku rohelist keskkonda.
4. Kõige parem ettevõtluskeskkond ja konkurentsivõimelised töökohad.
Seisame rahvusliku majanduse, ausa kohaliku ettevõtluse ja konkurentsivõimelise palgaga töökohtade eest.
5. Kõige jätkusuutlikuma haridus- ja kultuurimaastikuga VALD.
Väärtus- ja traditsioonipõhine haridus ja haritus on eesti rahva, keele ja kultuuri säilimise alus.

VALIMISLIIT VÄNDRA NOORED
VALIMISLIIT VÄNDRA NOORED – MUUTUSED TULEVAD KOOS UUTE INIMESTEGA!

nr 109 RALF-HENRY KAAS
nr 110 MARI-LIIS JAANSON
nr 111 REIN KONTUS
nr 112 MERIT EIER
nr 113 MARTIN SEMPELSON
nr 114 TAIRE OJALA
nr 115 MARIO MÄGISALU
nr 116 JAANIKA PETERSON
nr 117 INDREK SAAR
nr 118 MARIS ROOST
nr 119 MARTIN PÄRN
nr 120 EIKE MERESMAA
nr 121 MARLON KIVISILD
nr 122 AIRIN LAASMA

Oleme Vändra piirkonna kohalikud aktiivsed
noored, kes soovivad Põhja-Pärnumaa vallas toimuvas kaasa rääkida ja osaleda otsustamisprotsessides. See on meile oluline, kuna siin on meie
ja meie perede kodukoht praegu ning tulevikus.
Me seisame väärtuste eest, mis meile kõige
enam loevad:
• kohalik inimene, kodanikualgatus ja kogukonna kaasamine
Märkame ja tunnustame inimesi, kes tegutsevad südamega, panustavad valla arengusse või
hoiavad valla head nime; toetame ettevõtete
tegevust vallas.
Peame oluliseks meie inimeste algatusi ja kogukonna kaasamist, et tekiks arutelusid ning saaksime häid ideid ellu viia.
Peame oluliseks, et meie valla keskustes toimiks
toiduvõrgustik OTT.
Konkreetse tegevusena korraldada rahvale vallakeskustes arvamusõhtud, kus inimesed saavad
rääkida muredest ning esitada ideid.
• selge kommunikatsioon ja läbipaistvus
vallavalitsuse ning allasutuste töös
Soovime, et meie valda puudutav info jõuaks
kiiresti ning probleemideta vallarahvani ning
allasutuste töö oleks rohkem kontrollitud.

Kaks aastat kestnud tervisekriis on selgelt välja
joonistanud meie valla kitsaskohad informatsiooni kättesaadavuses ning selle liikumises –
soovime seda parandada.
Konkreetse tegevusena kontrollida raha sihtotstarbelist kasutamist allasutustes.
• meie inimeste heaolu ja turvalisus
Tegeleme bussiliikluse ja jäätmemajanduse
parendamisega; suuname rohkem vahendeid
teede (sh kergliiklustee) hooldamiseks ja ehitamiseks; vabatahtlike kaasamine turvalisuse
tagamiseks.
Tähelepanu tuleb pöörata valla kolehoonetele
ning uurime võimalusi kohaliku kogukonna ja
investoritega koostöös nende hoonete mõistlikuks taastamiseks ning kasutuselevõtuks,
loomaks lisaväärtust.
Ühe konkreetse tegevusena soovime paar korda
aastas tuua vallakeskustesse prügikonteinerid,
kuhu valla rahvas saab tasuta suurjäätmeid tuua.

konkurentsivõimeline teiste Pärnumaa ja naabermaakondade õpetajate palgaga. Peame
oluliseks lasteaedade ja koolide õuealade
ning õppehoonete viimist vastavusse kaasaja
nõuetega.
Oluline on spordiväljakute korrastamine ja
seiklusradade loomine nii lastele kui noortele;
välijõusaalide rajamine ja spordi- ning vabaajakeskuse rajamine Vändra keskusesse.
Konkreetse tegevusena spordi- ja tervisekoordinaatori ametikoha loomine.
• tervis
Elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava
keskkonna loomine; tervisedenduse valdkonna
arendamine.
Peame oluliseks terviseteemaliste seminaride ja
ürituste korraldamist erinevatele sihtgruppidele
ja vanuserühmadele, pöörates tähelepanu ka
vaimsele tervisele. Otsime koostöövõimalusi
Tervise Arengu Instituudiga, et tervist toetavad
valikud oleksid kättesaadavad igale inimesele.

• haridus, sport ja kultuur
Loome ja/või arendame ühtse haridus-, huviharidus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning sotsiaalvaldkonna koostöövõrgustiku.

Konkreetse tegevusena terviseteemaliste seminaride ja ürituse korraldamine erinevatele sihtgruppidele.

Optimeerime koolivõrgustikku. Seisame selle
eest, et Põhja-Pärnumaa õpetajate palk oleks

Meie vallavanema kandidaat on
Rein Kontus.

VALIMISLIIT MEIE VALD
nr 123 TARVI TASANE
nr 124 ÜLLE VAPPER
nr 125 RAUL PEETSON
nr 126 GERDA MÖLDER
nr 127 URMET KALDEN
nr 128 NIIDA-ANITA MORGEN
nr 129 TOOMAS SONTS
nr 130 DIANA MÄGI
nr 131 RAUL TOOME
nr 132 IMBI UULIMAA
nr 133 MAREK MATT
nr 134 SIIRI SING
nr 135 MATI ROSENSTEIN
nr 136 AILE JAANSALU
nr 137 ANITA-LY LAAN
nr 138 KÜLLI LUMI
nr 139 HILLE UUSTAMM
nr 140 ANNE-MAI TAMMELEHT

Meie Vald suurendab elanike pühendamist valla elu korraldamisse
ja arendamisse. Otsese suhtluse kaudu püüame taastada
usalduse kohalikku võimu ja kodanike endi vahel.
Meie Vald võtab eesmärgiks rakendada tänapäevaseid
juhtimis- ja kommunikatsioonimeetodeid, et omavalitsuse
pakutavate teenuste tase oleks kõrge ja elanikud rahul.
Meie Vald peab oluliseks jätkusuutlikku arengut
igal tasandil ja kõikides piirkondades.
Meie Vald teeb koostööd naaberomavalitsuste,
sõprusvaldade, ettevõtjate, asutuste ja organisatsioonidega,
et meie areng oleks sidus ning järjepidev.
Meie Vald väärtustab ja toetab ettevõtlust. Loome
tingimused ettevõtluse arendamiseks. Toetame
ettevõtluspäeva või messi korraldamist.
Meie Vald peab oluliseks turvalist elukeskkonda ja selle arendamist.
Meie Vald suurendab kriisiteadlikkust.
Meie Vald toetab asutuste- ja töötajatevahelist koostööd.
Meie Vald korrastab ja arendab koolivõrku.

