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JAKOB KAUNISSAARE pälvis
Põhja-Pärnumaa valla aukodaniku tiitli

Valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena
Põhja-Pärnumaa vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Valla
4. sünnipäeva kontsert-aktusel Vändra Kultuurimajas andsid vallavanem Jane
Mets ja volikogu esimees Ülle Vapper 4 aastat tagasi moodustatud ühisvalla
esimese aukodaniku tiitli muusikule ja õpetajale Jakob Kaunissaarele.
Jakob Kaunissaare on Pärnu-Jaagupi muusika- ja kultuurieluga seotud
olnud juba 1964. aastast. Tublit tööd tehes ning omal käel õppides ja harjutades sai temast muusik, laulude looja ja mitmete ansamblite juhendaja.
Ta on töötanud Pärnu-Jaagupi Rahvamajas ja Vahenurme Lasteaed-algkooli
muusikaõpetajana, on juhendanud nii vokaal- kui ka instrumentaalansambleid ja bände. Tema taktikepi järgi on aastaid tegutsenud Pärnu-Jaagupi
Lauluklubi, Kaisma ja Pärivere naisansambel. Ta on olnud erinevate tantsurühmade saatja ja tänu sellele on ta reisinud ja muusikaelamusi pakkunud
nii kodu- kui ka välismaal. Tema aktiivsel kaasalöömisel on alguse saanud
rida traditsiooniks muutunud muusikasündmusi Pärnu-Jaagupis. Oma heliloominguga aitab ta värvikamaks muuta Pärnu-Jaagupi pasunakoori repertuaari, viibides ise lugude tervikuks kujunemise juures ning oma vaimuvilja
kõige paremini tundes ei pelga enda teoste dirigeerimistki. Tema kirjutatud
laulud on meloodilised, sõnumiga ning väga südamelähedased neile, kes
oskavad muusikat hinnata. Teda on tunnustatud 2010. aastal Halinga valla
uhkuse aunimetusega. 2020. aasta augustis kandis Vabariiklik Orkestrijuhtide
Puhkpilliorkester Haapsalu Kuursaali kõlakoja ees ette „Haapsalu laulust“
valminud marsi versiooni. Sama aasta lõpus ilmus trükist järjekordselt sõprade ja vallavalitsuse toel laulude ja nootidega A4 formaadis laulik. Jakob
Kaunissaare on paikkonna jaoks väga oluline, äärmiselt südamlik, heatahtlik,
loov ja koostööaldis kultuurisammas, kes oma aastatepikkuse töö ja tegevuse
eest kultuurimaastikul väärib igati valla aukodaniku tiitlit.

Valla vapimärgiga tunnustati
EHA KULDKEPPI

Tema roll nii õpetajana kui ka direktorina kohalikus hariduselus on märkimisväärne. Eelkõige on ta üks Juurikaru kooli alustaladest kõige paremas tähenduses. Direktorina hoolitseb märkamatult kõige ja kõigi eest.
Märkamatult sellepärast, et ta ongi tagasihoidlik inimene, kuid oma töös
järjekindel ja kindla joonega. Ei tee kunagi suuri sõnu, kuid selle eest teeb
õigeid asju, mis on koolielu tõrgeteta toimimise jaoks üliolulised. On
pidevalt leidnud võimalusi töö- ja koolikeskkonna parandamiseks. Ta on
loonud koos kolleegidega hubase ja rahuliku õhkkonna nii õpilastele kui ka
õpetajatele, kus kõikidel õpilastel, sh hariduslike erivajadustega õpilastel on
suurepärased võimalused saada hea haridus. Tarmukuse ja südikusega on ta
liitnud väikese kollektiivi ühtseks meeskonnaks. Kolleegid hindavad tema
tähelepanelikkust ja mõistvat suhtumist. Seetõttu on ka õpetajate kaader
püsinud aastaid stabiilsena. Ta oli vallavolikogu ja haridus- ja noorsootöö
komisjoni liige. Aktiivselt osales ta valla haridus- ja noorsootöövaldkonna
arengukava koostamisel. Oma tagasihoidlikul moel on ta saavutanud kolleegide ja laste lugupidamise. Hoolivust, inimlikkust ja tolerantsust jätkub
nii õpilastele kui ka õpetajatele. Heatujuline ja rahulik teekaaslane, kodusoe
ja armas inimene, kelle perenaiselik pilk saadab väikest maakooli igas olukorras. Ta on kogukonna jaoks väga oluline, äärmiselt südamlik, kohusetundlik, heatahtlik, töökas ja koostööaldis koolijuht ja õpetaja, kes väärib
valla vapimärki oma aastatepikkuse töö ja tegevuse eest haridusmaastikul.

Valla vapimärgiga tunnustati
MARTIN SEMPELSONI

Martin Sempelsoni vapimärgi kavaleri iseloomustuses on öeldud, et juba
Vändra Gümnaasiumis õppimise ajal oli ta väga aktiivne ja abivalmis noormees. Tegutses kooliraadios, oli õpilasesinduse JATS president ning lõi kaasa
kõikvõimalikel kooli üritustel. Tööaastatel Vändra Kultuurimajas on ta silma
paistnud edumeelse ja vastutustundliku juhina. Tema eestvedamisel on
Vändra Kultuurimajast saanud esinduslik hoone, mille üle võib vaid uhkust
tunda. Tema eestvedamisel on toimunud üle valla erinevaid väiksemaid
ja suuremaid sündmusi. Tänu temale on saanud kohalik rahvas nautida
kvaliteetset meelelahutus: peoõhtud, teatrid, kinod, huviringid, valla sünnipäevad. Teda on eelnevalt tunnustatud Vändra alevi vapimärgiga, kaitseliidu
III klassi teenetemärgiga ja Pärnumaa Omavalitsuste Liit nimetas ta aasta
tegutsejaks 2014 ning aasta nooreks kultuuritegijaks 2018. Ta tegutseb selle
nimel, et kogukonnas midagi korda saata ja ära teha. Läbi MTÜ Vändra
Noored on ta panustanud paljudesse ettevõtmistesse ka vabatahtlikuna.
Algas see 2011. aastal Vändra Noortekeskuse loomisega. Edasiselt tulid
juba mitmed edukad projektid, mis viidi ellu koos meeskonnaga.

Sotsiaalkaitseministeeriumi tänukiri anti Olga Pankile
üle valla 4. sünnipäeva kontsert-aktusel.

Tegu väärib tunnustust

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tänas 1. oktoobril vanemaealisi, kes on aktiivselt panustanud kohaliku elu edendamisse ning
mänginud kogukonnas positiivset rolli. Kokku pälvisid käesoleval
aastal tunnustuse 50 inimest erinevatest maakondadest üle Eesti.
„Üha rohkem on vanemaealisi, kes oma tavatöö kõrvalt tegelevad kas vabatahtlikult kogukonna elu arendamisega või jätkavad pensionile jäädes aktiivselt tegutsemist, et muuta kohalikes
kogukondades paljude inimeste elu paremaks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Vanemaealiste panus igapäevaelus ja
ühiskonna arengus saab tänamatult vähe tähelepanu, seega peame
oluliseks aktiivsete ja silmapaistvate inimeste tunnustamist ning
esile toomist.“
Tunnustuse pälvisid aktiivsed vanemaealised, kelle hulgas
on endisi õpetajaid ja koorijuhte, rahvamaja juhatajaid, malevajuhendajaid, aktiivseid kohaliku elu eestvedajad, erivajadusega inimeste hooldajaid, inimesi, kes andsid eakatele kriisi ajal
ZOOMi keskkonnas inglise keele tunde, samuti mitmeid vabatahtlikke. Sotsiaalministeerium korraldab igal aastal augustis
traditsioonilise sotsiaalkaitseministri vastuvõtu, et tunnustada
silmapaistvaid vanemaealisi. Sel aastal otsustati aga COVID-19
haigestumiste arvu tõusu tõttu tänuüritus ära jätta ning kõigile
tunnustuse pälvinutele saadetakse koju kingitus, mis koosneb
nii ametlikust ministri tänukirjast kui erinevate Eesti ettevõtjate
käsitöömeenetest. Kutse kandidaatide esitamiseks saadeti kõigile
maaomavalitsusliitudele ja omavalitsusliitudele.
Põhja-Pärnumaa vallast esitas Riina Rullingo tunnustuse kandidaadiks Olga Panki Suurejõelt. Nagu esildises öeldakse, on
Olga 73-aastane, kes on tõeline maa sool ja väga mitmekülgsete
oskustega inimene. Olles ise üks VPEI Seltsi (Vändra Piirkonna
Erivajadustega Inimeste Selts) asutajaliikmete seast, on ta suutnud
pea 20 aasta jooksul uskumatult palju korda saata. Praeguseks on
seltsil üle 100 liikme, olles suurimaks puuetega inimesi ja nende
hooldajaid ühendavaks ühinguks maapiirkonnas. Suhtlemine,
liikumine ja üldse kodust välja tulemine on erivajadustega inimesele väga oluline. Lisaks Suurejõe rahvamajas käsitööringi juhendamisele lööb ta kaasa ka näiteringi ja tantsuringi tegemistes.
Aastaid on osaletud puuetega inimeste kultuurifestivalidel,
kus Olga on esinemiskavade kokkuseadjaks. Ta on olnud Eesti
Lihasehaigete Seltsi Pärnu osakonna juhatuse liige ning korraldanud sealgi erinevaid sündmusi ja väljasõite nii lähedale kui
kaugemale. See kõik nõuab suurt pühendumust.
2003. aastast juhendab Olga Suurejõe Rahvamajas käsitööringi, kus valmivad võrratud ja omanäolised meistriteosed
– punutistest kuni rahvuslike rõivasteni. Pea iga töö juures on
märgata tema meistrikätt ja suurepärast silma. 2000. aastal seadis
ta lavale mitmed nukuetendused, kus valmistas ise kõik nukud
ja aitas korraldada vanavara näitust.
Olga on pälvinud 2007. aastal Vändra valla kõrgeima tunnustuse „Aastate Tegu” puuetega inimestega aktiviseerimise
eest. 2017. aastal tunnustati VPEI Seltsi Vändra valla kõrgeima
tunnustusega „Aastate Tegu”.
Suured tänud Sulle, Olga, et oled meie kogukonnas nii tegus,
hooliv, loov ja kultuuripärandit edasikandev. Palju õnne tunnustuse puhul!
Heldi Raude
Suurejõe rahvamaja juhataja

Põhja-Pärnumaa valla infoleht
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Otsime ühiselt kohta
meie piirkonna tuulikutele!

ohepööre ja sellega kaasnevad tuule
pargid on kõikjal aktuaalne teema,
mis puudutab otseselt ka meid. Juba
varasemalt on Pärnu maakonnaplaneeringuga
leitud meie vallas tuuleenergiale sobivad alad
ja tänaseks on Rahnoja ja Vihtra piirkonnas
algatatud ka tuuleparkide rajamiseks detailplaneeringud. Viimane valla volikogu kiitis
heaks Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030, kus on välja toodud ka tuuleparkide
planeerimise soodustamine.
Tuuleenergia aitab lisaks rohepöörde elluviimisele kaasa ka soodsama elektrihinnaga
energiatootmisele, mistõttu on oluline leida
täiendavaid tuuleenergia alasid. Seda saab
teha nii üldplaneeringu või omavalitsuse
eriplaneeringu abil. Üldplaneering on pigem
suurt visiooni ja kaugemat tulevikuperspektiivi
kirjeldav laiapõhjaline ning mitmeid valdkondi
hõlmav ja eriplaneering täpsem lähiaastate
tegevuse aluseks olev dokument konkreetses
valdkonnas. Põhja-Pärnumaa ja Tori vald on
algatanud eriplaneeringu protsessid, et selgitada välja kas, kuhu ja millistel tingimustel on
elektrituulikute rajamine Pärnumaa kirdeosas
võimalik.
Eriplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi
ka keskkonnamõju strateegiline hindamine
ning teostatakse vajalikud uuringud, et leida
asukohad tuuleparkide ja nende toimimiseks
vajaliku taristu rajamiseks. Planeeringu algatamine ei tähenda, et otsus tuulepargi ehitamiseks on juba tehtud, vaid sellega luuakse
võimalus koostöös kogukonna, kohaliku
omavalitsuse ja arendajatega teemat uurida
ja arendada. Eesmärgiks on leida lahendused,
kuidas kohalik energiatootmine toimuks nii,
et inim- ja looduskeskkond saaks võimalikult
vähe häiritud.
Eriplaneeringu läbiviijaks ja otsustajaks
on vald, kuid protsessis osalevad ka mitmed
tuulepargi arendajad: Utilitas, SW Metsatuul ja
Metsamaahalduse AS. SW Metsatuul on maaomaniku Metsagrupi ja taastuvenergia tootja
Sunly loodud ühisettevõte. Tuulepargile soovitud asukoha leidmisel ja sellega seotud uuringute läbiviimisel nõustavad valda keskkonnaja planeeringute konsultatsiooniettevõtte AS
Kobras eksperdid, kes on tänaseks koostanud
planeeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse. Hetkel on need materjalid avalikul

väljapanekul ning kõik huvilised saavad nendega tutvuda www.kirdeparnumaatuulikud.ee
Planeeringu valmimisele on väga oodatud
kohalike inimeste mõtted, soovid ning ettepanekud. Oma ettepanekutest on just praegu
õige hetk teada anda, sest hetkel on koostamisel näiteks läbiviidavate uuringute nimekiri.

Mida võidab kohalik kogukond?

Kindlasti on ainuvõimalik tuuleparki rajada
vaid nii, et kohalik kogukond sellest kasu saaks.
Selleks tehakse tuulepargi arendaja ja omavalitsuse vahel vabatahtlikku koostööd, kus
iga toodetud megavatt-tunni tuuleelektri pealt
saavad kohalikud kogukonnad kasu. Samuti
kasutavad arendajad ühe võimalusena otsekokkuleppeid inimestega, kes elavad tuulepargi
vahetus läheduses.
Tuuleparkidest saadava tulu jagamine soovitakse aga lisada ka seadusesse, mistõttu on
riik välja töötamas nn kohaliku kasu mudelit.
Maismaa tuuleparkide puhul on hetkel välja
pakutud kuni 0,5 eurot ühe toodetud megavatt-tunni elektri kohta. Näiteks 12 tuulikuga
tuulepargi puhul oleks tasu sel juhul ligikaudu
150 000 eurot aastas ja see jaguneb omavalitsuse ning mõjualasse jäävate majapidamiste
vahel. Tasu saamise õiguse määrab kaugus lähimast tuulikust ning tasu hakatakse maksma
ajahetkest, kui tootmisseade annab võrku
elektrit. Eelnõu väljatöötamise järel saavad
selgeks täpsed kaugused lähimast tuulikust
ning konkreetsed summad. Seaduseelnõu
peaks jõudma Vabariigi Valitsusse käesoleva
aasta lõpus ning Riigikogusse menetlemiseks
järgmise aasta esimeses kvartalis.
Lisaks on tuulepargist kohalikule kogukonnale kasu, sest
• soodsam võrgutasuta puhas energia loob
eeldused piirkonda suurema energiatarbimisega ettevõtete lisandumiseks, mis
võimaldab luua uusi töökohti;
• tuulepargi ja ümbritseva taristu ehitamine
ning hooldamine loob uusi töökohti;
• uus tuulepark meelitab vaatamisväärsusena valda külastajaid;
• tõuseb piirkonna maine – vald panustab
rohepöördesse, kuivõrd riik on võtnud
suuna põlevkivist loobumisele ja taastuv
energiale üleminekule.