Meie Vald seisab selle eest, et säiliks kvaliteetne
gümnaasiumi- ja huvihariduse andmine.
Meie Vald rekonstrueerib õpilaskodu, staadionid,
skatepargi, tenniseväljaku ja laste mänguväljakud.
Meie Vald toetab noortesporti, spordiklubisid
ja spordiobjektide rahastamist.
Meie Vald peab oluliseks luua volikogu juurde
noortekomisjon, et noored osaleksid aktiivsemalt
vallale oluliste küsimuste arutelus.
Meie Vald toetab kultuuriasutuste, külaseltside, MTÜde
ja noortekeskuste algatusi ning koostööprojekte.
Säilitame olemasolevaid ja algatame uusi traditsioone.
Meie Vald pingutab selle nimel, et nii väikeste lastega
perede kui eakate inimeste heaolu oleks tagatud ja meie
valla inimesed oleksid rahul omavalitsusega.
Meie Vald võimaldab ja soodustab tegevusi, mis on suunatud
laste, noorte ja tööealiste inimeste tervise tugevdamiseks.
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Põhja-Pärnumaa vallavolikogu valimised 2021
VALIMISLIIT TASAKAAL
nr 141 Madis Koit
nr 142 Tarmo Lehiste
nr 143 Priit Enok
nr 144 Riina Kukk
nr 145 Roman Kiveste
nr 146 Silje Lang
nr 147 Margo Dello
nr 148 Jüri Mets
nr 149 Meelis Kruusmann
nr 150 Monika Jõemaa
nr 151 Märtin Rõõmusaar
nr 152 Piia Toom
nr 153 Katrin Juro
nr 154 Tiina Heidemann
nr 155 Linda Õisman
nr 156 Veli Piikmann
nr 157 Ülo Stokkeby
nr 158 Kalle Lehtemaa

PRIORITEETSED INVESTEERINGUD
Rahaga käitume vastutustundlikult ja investeerimisotsuseid teeme üksnes vastavalt eelarvestrateegia
võimalustele.
• Ehitame Vändra Gümnaasiumi internaadi asemele
moodsa õpilaskodu ühes ujulaga.
• Kaasajastame Pärnu-Jaagupi staadioni.
• Seisame selle eest, et Tootsi Lasteaed-Põhikool saaks
täielikult renoveeritud.
• Leiame vahendid väikelasteaedade kaasajastamiseks.
• Ehitame Vändra tenniseplatside baasil välja multifunktsionaalsed spordiväljakud.
• Ehitame Pärnu-Jaagupisse kaasaegse skatepargi
ning rekonstrueerime tenniseväljaku.
• Investeerime prügivabasse keskkonda ja viime jäätmekogumise ning -sorteerimise kõigis valla piirkondades eeskujulikule tasemele.
• Rajame Kergu kooli jalakäijate- ja kergliiklusteele
tänavavalgustuse.
• Korrastame Vändra jõe ujumiskoha.
• Rajame raamatukogudesse targalt lahendatud kaugtöökohad.
PROGRAMM
Võrdne kohtlemine
• Tagame tasakaalu valla erinevate kogukondade
vahel. Kastame seda taime, mis kasvab, ning peame
oluliseks keskuste elujõu säilimist.
Aktiivsed kogukonnad
• Toetame külaseltse ja kogukondlikku tegevust.
• Suurendame kaasava eelarve rahastust ning töötame välja külade huvidega arvestava süsteemi.
Avatud ideedega juhtimine
• Vallavanema valimisel eelistame professionaalsust
ja välistame poliitilised kandidaadid.
• Korraldame konkursid vallavanema, abivallavanemate ja teiste juhtivate ametnike leidmiseks.
• Toetame valla juhtimises tarkust, ausust, värskeid
ideid ja uusi tegijaid.
Turvaline elukeskkond
• Turvalisuse tagamiseks viime valla kriisijuhtimise
kaasaja nõuete tasemele.
• Hoolitseme ujumise ja vaba aja veetmise kohtade
turvalisuse eest.
• Panustame vabatahtlike päästjate tegevusse.

Tugev haridus
• Panustame väljakujunenud koolide, huvikoolide ja
lasteaedade hoidmisele ja tugevdamisele.
• Loome Vändra Gümnaasiumis tingimused, mis on
võrreldavad riigigümnaasiumite omadega.
• Haridust korraldades tugineme haridus- ja noortevaldkonna arengukavale.
• Planeerime täiskasvanute hariduse taastamist Vändra
Gümnaasiumi baasil.
• Leiame vahendid, et luua toimiv süsteem hariduslike
erivajadustega laste õpetamiseks.
Hoitud ja kaasatud noored
• Arvestame noorte arvamust, toetame noorsootöö
rahastamist, tugevdame noortevolikogu rolli.
• Usaldame noorsoole suunatud projektide elluviimise
noorte endi kätesse.
• Usaldame noortekeskuste arendamisel ja sisustamisel noorte endi algatusi.
Väärtustatud eakad
• Väärtustame aktiivset eluviisi, toetame eakate kokkusaamisi valla kõigis piirkondades.
• Tunnustame, toetame ja toome eeskujuks nii eakate
uusi algatusi kui traditsioonilisi ettevõtmisi.
• Aitame hoida ja taasluua erinevaid eakate või erivajadustega inimeste huvialaringe.
• Hoolitseme eakate kodu- ja lähiümbruse ohutuse
eest.
Tugevad spordiklubid ning kultuuriseltsid
• Suurendame seltside ja klubide rahastust ning käivitame noorte spordi- ja kultuuri stipendiumid.
• Toetame traditsiooniliste spordisündmuste korraldamist ning tähtsustame uusi algatusi.
• Tugevdame valla projektijuhtimise võimekust ja
MTÜ-de töö toetamise süsteemi.
Inimestega arvestav transport
• Planeerime taskukohaseks liiklemiseks ning töö- ja
õpirändeks sobiva bussiliinide võrgu.
• Leiame koos piirkonna elanikega sobivad ning ohutud Via Baltika ühistranspordi lahendused.
• Seisame Rail Balticu kohalike peatuste väljaehitamise
eest.
Taristuprojektide juhtimine
• Elukeskkonda muutvate projektide planeerimisel
nõuame kohalike elanike kaasamist ning keskkonnamõjude hindamist
• Tuuleparkide projektide otsustamisel lähtume kohaliku kasu põhimõttest.
• Seisame kiire interneti väljaehitamise eest ja toetame
„viimase miili“ põhimõtte järgimist.