Kokkuvõte oktoobrikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 47-s,
viimane ja erakorraline digiistung toimus 4. oktoobril
2021. a kell 14.00 virtuaalselt keskkonnas zoom.
Istungilt puudusid: Margo Dello, Eha Kuldkepp,
Kalev Mitt, Niida-Anita Morgen, Jaanus Rahula,
Mati Rosenstein, Nils Sempelson ja Marina Simm.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla aukodanikuks Jakob
Kaunissaare ja valla vapimärgi kavalerideks määrati
Eha Kuldkepp ja Martin Sempelson.
Autasud antakse üle valla aastapäeval, 21. oktoobri
2021 toimuval aktusel.
Materjali tundliku sisu tõttu päevakorrapunkti arutelu
ei avalikustata.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik vaadata
valla kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Kuhu tulevad tuulikud?

metoodika alusel hakatakse KSH aruandes
keskkonnamõju hindama. Seega konkreetTäna sellele vastust veel pole. Eriplaneesed vastused, mis on tuulepargi mõju näiringu koostamine koosneb kahest suuteks kaitsealustele liikidele, kui suur on
remast etapist – asukoha eelvalik
tuulepargist lähtuv müra ning kui
ning detailse lahenduse kooskaugele on tuulikud nähtavad,
tamine. Asukoha eelvaliku
EESOOTAVAD SÜNDMUSED:
esitatakse alles KSH aruande
etapi eesmärgiks on leida
Avalik väljapanek:
tutvustamise käigus järgmi15. oktoober - 15. detsember.
planeeringuala sees
Materjalidega saab tutvuda kodulehel
sel sügisel.
kõik sobivad alad tuuwww.kirdeparnumaatuulikud.ee,
Kõigil on võimalik
lepargi rajamiseks, et
samuti vallavalitsuses selle
eelnimetatud lähtedokuotsustada, millistel
lahtiolekuaegadel ja valla kodulehel
mentidele esitada kuni
aladel kaalutakse
ning Põhja-Pärnumaa valla
15. detsembrini omatuuleparki detailseFacebooki grupis.
poolseid ettepanekuid,
malt ehk koostatakse
Kõigil on võimalik esitada sinna oma
mida arutatakse hiljem ka
ettepanekuid, saates need aadressil
detailne lahendus.
reet.olev@pparnumaa.ee või
avalikul koosolekul. Selleks
Nii asukoha eelvalikule kui ka hiljem detail- tuua kirjalikult halduskeskustesse ajaks ei ole veel valmis tuulePärnu-Jaagupis, Vändras
pargi uuringud ja võimalikud asusele lahendusele viiakse läbi
ja Tootsis.
kohad, kuid arutame, millest on vaja
keskkonnamõju strateegiline
asukoha valikul lähtuda. Kõik on oodatud!
hindamine ehk KSH. Selle käigus teosJärgmises etapis ehk detailse lahenduse
tatakse mitmeid erinevaid uuringuid – näiteks
koostamisel määratakse tuulikute, teede, tuulinnu- või loomaliikide elupiirkondade potentlikutest alajaama minevate elektriliinide ja alasiaalse mõju hindamine, müra modelleerimine
jaamast Eleringi alajaama mineva elektriliini
ja tuulepargi visualiseeringud. Uuringute eesasukoht.
märgiks on välja selgitada inimestele, aga ka
keskkonnale sobivam tuulepargi asukoht.
Mõtleme ja arutame koos!
Asukoha eelvaliku protsess kestab ca 1,5
Tuulepark on olulise ruumilise mõjuga ehitis,
aastat, millele järgneb detailne lahendus, mille
mistõttu on igati mõistetav, et selle kohta tekib
koostamine kestab ka umbes sama kaua. Seega
palju erinevaid arvamusi, küsimusi ja muresid.
võib öelda, et sobiva tuulepargi ala otsuseni
Meie soov on uurida tuulepargi rajamise võijõutakse eeldatavasti 2024. aastaks. Kogu selle
malikkust konstruktiivses dialoogis kohaliku
aja on võimalus kohalikul kogukonnal aktiivkogukonnaga ja tahame tagada, et kohalikel
selt kaasa rääkida ning olla otsustusprotsessi
inimestel, huvigruppidel ning ametiasutustel
kaasatud.
on planeeringu koostamises võimalik kaasa
rääkida. Selleks on ette nähtud mitmed avaMis saab edasi?
likud väljapanekud ning arutelud, kus saab
Tänaseks on valminud asukoha eelvaliku lähteoma ettepanekuid esitada ning aidata kaasa
seisukohtade ning KSH väljatöötamise kavatkogukonnale sobivaima planeeringulahenduse
suse esimene versioon, millele ootame Teie
koostamisele.
tagasisidet. Asukoha eelvaliku lähteseisukohad
Lisaks eriplaneeringule on käimas ka
kirjeldavad planeeringu koostamise vajadust,
detailplaneeringud, mis on algatatud Pärnu
eesmärki ja ülesandeid. Lähteseisukohtades
maakonnaplaneeringuga tuuleenergia tootesitatakse planeeringu koostamise eeldatav
miseks valitud aladele. Nii nende kui eriplaajakava, tuuakse välja vajalikud uuringud ning
neeringu kohta leiab rohkem infot veebilehelt
esitatakse nimekiri isikutest, kes on avaldanud
www.kirdeparnumaatuulikud.ee
soovi kaasatud olla.
Avalikest väljapanekutest, aruteludest ning
KSH väljatöötamise kavatsus aluseks kesktuulepargi külastusest teavitatakse inimesi
konnamõju strateegilise hindamise aruande
lisaks veebilehele valla või linna lehes. Kõik, kes
koostamisele. KSH väljatöötamise kavatsuses
soovivad olla eelvaliku tegemisse kaasatud, võiantakse muuhulgas ülevaade mõjutatavast keskvad sellest teada anda või tekkinud küsimused
konnast, planeeringuga kaasnevast olulisest
edastada aadressil reet.olev@pparnumaa.ee.
mõjust ning kirjeldatakse, mis uuringute ja

2021. aasta kohalike omavalitsuste
volikogu valimiste lühikokkuvõte
Äsja lõppes valimisnädal kohaliku omavalitsuse volikogu uue koosseisu valimisteks. Valimisnädal kestis 11. oktoobrist
kuni 17. oktoobrini. Sellesse vahemikku
jäi nii e-hääletamine, eelhääletamise kui
ka 17. oktoobri valimispäev. Valimine
Põhja-Pärnumaa vallas toimus ühes
valimisringkonnas ning seekord oli
hääletamine jaoskondades korraldatud
nii, et 11.–14. oktoobrini sai sedelitega
hääletada ainult valla ühes jaoskonnas (
jaoskond number 4 Vändra alevis).
15.–17. oktoobrini toimus sedelitega
hääletamine kõikides valimisjaoskondades, kuid selle erisusega, et kaks jaoskonda (jaoskonnad nr 2 ja 5 tegutsesid
n-ö „mobiilsete“ ehk liikuvate jaoskondadena, kumbki etteantud päevadel
kahes erinevas külas).

Valimiste lõppedes on selgunud, et
Põhja-P ärnumaa valla 6711 valijast
osales valimistel 3433 valijat (paberil
sedelitega hääletajaid 1908 ja elektroonilisi hääletajaid 1525). Kehtivaid hääli
jäi hääletustulemuste kindlakstegemise
lõppedes 3406.
Valimistel kandideeris üks erakond ja
neli valimisliitu: Eesti Konservatiivse
Rahvaerakonna (EKRE) kandidaate
osales valimistel 8; Valimisliidu „Vändra
Noored“ kandidaate oli kandideerijate
nimekirjas 14; Valimisliidu „Meie Vald“
nimekirjas 18 kandidaati; Valimisliit
„Tasakaal“ osales 18 kandidaadiga ning
Valimisliidu „Inimeste Eest“ nimekiri
sisaldas 23 kandideerija nime. (Nimekiri
on esitatud registreerimise järjekorras.)

Häältelugemise tulemusena saaks uue
koosseisu volikogusse EKRE – 3 mandaadiga, Valimisliit „Vändra Noored“ – 4
mandaadiga; Valimisliit „Meie Vald“ – 5
mandaadiga; Valimisliit „Tasakaal“ – 4
mandaadiga ja Valimisliit „Inimeste
Eest“ – 5 mandaadiga. Kokku on Põhja-
Pärnumaa vallavolikogus 21 liiget.
Käesoleva kokkuvõtte koostamise hetkeks on teada, et EKRE on esitanud kaebuse Riigikohtusse nõudega tühistada
elektroonilised hääled kandidaatide
osas, keda puudutas valimised.ee tõlkimise funktsionaalsus. Seega ei saa
valimistulemusi välja kuulutada enne
Riigikohtu vastava otsuse tegemist.
Piret Müür
Vallasekretär
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Põhja-Pärnumaa valla 4. aastapäeva
kontsert-aktusel jagati ohtralt tunnustust

Sünnipäevatordi lõikasid lahti vastsed vapimärgi omanikud
Eha Kuldkepp ja Martin Sempelson.

Vallavanem Jane Mets ja volikogu esimees Ülle
Vapper andsid Jakob Kaunissaarele üle valla
kõrgeima autasu – valla aukodaniku tiitli.
Valla vapimärgiga tunnustati Juurikaru Põhikooli direktorit Eha Kuldkeppi ja Vändra Kultuurimaja juhatajat Martin Sempelsoni.
Tänukirja pälvisid heakorrakonkursil „Kaunis
Kodu“ osalenud kaunite aedade omanikud: Ene
Kübarsepp ja Mati Rosenstein; Anneli ja Valdur
Sassor, Enn Kesanurm; Sirje ja Arvi Mölder;
Tiiu Peltser ja Ainar Nurmik; Vändra Lasteaia
Rukkilille maja.
Tunnustati konkursi ,,Kaunis Kodu“ võitjaid
Põhja-Pärnumaa valla sotsiaalvaldkonna tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes
oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on
panustanud valla sotsiaalvaldkonna arendamisse
ning tunnustada tegevusi, mis on märkimisväärselt arendanud valdkonda.
Aasta laste ja perede heaolu edendaja
Sirje Elvala
Ta otsustas juba aastaid tagasi oma teadmisi ja
elukogemust rakendada töös raskustesse sattunud peredega, olles tugiisik. Hinnatud tugiisikuna kasutab ta töös isiklikke kogemusi, uusi
teadmisi, teeb koostööd erinevate spetsialistidega ning julgustab peresid muutusi tegema.
Ta on abistajaks olnud erinevatele peredele:
erivajadusega lastele ja nende vanematele, rahalistesse raskustesse sattunud peredele, peredele,
kes vajavad abi suhete klaarimisel või laste kasvatamisel. Ta on märkaja, kannatlik kuulaja ja ise
lahenduste pakkuja. Ja mis kõige tähtsam – tema
tahe ja jõud ei ole raugenud!
Aasta sotsiaaltöö edendaja Ludmilla Kangur
Ta on kauaaegse töö ja kogemusega eriliselt
panustanud abivajajate heaolu parandamisse.
Tema töö eesmärk on abistada inimesi kodus
hakkamasaamisel. Seda tööd teeb ta suure
südame ja hingega. Avatud olemisega on ta
alati „oma inimene“ oma klientidele, kes teda
usaldavad, jagades talle oma muresid ja rõõme.
Kolleegid imetlevad tema aktiivsust, kuna ta
võtab alati osa kõikidest üritustest ja koolitustest ning jõuab ka teisi motiveerida. Hoolivus ja
kohusetunne teevad temast asendamatu töötaja
ja kolleegi.

21. oktoobril sai Põhja-Pärnumaa vald
4-aastaseks. Vald, mis pandi kokku neljast
iseseisvast, tugeva ajaloo ja traditsioonidega
vallast. Uskuge, ma tean, kui raske oli teil
kõigil seda uut moodustist omaks võtta –
ja ega tänasekski pole kõik veel mõistetav
ja südamelähedane. Aga kus on öeldud,
et kogu meie elu, läbi terve elukaare, peab
olema kerge. Isiklikult arvan, et just ajutised
raskused õpetavad meid hindama saavutatut
ja tundma rõõmu tehtust. Nii on see ka
vallaga! Kindlasti on meie vallal täna natuke
kergem mõista ja aru saada, kuhu oleme
jõudnud ja kuhu tahame suunduda, kui oli
see 4 aastat tagasi. Nii nagu neljaaastane laps,
nii ka omavalitsus, juba oskab 4. sünnipäeval

Põhja-Pärnumaa vald sai oma õigused 21. oktoobril 2017. aastal. Neljandal sünnipäeval
Vändra Kultuurimajas toimunud valla sünnipäevapidu algas lippude sissetoomise ja Eesti
Vabariigi hümniga. Kontsert-aktust juhtis Endla teatri näitleja Priit Loog. Kavale ja päevale
vääriliselt oli teatrisaali lava imeilusaks kujundanud Tori kultuurielu juht Argo Juske.
Kõike seda täiendasid ja kaunistasid Ats Paberitsi paika pandud valgusefektid. Rahvalikke
tantsulisi vahepalu esitasid kahe kihelkonna rahvariietes valla rahvamajade kultuurijuhid
Gerda Mölder ja Imbi Tõnisson ning Tarvi Tasane ja Jaan Rikker. Kontsertosas esinesid Tanel
Padar ja Siim Usin. Tervituseks sai sõna endise Halinga valla aukodanik Mait Lehtsalu, kes
esitas koos Jakob Kaunissaarega akordionil viimase uusimat loomingut.

murede tõttu on huumorimeel kadunud, siis
temaga suheldes leiad selle alati üles. Lisaks on
tal suurepärane oskus kõigega toime tulla – olgu
see haagisega tagurdamine, traktoriga muru niitmine, trimmerdamine või käsitöö.
Aasta sotsiaaltöö edendaja Karmen Ilves
Ta on oma tööga oluliselt panustanud koduteenuse ja erihoolekandeteenuste arendamisse
kodualevis. Ühinenud vallas jäi tema ülesandeks
piirkonnas teenuste osutamine ja juurutamine
ning sellega on ta suurepäraselt hakkama saanud. Ta on alati valmis kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema, kuidas jõuaksid teenused
inimesteni võimalikult lihtsalt. Tragi asjaajajana
märkab ta piirkonnas kitsaskohti ja püüab neid
lahendada. Kolleegid imetlevad tema oskust
ja suutlikkust olukordadega üksinda edukalt
toime tulla.
Aasta sotsiaaltöö edendaja Liisi Viira
Tema tööalased saavutused erivajadustega inimestega on märkimisväärsed. Temapoolne toetus ja abistamine on väga oluline klientidele ja
nende pereliikmetele. Ta jõuab alati kõike teha:
käsitöö juhendamine, haldustööd, klientidega
toidu valmistamine või eelarve koostamine,
kliendi korteri remont, pesumasina ühendamine, torutööd, vajadusel klientide laste lasteaeda saatmine või koju toomine. Ta on väga
hea suhtleja. Kadestamisväärseks teeb tema
pealehakkamine ja mitte kunagi alla andmine.

Aasta sotsiaaltöö edendaja Lembi Uulimaa
Ta on oma ideede ja tööga panustanud erihooldekande- ja koduteenuse arendamisse vallas, et
võimalikult paljud inimesed saaksid vajalikku
abi. Tema eestvedamisel on algatatud ja ellu
viidud mitmeid projekte, mis on inimestele
konkreetse abina kättesaadavad, näiteks pikaajaline kaitstud töö, nädala- ja päevahoiuteenus,
mille saajad on endale saanud tema käe all ilusa
remonditud maja. Isikukeskse erihoolekande
projektiga saavad mitmed erivajadusega inimesed ja nende pereliikmed vajalikku tuge. Ta
korraldab klientidele silmaringi avardamiseks
erinevaid väljasõite, viib läbi erinevaid üritusi,
näiteks erivajadustega inimeste spordipäeva
korraldamine, kuhu tullakse kokku üle Eesti.
Ta on loonud oma töötajatele suurepärase töökeskkonna ja suutnud nad toimima panna ühtse
meeskonnana. Suhtumisega- „Pole probleeme,
on vaid lahendused“ on ta kõigile suureks eeskujuks.
Aasta terviseedendaja on
Anne-Mai Tammeleht
Ta on aastaid terviseedendusse panustanud nii
oma igapäevatöö käigus kui ka vabatahtlikult,
läbi erinevate projektide. Rahva tervis ja tervislik liikumine on teda alati kõnetanud ja sütitanud tegudele. Koostöös erinevate asutuste ja
inimestega on ta läbi viinud vanu traditsioonilisi
üritusi ning ellu kutsunud uusi liikumisüritusi.