Heas korras teedevõrk
• Suurendame ja tasakaalustame teede korrashoiu
rahastust.
• Võtame eesmärgiks korrastada ja hooldada teed kuni
viimase kilomeetrini.
• Kasvatame valgustatud kergliiklusteede võrku.
Tugev sotsiaalsüsteem
• Sotsiaalteenuse puhul peame oluliseks abivajajate
märkamist, hoolivust ning professionaalsust.
• Toetame valla sotsiaalasutuste võrgustiku arendamist.
• Võtame eesmärgiks kutsetunnistusega hooldustöötajate töötasu tõstmise.
• Tagame kvaliteetse sotsiaaltranspordi teenuse kättesaadavuse.
Kaunis elukeskkond
• Võtame eesmärgiks lammutada alevite elukeskkonda
risustavad lagunenud hooned.
• Jätkame kaunite kodude tunnustamist ning hurjutame hooletuid kinnisvaraomanikke.
• Hoolitseme selle eest, et prügimajandus oleks korraldatud inimestele mugaval moel.
Panustame rohepöördesse
• Valla hoonete renoveerimisel toetame säästlikke
lahendusi, autopargi uuendamisel jälgime vähima
saastamise põhimõtet.
• Otsime võimalusi elektriautode laadimisvõrgustiku
väljaehitamiseks.
• Paigaldame igasse haridusasutusse moodsad prügisorteerimise jaamad.
• Loome igasse piirkonda prügi liigiti sorteerimise võimalused.
Ettevõtlus
• Kavandame kohalikku ettevõtlust arendava koostöö
Pärnu Kolledži ja kutseõppeasutustega.
• Kaasame ettevõtjad kohaliku elu küsimuste lahendamisse ja soosime ettevõtjate ühistegevust.
• Toetame maaettevõtluse ja maaturismi arendamist
soosiva keskkonna kujundamist.
Tugevad partnerid
• Teeme koostööd naaberomavalitsuste ja maakondade keskustega.
• Toetame Pärnu Kolledži arengut ja teeme meist sõltuva, et kõrghariduse omandamine oleks kodumaakonnas võimalik.
• Hoiame ja parandame koostööd kutseharidusasutustega, aitame kutsehariduse populariseerimist.
• Tugevdame sidemeid turvalisuse eest seisvate päästekomandode, politsei, kaitseliidu, kiirabi ja valdkondade
vabatahtlikega.
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Vändra raamatukogus on nüüd võimalik tellida
raamatuid raamatukappi ja neid 24/7 välja võtta
Tellimiseks raamatukappi on mitu võimalust.

• Laenutähtaega arvestatakse ajast, kui raamatud pannakse
raamatukappi. Tagastustähtaja sedel on raamatu vahel.

ISETEENINDUS:

• Tellitud raamatuid hoitakse kapis kolm päeva. Tähtaja möödudes tellimus tühistatakse.

Reserveerige raamatud ja raamatukapp lugejaportaalis URRAM.
Logige sisse lugejaportaali www.lugeja.ee
• Otsige välja teavikukataloogist sobivad raamatud ja reserveerige need.

Alates septembrikuust on Põhja-Pärnumaa Raamatukogus Vändras kasutusel raamatukapp-pakiautomaat, mille saime soetada
tänu projektitoetusele Kultuuriministeeriumi taotlusvoorust
„Covid-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks“. Tänu raamatukapile on nüüd raamatuid võimalik kätte
saada ööpäevaringselt, tellides need raamatukappi. 23-kohaline
raamatukapp asub Põhja-Pärnumaa Raamatukogu Vändras
(Pilve 2, Vändra alev) tagaukse juures asuval terrassil.
Raamatuid saavad tellida ainult Põhja-Pärnumaa Raamatukogu Vändras lugejaks registreerunud kasutajad.
Raamatukappi saab tellida raamatuid ja ajakirjandust.
Ootame raamatukapile rohket kasutamist!
Monika Jõemaa
Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktor

• Sisestage teavikuotsingusse "raamatukapp" ja reserveerige
see sarnaselt raamatutega.

RAAMATU KÄTTESAAMINE RAAMATUKAPIST
JA TAGASTAMINE:

RAAMATUKOGUHOIDJA VAHENDUSEL:

• Kui olete raamatu raamatukapist välja võtnud, asetage
samasse kappi kohe ka tagastatav(ad) raamat(ud).

• Kirjutage e-kiri aadressil ramaatukogu@pparnumaa.ee ja
lisage raamatukapi soov.
• Helistage telefonil 449 5936, reserveerige raamatud ning
andke teada soovist saada need kätte raamatukapist.
RAAMATU KÄTTESAAMINE RAAMATUKAPIST:
• Raamatu raamatukappi saabumisel saabub teile SMS või e-kiri
uksekoodi ning tähtajaga.
• Sisestage kapil olevale paneelile teile saadetud uksekood,
võtke kapist raamatud ning sulgege uks.

Ohutum elukeskkond
Kvaliteetne elu sõltub nii keskkonnast,
meie käitumisest kui meie ümber olevate
esemete ja seadmete ohutusest. Määravad on meie teadmised ohtudest, oskused
nendega toime tulla ja õigete kaitsevahendite olemasolu.
Iga inimene saab oma ümbritseva
keskkonna ohutumaks muutmisel kaasa
lüüa. Selleks peab õppima nägema ning
tundma paikkonnas ümbritsevaid ohtusid. Kitsaskohtadele tuleb aktiivselt ja
julgelt tähelepanu juhtida, sest ainult nii
on võimalik tagada oma pereliikmete ja
kaaskodanike ohutus ja turvalisus.
Kui õnnetus on juhtunud, siis on juba
hilja hakata mõtlema ja tegutsema. Paljusid ohtlikke situatsioone on võimalik
likvideerida enne, kui need aset leiavad.
Kui meie piirkonnas asub näiteks mõni

lahtine kaev, millel puudub kaas, siis ei
pea sinna keegi sisse kukkuma ja ennast
vigastama, vaid selle ohtliku situatsiooni
nägemisel piisab pöördumisest kohaliku
omavalitsuse poole ning probleem saab
lahenduse.
Kahjusid on võimalik ennetada
mitmel viisil: elukeskkonna ümber

kujundamisega, inimeste käitumisharjumuste muutmisega, erinevate turvaseadmete ja -vahendite kasutusele võtuga.
Ohutust on võimalik suurendada läbi
selle, et tuleb tõsta inimeste teadlikkust ja
mõjutada nende käitumist, samuti tuleb
inimesi õpetada reageerima sündmustele
kiirelt ja oskuslikult.
Eelpool nimetatu on küll ilus ja arukas sõnade rivi, kuid kindlasti sellest ei
piisa, vaid annab tõuke Sulle tegutsemiseks. Ole hea ja mine õue ning vaata ringi.
Proovi likvideerida mõni ohtlik situatsioon enda kodu ümber, et luua endale
ohutum ja turvalisem keskkond.
Mida tähelepanelikum oled Sina, seda
turvalisemaks muutub meie ühiskond.
Vändra päästekomando pealik
Rein Kontus