Ma soovin Sulle
uute mõtete õnne ja põhjuste põnevust,
arusaamise triumfi ning ulatumist uue leiuni,
rõõmu ja rahulolu nii olnust kui ka olevast.
Et elu iialgi ei seiskuks!
Vallavanem Jane Mets
Ta on inimene, kes on panustanud oma tegevustega kohalike elanike liikumisvõimalustesse
ja kaasanud neid erinevatesse spordiüritustesse.
Aasta sotsiaaltöö tegu: Indrek Linnuste,
Solve et Goagula
2021. a algusest võttis ta Vändra Alevi Sotsiaalmaja erivajadusega kliendid enda tiiva alla, et
pakkuda meie piirkonna klientidele kaitstud
töö teenust ja selle raames töötamist. Pikaajalise kaitstud töö teenus on inimestele, kes oma
tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei saa töötada tavalistes töötingimustes avatud tööturul.
Oma tööga on erivajadusega inimesed oluliselt
panustanud meie valla heakorda. Lisaks kaitstud
töö teenusele osaleb ta ka teenusepakkujana
valla erihoolekandeteenuste pilootprojektis.
Tal on suurepärane oskus leida lahendusi äärmiselt keerulistes olukordades ja oma tegusid
ka ellu viia.
Sotsiaalministri tänukiri OLGA PANKile
Ta on tõeline maa sool ja väga mitmekülgsete
oskustega inimene. Selliselt kirjeldavad teda
eelkõige Vändra Piirkonna Erivajadustega Inimeste Selts liikmed. Olles ise üks seltsi asutajaliikmetest on ta suutnud pea 20 aasta jooksul
uskumatult palju korda saata. Lisaks kohaliku
käsitööringi juhendamisele lööb ta kaasa ka
näiteringi ja tantsuringi tegemistes. Aastaid on
osaletud puuetega inimeste kultuurifestivalidel, kus ta on esinemiskavade seadjaks. Ta on
olnud Eesti Lihasehaigete Seltsi Pärnu osakonna
juhatuse liige ning korraldanud sealgi erinevaid
sündmusi ja väljasõite. See kõik nõuab suurt
pühendumust.
2003. aastast juhendab ta Suurejõe Rahvamajas
käsitööringi, kus valmivad võrratud ja omanäolised meistriteosed. Pea iga töö juures on märgata
tema meistrikätt ja suurepärast silma.
Vallavalitsuse tänukiri tänavu 50. tegevusaastat tähistavale segarahvatantsurühmale
WENDRE ja 30. tegevusaastat tähistavale segarahvatantsurühma HÕISSA – rahvatantsujuht
Kädi Pärnoja.
Vallavalisuse tänukiri
VÄNDRA HOBIKOORile 20. juubeli puhul.
Koorijuht IMBI ORAV.
Valla aasta ettevõtja. Traditsiooniks on saanud
igal aastal nimetada üks valla aasta ettevõtja.
Sel aastal otsustati aunimetus anda Boardic
Eesti OÜ-le.

Aasta sotsiaaltöö edendaja Herle Laanesoo
Ta on inimene, keda nähes kaovad mured. Tema
rõõmsameelsus on nakkav. Kõrvaltvaatajale
jääb mulje, et toredamat tööd kui abivajajate
aitamine pole maailmas olemaski. Oma klientidele on ta kui soe ilm ja päikene, keda väga
oodatakse. Oma tööga on ta märkimisväärselt
panustanud koduteenuse arendamisse.
Aasta sotsiaaltöö edendaja Anneli Kärtmann
Ta on eriliselt panustanud erivajadustega inimeste heaolusse. Tema hoolivus ja tasukaalukas
meel teevad temast asendamatu inimese. Kui

oma soovidest rääkida, küsida ja selgitada,
miks just see või teine tegevus oli või on
vajalik. Suur tänu Põhja-Pärnumaa valla
esimesele volikogule ja vallavalitsusele,
kõigile ettevõtjatele, ametnikele ja igale
valla elanikule! Teie panust ei ole võimalik
ülehinnata, pigem on seda liiga vähe
hinnatud! Hea sünnipäevalaps – PõhjaPärnumaa vald!

Aastapäevapidu lõppes kultuurimaja väikeses
saalis uhke ja maitsva sünnipäevatordi ja ühise
vestlusringiga. Valla aastapäeva tähistati reedel
peoõhtuga Vihtras ja laupäeval Pärnu-Jaagupis.

Parimad sotsiaaltöötajad: Herle Laanesoo, Ludmilla Kangur,
Anneli Kärtmann, Lembi Uulimaa, Liisi Viira, Karmen Ilves

Konsert-aktuse kava ja tunnustatavate nominentide esitlused pani kokku valla haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja Tarvi Tasane
Õie Kuusk.
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Heakorrakonkurss ,,Kaunis kodu 2021“
Valla neljandal sünnipäeval tänati selle aasta heakorrakonkursil osalenud kauneid kodusid. 30. juuni kuumal
suvepäeval külastasime heakorrakonkursi komisjoniga
konkursile esitatud kodusid. Kõik 12 kodu olid väga
omanäolised, hoole ja armastusega rajatud kodud,
pakkudes silmailu ka möödujaile. Oli oskuslikult ära
kasutatud nii koha omapära ja sulandumist loodusega
kui ka jäetud ruumi looduslikule mitmekesisusele ning
paigaldatud nutikalt lahendatud pilgupüüdjaid ja väikevorme. Kõik see tegi komisjoni töö päris keeruliseks ja
parimatest parimaid oli üsna raske välja valida. Komisjoni otsusel sai pingerida sel aastal järgmine:

II koht – Pikk tn 11, Pärnu-Jaagupi alev

I RÜHM – ELAMUD TIHEASUSTUSES
I koht – Sinilille tn 7, Pärnu-Jaagupi alev
(Helen ja Arbo Mägi)
II koht – Pikk tn 11, Pärnu-Jaagupi alev
(Diana ja Martin Veeris)
III koht – Jakobsoni tn 34, Vändra alev
(Kai Vaino)
II RÜHM – MAAKODUD
I koht – Tamme talu, Oese küla
(Iiri Karu, Andrei Kägo)
II-III koht – Kalda talu, Maima küla
(Merike ja Agu Annusver)
II-III koht – Saare talu, Lüüste küla
(Kaja ja Aivar Saar)

I koht – Sinilille tn 7, Pärnu-Jaagupi alev

III koht – Jakobsoni tn 34, Vändra alev

III rühmas – korterelamud, kandidaate ei
esitatud.
IV rühm – sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.
Kuna selles rühmas oli esitatud vaid üks
objekt ja võrdlusvõimalust ei olnud, siis
otsustas komisjon jätta parima auhinna
välja andmata.
Suur tänu kõigile osalenutele, kes te andsite
nõusoleku kandideerida konkursil ja lubasite meid oma koju seda ilu oma silmaga
vaatama. Jõudu ja jaksu teile edaspidiseks.
Iga kaunis kodu teeb järjest kaunimaks
kogu meie valda.

Ainar Nurmik, Tiiu Peltser, Ene Kübarsepp ja Mati Rosenstein.

Mia-Mari Auser ja Iiri Karu

Juba praegu ootame ka uusi kandidaate
heakorrakonkursile “Kaunis kodu 2022”.
Vihjeid kaunitest kodudest ootame kuni
20.05.2022 vallavalitsuse telefonil 443 0330,
e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või
posti teel (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev,
Pärnu maakond, 87701). Võimalusel palun
lisage juurde ka omaniku kontakt.
Kersti Tammiksaar
keskkonnaspetsialist

ROHKEM INFOT:
www.pparnumaa.ee/
kulaelu/heakorrakonkurss

Merike ja Agu Annusver, Diana ja Martin Veeris.

I koht – Tamme talu, Oese küla

Kai Vaino ja Kaja Saar

II-III koht – Kalda talu, Maima küla

II-III koht – Saare talu, Lüüste küla
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Valla haridustöötajate
tänuüritusel jagati tunnustust

Need kaunid õied tänutäheks täna
just tahan ulatada Sinule.
Luban olla pai ja mõne aasta pärast,
küll näed, võid kindel olla minule.