Jäätmete liigiti kogumise lahenduste
toetamine kohalikes omavalitsustes
Keskkonnainvesteeringute Keskuses
(KIKis) on avatud taotlusvoor „Jäätmete
liigiti kogumise lahenduste toetamine
kohalikes omavalitsustes“, millest on
kohalikul omavalitsusel võimalik toetust
taotleda üksik- ja kortermajadele kuni
140-liitriste biojäätmete kogumismahutite või kuni 420-liitriste kompostrite
soetamiseks biojäätmete tekkekohas
kogumiseks.
Elanikel avaneb võimalus komposter
või konteiner enda majapidamisse saada
pärast seda, kui kohalik omavalitsus on
KIKilt saanud positiivse otsuse, inventari
soetanud ning alustanud oma piirkonnas
nende jagamist.
Toetuse tingimustes ei ole piiritletud
piirkondade ja majapidamiste suurust,
kellele konteinerid või kompostrid mõeldud on.
Kui omavalitsus annab kompostri või
konteineri elanikele tasuta, siis jääb see
kohaliku omavalitsuse omandisse. Kui
elanik peab selle eest tasuma omaosaluse
summa, siis saab ta inventari omanikuks.
Kompostrite ja konteinerite kasutamise kohustus on kolm aastat.

• Tellimused, mis on edastatud tööpäevadel hiljem kui 17.30
ja laupäeval hiljem kui 14.30, jõuavad kappi järgmisel raamatukogu lahtiolekupäeval.

On tehtud kindlaks, et kompostitav
materjal moodustab olmeprügist tervelt 50–70%, seega saab kompostimisega kokku hoida umbes pool prügiveo
kuludest. Komposti saab teha mitmel
viisil: kuhjas, kastis ja kompostris.
Nii mõnigi aiaomanik viskab muruniite, aia hooldamisel tekkinud taimejäätmed ja sügisel kokku riisutud lehed
prügikonteinerisse, maksab kopsakaid
prügiveoarveid ning ostab seejärel kalli
raha eest mulda. See ei ole ju mõistlik,
kui aias ja köögis tekkivatest orgaanilistest jäätmetest saab teha ise täiesti tasuta
viljakat kompostmulda.
Kui komposter õigesti paigaldada
ja käsitleda, siis kindlalt suletav komposter ei tekita huvi ka närilistel ja on
täiesti lõhnatu. Kortermajade juurde,
kus ei ole kindlat inimest, kes kompostriga toimetaks, ja kus pole komposteerimise käigus valminud kompostiga
midagi peale hakata, on soovitus soetada
pigem konteiner, mida korraldatud jäätmeveoga (hetkel Vändra ja Tootsi alevis
8 ja enama korteriga elamute juures) ka
tühjendatakse. Edaspidi (2023. aastal)

laieneb korraldatud jäätmevedu biojäätmete osas kõigile kortermajadele.
Kuna üsna keeruline on oletada
võimalikku konteinerite või kompostrite hulka, mille soetamiseks toetust
taotleda, siis palun infot korteriühistutelt ja eramajaomanikelt, kes oleks
huvitatud konteineri või kompostri
soetamisest. Palun andke teada hiljemalt 10.10.2021 e-posti aadressil:
kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee,
kes sooviksid oma kinnistule biojäätmete liigiti kogumiseks konteinerit või
kompostrit (juurde ka suurus) juhul,
kui õnnestub toetust saada.
Orienteeruvalt sobib ühele majapidamisele kuni 220-liitrine komposter
(liiga suures kompostris jäätmed ei
komposteeru), kortermajadele kuni
8 korterit 80-liitrine konteiner, 8-20
korterit 80- või 140-liitrine konteiner
ja üle 20 korteri 240- või 370-liitrine
konteiner.
Komposteerimise kohta saab rohkem infot kopmostiljon.ee
Kersti Tammiksaar

• Kindlasti andke raamatukoguhoidjatele kas e-maili, telefoni,
Facebooki kaudu teada, et tagastasite raamatu raamatukappi.
RAAMATUTE TAGASTAMINE TAGASTUSKASTI
(asub raamatukogu peaukse kõrval):
• Kui raamatukogu on suletud, saab raamatuid tagastada tagastuskasti. Tagastuskast asub peasissepääsu juures ukse kõrval.
• Ajal, kui raamatukogu on avatud, saate ise valida, kas tagastate
kasti või raamatukogu teenindusletti.

Põhja-Pärnumaa
vallavalitsus teatab
Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et 11.08.2021 otsusega
nr 42 algatati Rätsepa külas Kasela kinnistul detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõjude
strateegiline hindamine (KSH).
Planeeritav ala on Kasela kinnistu (93002:002:0076) Rätsepa
külas hajaasutusalal Vändra jõe ääres.
Planeeringu ala suurus on 12387 m². Maa sihtotstarve on elamumaa ja piirkonna juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa.
Vändra jõe kalda piiranguvööndis on osaliselt metsamaa.
Ehituskeeluvööndi ulatuse määramisel tuleb arvestada
asjaoluga, et jõe kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 lg
2 tähenduses ulatub EKV ranna või kalda piiranguvööndi
piirini (100 m). Sellest lähtuvalt on kogu kinnistu praegu
ehituskeeluvöönd.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jõe ehituskeeluvööndi vähendamine, et rajada kinnistule üks väikeelamu
koos abihoonetega, määrata ehitusõiguse ulatus, tehnovõrkude asukohad, haljastus- ja juurdepääsutingimused.
Nimetatud otsusega jäeti algatamata keskkonnamõjude
strateegiline hindamine, kuna detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid
keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis seaksid ohtu
inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi, mistõttu
ei algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist
hindamist.
Uuringute vajadus teadaolevalt puudub. Detailplaneering
on üldplaneeringut muutev.
Planeeringu korraldaja on Põhja-Pärnumaa vallavalitsus ja
kehtestaja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.
Algatamise otsusega saab tutvuda Põhja-Pärnumaa valla
veebilehelwww.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/
detailplaneeringud .
Kontaktisikuks on planeerimis-ja arenguspetsialist Reet Olev,
reet.olev@pparnumaa.ee, tel 5622 4688.
Põhja-Pärnumaa vallavalitsus teatab, et 16.08.2021 korraldusega nr 228 algatati Piimajõe ja Jüri kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõjude
strateegiline hindamine (KSH).
Planeeritav ala asub Langerma külas ja koosneb Piimajõe kinnistust (18802:001:0294, 75% tootmismaa ja 25%
maatulundusmaa, suurusega 35,85 ha) ja Jüri kinnistust
(18802:001:0172, 100% maatulundusmaa, suurusega
5,24 ha).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Piimajõe kinnistul olemasoleva ehitusõiguse suurendamine, sh ehitusõiguse seadmine biogaasi tootmise ja puhastamise jaama
ehitamiseks ning nimetatud alale krundi moodustamine, ja
Jüri kinnistule ehitusõiguse seadmine tankla (sh CNG tankimise võimalus) ehitamiseks ning nimetatud alale krundi
moodustamiseks.
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TOOTSI KOOL 80

K

aheksakümmend aastat pole
mingi pikk iga. Just nii vana
on Tootsi kool. Mis on see mitmesaja-aastaste kõrval!
1941. aasta sügisel hakkasid
Tootsi rahvamaja ruumides tööle
algklassid: neli klassi ja üks õpetaja.
Esimene direktor oli Andres Tilk.
Andmed esimestest kooliaastatest
pärinevad kaasaegsete mälestustest, sest rahvamaja põlengu tõttu
1948. aastal sai tuleroaks ka kooli
dokumentatsioon.
Lühikest aega paiknes kool rahvamaja kõrval asuvas barakis, seejärel koliti äsja valminud klubihoonesse ning nüüdseks oli kool juba
7-klassiline.
Kasvas asula elanikkond, suurenes õpilaste arv, tuli juurde uusi
õpetajaid. Kool oli omanäoline: siin
töötas ka vene komplekt. 1951/52.
õppeaastal oli õpetajaid 8, nende
seas ka Vaike Ailiste ja 1953. a sügisest Aavi Kivimäe, kelledele Tootsi
kool oli esimeseks ja ainsaks töökohaks. Palju aastaid (1952-1989)
oli kooli haldjaks ja heaks vaimuks
koolitädi Elsa Tamm.
Klubi ruumid jäid kitsaks, ehitati uus koolihoone (seni oldi ju vaid
allüürnik), mis valmis 1955. aasta
oktoobris. Selles majas antakse haridust siiani.
1959. aasta sügisest töötas koolis lastevanemate nõudmisel VIII
klass. Õpilaste arv koolis lähenes
kahesajale.
1962/63. õppeaastast alustas
kool ametlikult 8-klassilisena, direktoriks tuli Hilja Mägi, kes tuli ja jäi.

Enne teda vahetusid direktorid iga
paari aasta tagant.
Järgmine direktor Meida Kullo
alustas siin 1977/78. õppeaastast
ning töötas järjepanu 7 aastat kuni
pensionini.
Koolielule andsid omamoodi
hoogu lootused uuest koolimajast,
projektigi nähti ja kaheksakümnendate aastate algul hakkasid kohale
vurama autod ehitusmaterjalidega.
Iial ei teatud, millal järjekordne
saadetis saabub. Mahalaadimine tuli korraldada kiiresti
ja kadudeta, telliste alused
tagastada rutem kui muidu,
vahel pidi ohverdama kivide
ladumiseks koolitundegi. Jäi
ainult töörõõm, sest unistused uuest koolimajast tuli
maha matta: ehitusmaterjal
veeti taas minema ja valmis
kaevatud vundamendiauk
aeti kinni.
Koolitöö kestis, vaheldusid õpilased ja õpetajad. 1987. aastast on kooli direktoriks Jüri Mets.
Nüüdseks on kool vastavalt kooli
reformile 9-klassiline ehk nõndanimetatud põhikool. Uuendamist
vajas ka kooli staadion. Uuel kummi
kattega jooksurajal tehti avastart
kooli 50. aasta sünnipäeval 1991. a.
Treenimisvõimalused paranesid
veelgi 1992. aastal, mil valmis spordikompleks täismõõtmetes spordija jõusaaliga.
Suurte muudatuste aastaks kujunes aasta 2000. Kool hakkas tööle
lausa kahes vahetuses: peale lõunat
töötas majas muusikakool. Samal

sügisel avati koolis arvutiklass, mis
tegutses ka avaliku internetipunktina. Kooli ruumidesse leiti koht ka
aleviraamatukogule. Et kooli juurdeehitus omal ajal tegemata jäi, oli
nüüd kogu algklassipere tarkust taga
nõudmas lasteaia majas.
Alates 2001. aastast on alustatud
suuremate remonditöödega. Nende
käigus on koolimaja ümber pandud
uus asfalt. Kogu maja on saanud
uued aknad-uksed.

2004. aasta kevadel külastas
Tootsi kooli president Arnold Rüütel, kellelt õpilaskontsert pälvis palju
kiidusõnu.
Õpilasi toitlustatakse lasteaia
majas. Nüüd saavad kõik õpilased
tasuta koolieinet ning omavalitsus
tasub õpilaste töövihikute eest.
Nüüdseks on ametlikuks nimetuseks Tootsi Lasteaed-Põhikool.
Koolis õpib 56 õpilast ja töötab 9
õpetajat. Asutuse direktoriks on
Jüri Mets. Koolis töötab hulgaliselt
huviringe. Endiselt on populaarsed
spordiring, mida juhendab Rutt
Mets, tehnikaring – juhendajaks Jüri

Mets, robootikaringi juhendab Käde
Reinthal ja muusika- ning pilliringi
juhendajaks on Kalli Rõõmusaare.
Inga Raudsepp juhendab kahte
näiteringi, tantsuringi ja meisterdamisringi. Uueks ringiks on kokandusring Marek Silla juhendamisel.
Samuti alustas tööd väikeste tüdrukute tehnikaring Unicorn Squad
Tootsi Inga Raudseppa juhendamisel.
Koolis on aktiivne õpilasesindus,
kelle ülesanneteks on koolis kõike märgata, toetada ja
aidata, korraldada huvitavaid
üritusi. Selle õppeaasta teemaks sai „Tunne Euroopat“.
Nii valmibki iga kuu erinevast Euroopa riigist stend ja
õpetajad tutvustavad oma
ainetundides sel kuul just
seda riiki. Septembris on
selleks Kreeka.
Koolis tegutseb ka noorteühingu Eesti 4H klubi
Kärmed Tootsikad, kes sel aastal
saab 18-aastaseks. Klubis on üle 50
liikme, juhendajateks Inga ja Ülo
Raudsepp ning Erika Mikkonen.
Selle aasta parimad noored on just
Tootsi klubist – Kerda Erm ja Urmet
Saar. Parim juhendaja Inga Raudsepp ja parim klubi Kärmed Tootsikad. Klubil on väga hea koostöö
Tootsi hooldekoduga, kus käiakse
aastaringselt eakatele esinemas.
Tootsi koolis on sport olnud läbi
aegade au sees. Kooli spordiellu on
jätnud kustumata jälje Oskar Pettai,
kelle juhendamisel võitsid õpilased
vabariiklikel spartakiaadidel karikaid