Vändra Kultuurimajas toimunud valla haridustöötajate tänuüritusel tervitas
kokkutulnuid Põhja-Pärnumaa vallavolikogu esimees Ülle Vapper.
Gala avanud ansambel Lõõtsavägilased võeti oma reibaste etteastetega
publiku poolt vastu tugeva aplausi ja kaasaelamisega.
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjon
valis üleriigilisele tunnustusüritusele „Eestimaa
õpib ja tänab“ esitatud kandidaatide hulgast
välja Pärnumaa parimad haridustöötajad. Põhja-
Pärnumaa vallast osutusid valituks Pärnu-Jaagupi Põhikoolist Elle Redlich – aasta klassijuhataja; Abigail Kumel – aasta klassiõpetaja; Hele
Nööri – aasta põhikooli aineõpetaja. Vändra Lasteaiast Külli Söderholm – aasta lasteaiaõpetaja ja
Pärnu-Jaagupi Muusikakoolist Kaido Kivi – aasta
huvialaõpetaja.
Aasta hariduse sõbra aunimetus anti neile, kes
taotlesid õpihuvilaagrite tegemiseks toetust
Haridus- ja Teadusministeeriumist. Sellega lõid
nad imelise võimaluse ka Vändra piirkonna õpilastele saada osa Rakett 69 telesaate formaadis
toimuvast 3-päevasest õpihuvilaagrist. Laagrid olid õpilastele tasuta (sh toitlustus) (kokku
3 laagrit, igas 16 õpilast), materjalid-vahendid-Rakett 69 meened saadeti õpilastele koju
kätte ja see andis meile Vändras olles võimaluse
osa saada ka sellest, mis muidu toimub vaid
suurlinnades. Õpilased olid väga õnnelikud, teadushimu suurenes ja nad lahendasid ette antud
ülesandeid väga suure õhinaga. Seesugune võimalus tekitab suurt huvi loodusteaduste vastu
ning muudab õppimise põnevamaks.
AASTA HARIDUSE SÕBER 2021 ON
ANDRES JUUR, AHHAA TEADUSKESKUS JA
RAKETT 69 TEADUSSTUUDIO
AASTA HUVIHARIDUSE ÕPETAJA ON
ANNE ALUS
PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOLI
PROJEKTIJUHT NOORSOOTÖÖ ALAL
Tema korraldada on kõik olulised sündmused
koolis – õppeaasta avaaktusest 9. klassi lõpuaktuseni välja. Tema kreedoks on kaasata ürituste
korraldamisse võimalikult palju noori. Seetõttu
on heaks tavaks, et kooli ettevõtmisi juhivad
õpilased ning saavad seeläbi juba varakult ürituste korraldamise ja päeva juhtimise kogemused. Tema juhendada on ka kooli õpilasomavalitsus Oma Riik. 2021. aasta juunis juhendas
ta kooli õpilasmaleva rühma, mis oli abiks koolimuuseumi korrastamisel ja digitaliseerimisel.
AASTA KOOLIÕPETAJA 2021 ON
ESTER VAHTER,
VÄNDRA GÜMNAASIUMI
VENE KEELE ÕPETAJA
Teda võib nimetada tõeliseks maa soolaks,
sest alates aastast 1981 on ta harinud Vändra
piirkonna lapsi ja ka täiskasvanuid. Tema
tööraamatus on ainult üks sissekanne – see on
Vändra Gümnaasium. Tema käe all on vene keelt
õppinud juba mitmed põlved vändrakaid. Teda
meenutatakse ja teatakse kui konkreetset, hea
huumorisoonega ning kirglikku vene filoloogi,
õpetajat ja klassijuhatajat.
Tema õpetatud õpilased on saavutanud vene
keeles auhinnalisi kohti olümpiaadidel ning konkurssidel ning on edukad vene keele eksamit
sooritades. Paljud õpilased valivad vene keele
valikaineks just õpetaja pärast, kuna peale vene
keele saab sealt veel mõistmist, hoolimist ning
lõbusa tuju.
Lisaks tunnustati Ester Vahterit vallavalitsuse
tänukirjaga kauaaegse tänuväärse töö eest
õpetajana, 40 aastat.

õpetajana. Töö erirühmas on keeruline, kuna
lapsed on üldjuhul vanuses 2-8 aastat ning
igaüks erineva haridusliku erivajadusega. Tal
on usalduslikud suhted lapsevanematega. Ta
on nende aastatega andnud olulise panuse
erivajadusega laste arengu toetamisele ning
haridustee jätkamisele sobivas vormis. Laste,
lapsevanemate ja kolleegide rahulolu sealse
rühma tööga väärib tunnustust.
AASTA HARIDUSE TEGU 2021 TIITEL
PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOLILE
STARDILAAGRI KORRALDAMISE EEST
Kool korraldas 2021/22. õppeaasta esimesed
koolipäevad õpihuvilaagrina, mille elluviimist
toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Õppeaasta stardilaagri eesmärk oli toetada laste
õppimise huvi, pakkuda võimalust huvide baasil
omavaheliseks suhtluseks ning näidata õpilastele, et kool on tore koht, kus tehakse õpilasele
huvipakkuvad asju.

Aile Jaansalu, Abigail Kumel, Urve Indermitte, Hille Uustamm,
Meeli Tasane, Katrin Kohjus, Anne Alus, Anett Mölder, Hele Nööri

AASTA KLASSIJUHATAJA 2021 ON
URVE INDERMITTE
PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOLIST
Ta on klassijuhataja juba 6. aastat. Tema klass
on täpselt tema enda nägu: energiline, teotahteline, õpihimuline. Ta on oma klassi õpilaste
jaoks alati olemas, oskab õpilasi märgata, kuulata ja nõu anda. Distantsõppel olles kontrollis
klassijuhataja hommikuti õpilaste kohalolekut,
keda polnud kohal, selle ta ajas koheselt üles
tarkust taga nõudma. Kui õpilast pole koolis,
selgitab ta põhjuse kohe välja ja kui vaja, siis
sõidab koju järele ja toob kooli. Õpetaja väärib
igati tunnustust kui õpilaste toetaja ja õpimotivatsiooni hoidja.
AASTA NOORÕPETAJA 2021 ON
ANETT MÖLDER
PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOLIST

Külli Söderholm ja Sirje Leiten

Valdur Ojala, Aime Auksmaa ja Andrus Ütt

Ta on noor õpetaja, kes meie koolis tegeleb inimeseõpetuse tundide, õpiabi andmise ja õpilaste toetamisega, samuti on ta klassijuhataja.
Kohe, kui ta kooli tuli, oli tahtmist täis just töötama abivajavate õpilastega. Sellest innustust
saades omandas ta magistrikraadi sotsiaalpedagoogina. Praegusel hetkel tegeleb ta ka koolis
T.O.R.E liikumisega.
VALLAVALITSUSE TÄNUKIRJAGA
TUNNUSTATI
URVE JÜRJETS - kauaaegse panuse eest valla
alushariduse arendamisel. Ta on töötanud 40
aastat lasteaiaõpetajana
Ta on looja, kellele meeldib kirjutada luuletusi ja
lasteetendusi, neid lastele õpetada ning lavale
tuua. Ta on vaikne tegutseja, oma ideede rakendaja koos lastega.
SIRJE RAAGA - kauaaegse panuse eest valla
alushariduse arendamisel. Ta on töötanud 40
aastat lasteaiaõpetajana.
Sirje on loov ja empaatiline õpetaja. Lisaks professionaalsele tööle lastega on temast kujunenud toetav kolleeg pedagoogidele. Ta nõustab
tööle asunud uusi või noori pedagooge, viies
nad kurssi lasteaias rakendavate õppetöö planeerimise põhimõtetega. Professionaalset toetust saavad ka staažikad kolleegid.

AASTA LASTEAIAÕPETAJA 2021 ON
SIRJE LEITEN,
VÄNDRA LASTEAIA ÕPETAJA.

JÜRI METS - Tootsi Lasteaed-põhikooli direktor,
kauaaegse tänuväärse töö eest koolijuhina, 35
aastat kooli direktor.

Ta on töötanud Vändra Lasteaias 35 aastat, millest enamuse logopeedilise ja tasandusrühma

ENE KITSNIK - pikaaegse pühendunud töö eest
Vändra Gümnaasiumis, 30 aastat õpetajatööd.