võrkpallis, korvpallis ja kergejõustikus. Meie koolist algas kahekordse
maailmameistri ja kolmekordse
Euroopa meistri allveesportlase Illa
Raudiku koolitee. Tootsi koolist on
saanud tuule tiibadesse endine korvpallur Anne Hinnobert-Ollo, kelle
suunasid sportima Oskar Pettai ja
Peeter Orav. Meie kooli on lõpetanud endine sprinter Katrin KäärtKubja, kelle nimel püsib tänaseni
Eesti 200 m jooksu siserekord.
Oleme juba aastaid väikekool,
kuid igati püüame endast maakonnas ja vabariigis parimat anda. Igal
õppeaastal võtab piirkondlikest
aineolümpiaadidest, -võistlustest osa
7-10 tublit õppurit. Viimastel aastatel on alati saavutatud ka auhinnalisi
kohti. 21. sajandil on vabariiklikel
olümpiaadidel Tootsit esindanud
Allan Veskilt, Kairi Janson, Heleri
All, Renee Balent, Tuuli Leuke,
Kadi-Katharina Paap. Mitme ainega
on seda teinud Heleri All – muusikaõpetus (I koht) ja eesti keel, Tuuli
Leuke – loodusteadused, kunstiõpetus, inimeseõpetus (III koht).
Kool on läbi aegade olnud teadmiste
kogumise koht, kus küpsemaid vilju
näeme alles aastate pärast.
Seoses pandeemiaga sel aastal
kooli kokkutulekut ei toimu, aga
kindlasti toimub see järgmisel aastal.
Imeline on kohtuda oma klassi- ja
koolikaaslastega, meenutada koolipäevi oma õpetajatega. Kohtumiseni
järgmisel aastal!
Tootsi
koolipere
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Vändra maadlejate
võistlustulemused
• Täiskasvanute Eesti meistrivõistlustelt (28.08) tõid Vändra
maadlejad 4 medalit.

Karol Pert, Mario Mägisalu, Jürgen Silling,
Helary Mägisalu ja Andreas Välja.
Helary Mägisalu tuli Eesti meistriks, Mario Mägisalu saavutas
2. koha vabamaadluses ja 3. koha kreeka-rooma maadluses.
Jürgen Silling saavutas vabamaadluses 3. koha ja kreeka-rooma
maadluses 7. koha. Karol Pert saavutas vabamaadluses 4. koha
ja kreeka-rooma maadluses 7. koha.
• 4. septembril toimusid Taanis Põhjamaade
meistrivõistlused
Kreeka-Rooma maadluses ning Mario Mägisalu
võitis hõbemedali.
• 11. septembril toimus
Vändras juba 55. Vändra
Lahtine Matt
Tüdrukutest tuli
1. kohale Delisia Pert
ja pronksidele maadlesid Lisell Meresmaa ja
Enely Mägisalu.
2010 j a n o o r e m a d
vanuseklassis olid
kohad järgnevad: Lukas
Nikolajev 1. koht, Jasper
Jürimäe 2. koht, Andero
Mario Mägisalu Taanis võidetud Välja 3. koht, Salem
Põhjamaade hõbemedaliga.
Abo Aly 8. koht, Kristo
Killomets 8. koht, Mikkel Pajumäe 4. koht, Oskar Perner 5. koht, Steven Kaplur 8. koht,
Lukas Perner 1. koht.
2006 ja nooremad vanuseklassis olid kohad järgnevad: Mikkel
Pajumäe 3. koht, Pert Nikolajev 3. koht, Romek Tiismaa 5. koht,
Kened Mägisalu 3. koht ja Andreas Välja 3. koht.
Täiskasvanute vanuseklassis saavutas kuldmedali Karol Pert,
hõbedale maadlesid Miko Mägisalu ja Rauno Rosin.
Aitäh kõigile toetajatele ja lastevanematele, kes on abiks klubi
töös!
• 18.09 toimus Võrus E. Pütsepa MÄV. Kuldmedali saavutas Jasper Jürimäe, hõbemedalile tulid Delisia Pert ja Kened Mägisalu
ning pronksile maadles Hendri Vesper.

Eliitkomando tiitli pälvis
Vändra päästekomando
Vasakult: Mikk Tuisk, Elvis Lind, Kristofer Kaasiku, Oliver Turi, Erki Valdaru, Rein Kontus

27. augustil võtsid Väike-Maarja Päästekooli õppeväljakul
omavahel mõõtu 10 päästekomandot üle Eesti ning iga-aastasel 14. korda toimuval kutsemeisterlikkuse võistlusel noppis
võidu Vändra päästekomando.
Vaatemängulisel võistlusel tuli meeskondadel lahendada
kuus päästjate jaoks igapäevaelulist ülesannet – kiiresti ja
edukalt pidi hakkama saama hoonetulekahju kustutamise ja
kannatanu väljatoomisega, inimese päästmisega veest, liiklus
avarii lahendamisega, ennetustööga, nööripäästeülesandega
ning infotehnoloogia kasutamise harjutusega. Nii tuligi päästa
põlevast eluhoonest inimene ning kustutada tulekolle, hinnata veekogu ohte ja päästa tiigist kaks uppumisohtu sattunut, tuua välja kannatanu konteinerist, mis oli veokilt kurvis
maha kukkunud, tuvastada levinumaid tule- ja veeõnnetuse

Ratsutamine ei ole vaid
hobuse selga istumine
Septembrikuu esimesel pühapäeval oli Suuretamme talu ratsutajatel võimalus osaleda Dina Ellermanni treeningutel. Sel
suvel tegi Dina Eesti ratsaspordi ajalugu, osaledes esimese
eestlasena olümpiamängudel koolisõidus.
Ratsutamine on Dina elus olnud väga olulisel kohal ja ratsasport on aidanud tal tema tõelist mina parimal viisil välja
tuua. 11-aastasena alustas Dina ratsatreeningutega Tondil.
Algselt tegeles ta nii takistussõidu kui koolisõiduga. Kui Tondil
alustas tööd treener Alla Gladõševa, avastas Dina enda jaoks
koolisõidu ja keskendus edaspidi sellele.
Dina ei usu, et ratsutamas käimine saab piirduda vaid
hobuse selga istumise ja ratsutamisega. Hobuse eest hoolitsemine arendab empaatiavõimet, kannatlikkust ja kohusetunnet.
Dina sõnul ei peagi saama tippsportlaseks, aga hobusega tegeledes ja ratsutades kasvad sa inimesena sisemiselt küpsemaks.
Ratsasport on ala, mis annab kogu eluks olulised väärtused.
Sa õpid tunnetama ja mõistma ka sõnadeta. Lapsena oli Dina
väga arglik tüdruk, kellel kümnenda eluaastani polnud isegi
julgust üksinda poodi jäätist ostma minna. Ratsutamas käimine muutis Dina julgemaks, ta avanes ja ema jaoks oli suur
üllatus, kui Dina läks Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorraldust
õppima. Tänu ratsutamisele julges ta avaneda.

Võistlustel Võrus: treener Mario, Hendri Vesper,
Kened Mägisalu ja ees Jasper Jürimäe ja Delisia Pert.
Samal ajal võistles Viljandis Nublust Nabiks seeriavõistlusel
Andreas Välja, kes saavutas kuldmedali.
Septembris ootab ees noori veel üks võistlus ning oktoobris
võistleb Helary Mägisalu Oslos MM-il.
MTÜ Suure Karu Pojad
Treener Mario Mägisalu

tekkepõhjuseid, demonstreerida oma oskusi teenistuslike
ülesannete haldamisprogrammi kasutamisel ning aidata ehitusjärgus oleva maja keldrist välja sinna kukkunud ehitaja.
Vändra meeskond võitis 6 võistlusalast 4 esikohta.
Komandopealikuna tunnustan oma meeskonnavanemaid ja
päästjad, kes said suurepäraselt hakkama koduse elu kõrvalt
ja leidsid aega kvaliteetselt treenida eliitkomando võistlusteks.
Vändra päästekomando meeskond esindas Lääne päästekeskust ainukesena. Meeskonda kuulusid Oliver Turi, Mikk Tuisk,
Kristofer Kaasiku, Erki Valdaru, Elvis Lind ja Rein Kontus.
Vändra päästekomando sportlikus ajaloos on see kolmas eliitkomando tiitel, vastavalt 2015, 2018 ja 2021.
Vändra komandopealik
Rein Kontus

Meriliis Merevits,
Dina Ellermann
ja Getri Guljajev.

Dina ja Donna Anna.

Hetkel teeb Dina trenni kuus korda nädalas, lisaks ratsutamisele veel treeningud jõusaalis ja pilates. Tippsportlase elu
ei ole lihtne ja eesmärgini jõudmine ei käi kiirelt.
Dina imetleb oma elukaaslast, kes oli Dinale teekonnal
olümpiale suur tugi, ja mõistis, et selleni jõudmine oli suur tunnustus. Dina tõdeb: ,,Elukaaslane ise ei ratsuta. Talle meeldib,
kui mina ratsutan, sest see tuleb mul hästi välja.“ Dina meenutas vahvat seika, kui oli pakkunud, et läheks ämma juurde
kartuleid võtma. Mees aga ütles, et las igaüks jääb oma liistude
juurde – sa parem ratsuta, see tuleb sul paremini välja.
,,Ratsutamine on meeskonnatöö, seda ei saa teha üksinda,"
leiab Dina, ,,on näha, et Suuretamme talus on lastele suureks toeks treener Maila Kukk ja lapsevanemad." Dina lisas,
et samuti on ta tänulik omavalitsuse ja klubi toetusele, tänu
millele saavad ka Dina treeningud toimuda. Iga toetus aitab
lastel saavutada veelgi paremaid tulemusi. Hetkel tunnevad
Suuretamme talu ratsutajad kõige rohkem puudust maneežist,
aga nad usuvad, et ka see unistus ükskord täitub.
Liivika Laisaar
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TÄNUAVALDUS
Põhja-Pärnumaa Vallale

Tänavu oleks Kaansoo kool saanud 130-aastaseks.
Plaanitud kooli- ja külakokkutulek jäi koroona tõttu
ära. Otsustasime selle tähtpäeva siiski tähistada tamme
istutamisega kooli alleele. Mai algul sai puu mulda ja
tähistatud sildiga. Kuiva suve tõttu ei läinud tamm
kasvama, kuid kindel soov kooli asutamise tähtpäevast märk maha jätta oli olemas. Pöördusime Luige
Puukooli poole palvega saada tamme istik. Saimegi ja
koguni punaselehelise! Puu on 3 m pikkune ja tema
vahtralehte meenutavad lehed värvuvad alles sügisel
hiljem punaseks. Selle ilusa puu tegi Põhja-Pärnumaa
Vald meile kingituseks!
Suur tänu!
Kunagise Kaansoo koolipere nimel
Kersti Lossmann ja Rein Aas

Etendus Vändra Kultuurimajas
kolmapäeval, 3. novembril kell 19.
Osades Liisa Aibel, Grete Jürgenson, Jaune
Kimmel, Silja Miks, Peeter Rästas, Elar
Vahter või Madis Mäeorg ja Imre Õunapuu.

Pere on oluline –
erimeelsustes ja leppimistes
Septembri alguses esietendus Rakvere Teatris
noore autor-lavastaja Karl Koppelmaa helge
perekonnadraama „Katk.Est.Used”, mis toob
ühele lavale kokku vanemad ja nende lapsed,
kes peagi ise lapsevanemateks saamas. Ühes
Eesti väikelinnas toimuv on pilguheit sellele,
miks on perekond oluline – isegi, kui ollakse
erineval arvamusel, vihastatakse ja lepitakse.
Kui 20ndates noored kunstiinimesed valmistuvad oma esimese lapse sünniks ja lähevad
pealinnast Lõuna-Eesti väikelinna, paneb see
neid vaatama ja arutlema selle üle, kuidas on
elatud enne neid. Kuidas suunduda oma elus
järgmisesse etappi, võttes kaasa vaid parima ja
jättes kõrvale igale põlvkonnale omased traumad? Kus lõpeb minevikutaak ja algab isiklik
vastutus omaenda elu eest? Kuidas olla ise, ilma
teistele seeläbi haiget tegemata?
On piduliku šampuse ja tordiga koosviibimise rõõmu, hellust ja helgust, kuid ka mõistmatust, ärevust ja hirmu. Kindel on aga see, et elu
läheb edasi ka siis, kui kõik probleemid ei lahene.

Tootsi Konsumi kliendid ja piirkonna
elanikud saavad peagi kaua oodatud
lahenduse muredele. Pikalt on oodatud
pakkide tellimise ja saatmise võimalust.
Viimastel aastatel on aga hüppeliselt kasvanud e-kaubanduse osakaal. Oktoobrikuu esimesel poolel paigaldatakse
Smartpost Itella pakiautomaat Tootsi
Konsumisse!
Selle eest on seisnud Inga Raudsepp ja
Tootsi Konsumi töötaja Raili Jõemets.
Siiani oli lähim võimalus pakke tellida ja
saata Vändra Konsumi pakiautomaadist.
Pakiautomaadi kasutus on Vändras väga
aktiivne, kohati on kõik kapid täis ja automaat üle koormatud.
Paki saatmine Smartposti uudsetest
valgetest pakiautomaatidest tuleb
vormistada mugavalt kasutatavas iseteeninduses my.smartpost.ee. Seal on
võimalik ka mitme paki vormistamine ja
tasumine üheaegselt. Saadud uksekood
kehtib saadetise vormistamise hetkest
kuni järgmise päeva õhtuni, mil kauplus
suletakse.
Hoiame elu igas Eestimaa nurgas!
Gersti Kont

MITMESUGUST
Koristan Teie territooriumi risustavast vanarauast. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen
kohale iga ilmaga. Tel + 372 5851 7174

KINNISVARA
Müüa 2-toaline korter Vändras Jaama tn 13
(üldpind 48,8m2, ahiküte, õhksoojuspump)
Info tel 5649 2423
Müüa Suurejõel 2-toaline ahjuküttega korter. Tel 501 3591
OÜ Sallu J. S. ostab metsakinnistuid ja raieõigust. Küsi pakkumist
jaak.soosalu@gmail.com
tel 506 1817 või 516 8928

ARVO PINK

Vaikus kõnnib ümber maja,
kodupaik Sind leinab väga...