Aet Lepla, Ester Vahter, Märt Pärnoja ja Ene Kitsnik
Ta on kaaslastega arvestav, hooliv ja rõõmsameelne klassiõpetaja. Alati koostöövalmis ja
tegus. Õpilased hindavad temas positiivset
ellusuhtumist ja rahumeelsust.
ELLEN KUPAR - kauaaegse tänuväärse töö eest
Juurikaru koolis õpetaja Ta asus Juurikarule
õpetajana tööle 33. aastat tagasi. Kolm aastat
hiljem, kui Juurikaru kool hakkas põhikooli

nime kandma, sai temast lisaks muusikaõpetaja
tööle ka õppealajuhataja. Seda tööd tegi ta 30
aastat, andes käesoleva kooliaasta algul teatepulga edasi. Õppealajuhatajana on ta teeninud
kolleegide lugupidamise ja tänu, olles oma
töös kohusetundlik ja nõudlik, samas toetav
ja sõbralik. Ellen Kupar on töötanud Juurikarul
õppealajuhatajana 30 aastat.
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„Nii nad tapsidki meie Ferdinandi“ ehk kuidas
„Vallavolikogu tõstis Vändras küttesooja hinda“

M

e teame legendaarset lauset: „Kui
Arno isaga koolimajja jõudis, olid
tunnid juba alanud.“ Väliskirjandusest on üks tsiteeritumaid teoseid Jaroslav
Hašeki romaan vahvast sõdur Šveijkist, mis
algab sama legendaarse lausega: „Nii nad tapsidki meie Ferdinandi.“
Aga mitte kirjanduse teemal ei taha ma kirjutada. Soojuse hinnatõus Vändra kaugküttepiirkonnas on tekitanud viimasel ajal palju
pahameelt ja selles on süüdistatud vallavolikogu. Sellega ei saa kuidagi nõustuda ja püüan
vallavolikogu esimehena selgitada, kuidas kogu
otsustamise protsess käis.
Erakorraline vallavolikogu istung toimus
30. juunil 2020. a. Kaisma Rahvamajas, päevakorras eelnõu „Hoonestusõiguse seadmine“.
Kes pole protokolliga tutvunud, toon allpool
väljavõtte istungi protokollilisest osast.
Eelnõu ettekandja oli abivallavanem, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja. Sellele
järgnes volikogu arengu- ja majanduskomisjoni
esimehe Tiit Soosaare kaasettekanne: „Arenguja majanduskomisjon arutas teemat. Põhiline
arutelu ei toimunud mitte katlamaja vajalikkuse,
vaid pigem katlamaja asukoha, juurdepääsude
ning detailplaneeringu algatamise vajalikkuse
üle. Hääletamise tulemusena - 4 poolt- ja 4
vastuhäälega sisulist seisukohta komisjonis ei
kujundatud.“
Järgnes küsimuste ja vastuste voor.
Roman Kiveste: „Juhul, kui rahastust ei saa,
millised saavad olema tuleviku stsenaariumid
kogu Vändra kütte osas?“
Adven AS esindaja Urmo Heinam: „Peame
hakkama otsima alternatiivseid lahendusi gaasikatlamaja asukohale, kui me ei saa Wendre
kinnistul jätkata. Sisuliselt viime katlamaja
ühest kohast teise, kulutame vahendeid trasside ümberehituseks asukohta ja paneme elanikele hinda juurde. Lõpuks midagi paremaks ei
lähe, uuemaks ei saa, aga hind tõuseb. Läheme
edasi nii, et teeme neid asju, mis vajavad kohest
tegemist, ja vaatame, mis tulevik toob, kas tekib
mingeid uusi rahastuse võimalusi. Ühesõnaga
katsume asja töös hoida.“

planeerimisseaduse § 125 lg 1 me väljastasime
projekteerimistingimused. See oli vallavalitsuse
kaalutlusotsus.“
Jaanus Rahula: „Küsimus puudutab hoonestusõiguse lepingut. Punktis 7 on hoonestusõiguse
tähtaja saabumisel märgitud, et hoone jääb koos
selle oluliste osade ja päraldistega omanikule.
Mis need päraldised on? Kas päraldised on kõik
need trassid, mis tulevad omanikule?“
Mait Talvoja: „Omanikule jäävad need asjad,
mis on kinnistu peal. Kui trassid on kinnistu
peal, siis nad on kinnistu osa. Kui need ei ole
kinnistu peal, siis need ei kuulu omanikule.“
Jaanus Rahula: „Me saame katlamaja, aga trasse
meil ei ole?“
Mait Talvoja: „Me ei saa katlamaja ja meil ei ole
trasse. Meil ei ole ka täna katlamaja ega trasse.
Me saame kinnistu tagasi. Hoonestusõiguse
lepingutes on reeglina nii, et asjad, mida saab
kinnistult ära viia, on hoonestaja omad, ja mida
ei saa kinnistult ära viia, jäävad omanikule.“
Kaido Madisson: „Kas see on tavapraktika, et
trassid kuuluvad soojusettevõttele?“
Urmo Heinam: „Jah, valdav osa trassidest on
eraettevõtjate käes. Kohaliku omavalitsuse reguleeritavaid võrke on suhteliselt vähe.“
Tiit Soosaar: „Firma Adven, olles selle soojamajanduse arengukava koostamise juures, mis
toimus 4-5 aastat tagasi, kas 5 aastaga ei suudetud detailplaneeringut koostada?“
Urmo Heinam: „Sel hetkel planeeringuvajadust
keegi ei tuvastanud. See tuli praegu üllatusena.
Tegu on tootmismaaga, sihtotstarvet muuta ei
taheta, toona oli selge, et mingit planeeringuvajadust ei ole.“
Kaido Madisson: „20. mai kirjast AS Advenile
jällegi nähtub, et vallavalitsus nõuab detailplaneeringu algatamist. Mis see õige seisukoht siis
on?“

Jaanus Rahula: „Eelmise aasta augustis on välja
antud projekteerimistingimused. Miks väljastati
vallavalitsuse poolt projekteerimistingimused
alale, kus nõutakse üldplaneeringu järgi detailplaneeringut?“

Jane Mets: „Tõsi, 20. mail sai selline kiri Advenile saadetud, mis tulenes sellest, et mitmed
volikogu liikmed olid sellesse kohta katlamaja
ehitamise vastu. Seega tegime AS Advenile ettepaneku detailplaneeringu algatamiseks. Selge
oli ka see, et ajaliselt seda teha ei jõua, kuna
minimaalne detailplaneeringu läbiviimise aeg
on pool aastat, meie puhul pigem aasta. Sellele
vaatamata pöördumise ikkagi tegime. Adven
vastas sellele eitavalt ja mõni nädal hiljem saatis
vallale avalduse hoonestusõiguse seadmiseks.“

Mait Talvoja: „On vastu võetud Vändra alevi
soojamajanduse arengukava, mille käigus vaieldi
selgeks kõik probleemid, mis on alevi kütmisega seotud. Sellest lähtuvalt ning tuginedes

Raul Orav: „Kas keskkonnamõjude hindamise
vajadust ei ole? Kui me praegu anname loa, et
edasi minna, kas seda tagasi pöörata ei saa?
Mida see meile tähendab?“

Ülle Vapper: „Need küsimused on juristide
lahendada siis.“
Nils Sempelson: „Planeerimisseaduse § 125
lg 5 ütleb, et kohaliku omavalitsuse üksus võib
detailplaneeringu kohustusega alale lubada erandeid. Kas vallavalitsus peaks siis ütlema, miks
me jätame detailplaneeringu tegemata? Peab
otsust põhjendama?“
Mait Talvoja: „Me lähtusime sellest, et on kehtestatud Vändra alevi soojamajanduse arengukava. Meile öeldi, et asjad on selgeks vaieldud
ja korras.“
Raul Orav: „Kes ütles, et vaidlused on toimunud, kui inimesed, kes olid endises volikogus,
väidavad, et sisulist vaidlust toimunud ei ole?“