14.09.1940 – 19.09.2021

Lahkus meie kallis

HEINRICH TÕNISSON

ALVER PAUGUS

13.09.1945 – 29.08.2021

14.04.1962–26.09.2021

JAAN MEITERN

Ärasaatmine 2. oktoobril
Vändra kirikus.

28.02.1958 – 21.09.2021

TÕNU MÄNNIK

04.06.1974 – 18.09.2021

REIN REIBERG

Leinavad elukaaslane Elve, ema,
lapsed, lapselapsed ja Toomas

On elu lühike, on ainult viiv.
Kesk maiseid askeldusi tõuseb iil
ja luba küsimata askeldaja viib…
Südamlik kaastunne Ruthile
ja perele kalli poja ja venna
REIN REIBERGI
kaotuse puhul.
Töökaaslased Rukkilille majast

15.09.1983 – 20.09.2021

VALENTINA LONT

01.11.1926 – 04.09.2021

MARET HAAS

25.07.1936 – 08.09.2021

Elina, Lea, Lii, Marika,
Milvi, Veroonika

Siiras kaastunne
ELINA TAMMAILE
isa
surma puhul.
Lea, Lii, Liia, Marika,
Milvi, Veroonika

TAMARA MÖLDRE

27.02.1926 – 30.08.2021

Südamlik kaastunne
LIIA SIBRIKULE
kalli ema
kaotuse puhul.

Sügav kaastunne
ALVER PAUGUSE
emale, lastele
ja omastele.
Valve, Tiit, Siina,
Urve peredega ja Tõnis

Südamlik kaastunne
Liia Sibrikule ja lähedastele
kalli ema
kaotuse puhul
Vändra Gümnaasiumi
klassiõpetajad

Südamlik kaastunne
VEERA VIIRELE
venna
kaotuse puhul
Vaike

OÜ Vändra ostab ja rendib põllumaad. Info
tel 506 0938, 510 9008, vandra@agron.ee

EELK Vändra
Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
Õpetaja Ants Kivilo tel 53960574

EELK Pärnu-Jakobi
koguduse teated
• 03.10. Jumalateenistus armulauaga
• 10.10. Lõikustänupüha jumalateenistus
• 17.10. Jumalateenistus armulauaga
• 24.10. Jumalateenistus armulauaga
• 31.10. Jumalateenistus armulauaga
Jumalateenistuse algus Pärnu-Jaagupi
kirikus kell 14.00
Koguduse kantselei avatud T, K 10-14
Koguduse hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi
mob: + 372 5300 7075
Koguduse diakon Jane Vain mob:
+372 5451 6999
Kalmistuvaht Aira Safronov mob:
+372 5396 4729
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
LINDA PIKK
HELMI PIHL
MEINHARD RINK
EDGAR LIND
SALME KINGISEPP
VAIKE REINMA
EDUARD KALJUVEE
VAIKE LASSEL
VALVE TOOMSALU
HEINO LILLEMÄGI
HEINAR VILL
REET RIKKER
LEMBIT KARJAVESKI
MARTA REA
MAIE JAANSON
ANDRUS OLE
LILIAN ELISMÄE
MATI VAHER
TIIA SELMET
AITA GRÜNBERG
LINDA JÜRISSON
VALERY TENSBERG
SIRJE HERINGSON
UNO KASK
ALLAN KRUUSMAA
VEINO KOND

2.10
30.10
7.10
26.10
19.10
6.10
2.10
16.10
19.10
18.10
26.10
5.10
12.10
15.10
16.10
19.10
23.10
28.10
13.10
19.10
23.10
7.10
9.10
9.10
11.10
28.10

97
97
95
94
93
92
91
90
90
85
85
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70

KONTSERT-AKTUS
Vändra Kultuurimajas

21. oktoobril kell 18
Tunnustame ja täname
valla aukodanikku ja vapimärgi kavalere,
Kaunis Kodu 2021 võitjaid, aasta parimat ettevõtjat,
sotsiaalvaldkonnas tunnustatavaid.

Kontsertosas esinevad

Tanel Padar ja Siim Usin

Valla sünnipäeva puhul
pakume torti ja kohvi!
Kontsert-aktusele sissepääs vaktsineerimist või testimist tõendades.
Eelregistreerimine 15. oktoobriks Vändra Kultuurimajas
või vandrakultuurimaja@pparnumaa.ee

Reedel,
22. oktoobril
algusega kell 20.00
Vihtra külakeskuses
TANTSUÕHTU

Sündis maailma väikene ime,
sai endale päris nime,
oma päikese, tähe ja tee,
paikse paiga kahe südame sees...

Jaanika Oja ja Tõnis Heina perre sündis
4. septembril tütar Sofia Hein.
Karoliine Pusi ja Reymo Kreuzi perre
sündis 11. septembril
tütar Elly Loviise Kreuz.

Tähistame
Põhja-Pärnumaa valla 4. sünnipäeva.
Pidu on laudadega,
palume kohad eelnevalt broneerida,
tel 522 1329 Reelika
Tantsuks mängib ansambel
MA-MA
Pilet 10 eurot

Annemari Vainu ja Kaspar Koldi perre
sündis 15. septembril tütar Loviise Kold.
Sirelin Kartsepa perre sündis
15. septembril poeg Stefan Kartsepp.

Maja poolt kohv
ja tort, muu
meelepärane
võta ise
kaasa!

ressport kuts
p
m
ub
Co

VÄNDRA MARATONI LASTEJOOKSUD

9. oktoober 2021 - TASUTA
AJAKAVA

KELL 11.05 vanus kuni 4 a 400 m
5-6 a 400 m
11.15
7-8 a 600 m
11.25
9-10 a 600 m
11.35
T 11-13 a 1000 m
11.45
P 11-13 a 1000 m
11.55

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti
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Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE
Kojuvedu.

Tel 52 05 578
Silver

Järgmine Valla Teataja ilmub 29. oktoobril.
Reklaame, teateid ja kaastöid ootame 21. oktoobriks meiliaadressile ajaleht@pparnumaa.ee või võtta ühendust tel 55 986 950.
Toimetusel on õigus vajadusel kaastöid lühendada ja redigeerida.
Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