Mait Talvoja: „Valitsuse endised töötajad ütlesid,
et asi on vastu võetud ja see asi on selgeks vaieldud. Ja sellest me lähtusimegi. Kui volikogu on
otsuse vastu võtnud, siis on see ju vastu võetud
ja ametlik.“
Raul Peetson: „Kas antud piirkonda, võttes
kokku selle eelneva jutu, on vaja detailplaneeringut või ei ole vaja detailplaneeringut?“
Piret Müür: „Detailplaneeringu vajaduse sisustab volikogu. Ma ei saa sellele vastata jah või ei.
Ma ei tea selle vaidluse tagamaid, mina sattusin
situatsiooni hoonestusõiguse seadmise eelnõu
koostamise hetkest. Tänane planeerimisseadus
annab võimaluse vallavolikogul lubada planeeringu kohustusega alale ehitada ilma planeeringuta ehitise, kui ta sobib nii mahuliselt, otstarbelt, keskkonna-alaselt ja arvestades piirkonna
hoonestuslaadi ning kui üldplaneeringus on
määratud vastav ala. Ma ei oska öelda, kas meie
tänane situatsioon vastab kõigele sellele.“
Priit Enok: „Kui volikogu täna selle otsuse langetab ja see vaidlustatakse kohtus, sest see ei vasta
planeerimisseadusele, siis mis on selle tagajärg?“
Piret Müür: „Hoonestusõiguse seadmise otsus
tunnistatakse kehtetuks tõenäoliselt. Oleneb,
mida nõutakse, mina ei oska seda täna öelda.“
Ülle Vapper: „Kas ma olen õigesti aru saanud, et
juhul kui tuleb täna eitav otsus, siis jäävad meil
inimesed külma?“
Urmo Heinam: „Ei, külma ei jää, kütame gaasiga
edasi, hoiame asju töös ja asi läheb esialgu edasi
nii nagu praegu.“
Ülle Vapper: „Kas Advenil ei tuleks kõne alla, et
kui täna saate volikogust signaali, et see detailplaneering ikkagi ära teha?“
Urmo Heinam: „Detailplaneeringu võib ju algatada, kui see tahe ja huvi on olemas ning see
katlamaja päriselt ka tuleks.“

Otsustati: 6 poolt-, 9 vastu- ja 5 erapooletu häälega mitte lubada vallavalitsusel seada hoonestusõigust Turu tn 24 kinnistule Vändra alevis AS
Adven Eesti kasuks.
Selgust juurde volikogu arutelust annab salvestatud video link:
www.youtube.com/watch?v=zdNwMAEQhaw&list=PLG_kAgwULA7hDwWkAlkYi1d4_
UXFWp6kW&index=1

Artikli kirjutamise ajal oli seda videot vaadanud
44 inimest. Kahetsusväärselt juhtus just kõnealuse volikogu lindistamise ajal äpardus, kus
kaamera aku sai tühjaks ning tervet volikogu
istungi salvestist pole näha, kuid siiski katlamaja
arutelu on enam-vähem salvestatud. Tõsi, pole
näha, kes hääletamisel konkreetselt poolt, vastu
või erapooletud olid. Vahemärkusena kinnitan,
et saime salvestuse äpardusest kõva õppetunni
ja igal järgneval lindistusel kontrollisime tehnika
korrasoleku mitu korda enne üle. Uuel volikogul
oleks mõistlik edaspidi volikogu istungid teha
otse ülekantavaks.
Volikogu esimees kirjutab alla volikogu otsustele ja määrustele. Seega lasub väga suur vastutus vastuvõetud haldusaktide õiguspärasuse
eest. Enne kõnealuse volikogu istungi toimumist oli mõni aeg enne volikogu istungit teada,
et toimuvale on andnud hävitava hinnangu
advokaadibüroo ja see fakt oli teada ka vallavalitsusele. Tahes-tahtmata tekib küsimus: miks
tuli vallavalitsus üldse taolise eelnõuga volikogu
ette, kui oli teada, et see nagunii sellisel kombel
läbi ei lähe ja koheselt vaidlustatakse. Kas veeretada oma vajalik eeltöö ja tegematajätmised
volikogu kaela või hoopis midagi muud?
Tõmbame joone alla. See on olnud ja läinud.
KÕIKI SOOJATARBIJAID HUVITAB
KÜSIMUS, KUIDAS EDASI?
Alles kuu aega tagasi, septembrikuu valla
volikogu istungil, oli päevakorras valla arengukava kinnitamine. Küsisin taas küsimuse Adveni
katlamaja teema kohta. Millise vastuse ma sain,
on videol alates 38-st minutist:
www.youtube.com/watch?v=jlqycdqYCcI&list=PLG_kAgwULA7j5KGpjcjGvGnNN4IEh0pzs

Ma siiralt usun ja loodan, et uus volikogu
ja valitav vallavalitsus võtab oma esimeseks
südameasjaks Vändra soojamajanduse teemaga koheselt tegelema hakata. Seda enam, et
nii mitmedki volikogusse kandideerijad olid
oma valimislubadustes selle ära märkinud.
Ülle Vapper
Vallavolikogu esimees 2017-2021
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VALDUR OJALA - Pärnjõe Kooli direktor, pikaajalise tänuväärse töö eest kooli juhtimisel,
25 aastat koolijuht.
Ta asus kooli juhtima 1996. aastal. 16 aastat
varem oli ta selle kooli ise lõpetanud. Oma
rahuliku meele, hoolivuse ja heasüdamlikkusega on ta suutnud kujundada meeldiva töökeskkonna nii õpilastele kui ka töökollektiivile.
Juhina on ta konkreetne ja uuendusmeelne,
kuid samas ei torma ta kõike vana ja head lammutama. Alati on huvitav kuulata ta kõnesid,
kuhu on poetatud elutarkusi ja paras annus
huumorit. Alati suudab ta kuulajaid millegagi
üllatada. Kehakultuurlasena on ta tuntud mees
spordiüritustel, sama tuntud on ta ka mälumängurina. Kolleegid tunnevad teda usaldusväärse
ja kõiki austava juhina, kuid ka ületamatu
seltskonnahingena.
SIRJE MÖLDER - kauaaegse tänuväärse töö eest
Pärnu-Jaagupi Lasteaia Pesamuna direktorina,
15 aastat.

Ta on energiline, entusiastlik, ettevõtlik, tegus ja
väga töökas, kes jõuab uskumatult palju. Olles
avatud uutele ideedele ja uuendustele on ta hea
organiseerija ja projektikirjutaja. Temas on oskus
näha ja luua ilu enda ümber. Tema pikaajaline
unistus – remonditud lasteaed Pesamuna – täitus sellel aastal.
AIME AUKSMAA - kogu koolipere ja vilistlaste
nimel pälvis valla tunnustuse tema mitme aasta
pikkune uurimis- ja organiseerimistöö, mille
tulemusena sai Pärnjõe kooli 100. sünnipäevaks
kaante vahele mahukas juubeliraamat „Pärnjõe
kooli 100 aastat 1920-2020“.
Ta on kooli kauaaegne õpetaja ja õppealajuhataja. Põlise Pärnjõe küla elanikuna on ta
pikki aastaid tegelenud oma kodukandi ajaloo
uurimise ja selle jäädvustamisega, juhendades
arvukaid õpilaste kodu-uurimistöid, millest üsna
mitmed on leidnud tunnustust nii maakondlikul
kui üleriigilisel tasemel.

ANDRUS ÜTT - kauaaegse tänuväärse töö eest
õpetajana.
Ta on Juurikaru kooli kauaaegne õpetaja, tema
lai silmaring ei jää vestluspartneritel kunagi märkamata. Tähelepanu vääriv on tema klassiväline
tegevus koolis. Õpetaja on ellu kutsunud viktoriinide sarja õpilastele ja peab kogu kooliperele
igal aastal vabariigi aastapäeval väga originaalse
kõne, mis on nii õpilaste kui ka õpetajate poolt
väga oodatud sündmus.
AINO AALJA - kauaaegse tänuväärse töö eest
majandusjuhatajana.
Juba 10 aastat tagasi tööle asudes tuli hakata
Vändra lasteaiamajasid parendama, koheselt tuli
hakata tegelema erinevate probleemidega. Suur
väljakutse oli kahe köögi töö korraldamine, et
asjad hakkaksid toimima. Aastate jooksul on ta
palju otsinud sponsorlust kohalikelt ettevõtjatelt, et korrastada lasteaia õueväljakuid, täita liivakaste uue liivaga jms. Järjepideva arendustöö
tulemusena on tänaseks mõlema maja olukord

nii sees, kui väljas oluliselt paranenud. Uued
väljakutsed on juba ees, millega ta aktiivselt
tegeleb.
AET LEPLA - koostöö ja panuse eest koolitervishoiu toetamisel.
Ta on abivalmis, tolerantne ja pikaaegselt nõustanud kooliperet koolitervishoiu teemadel.
MÄRT PÄRNOJA - äärmiselt vastutuleliku ja
kohusetundliku koostöö eest koolipere aitamisel, abi eest kooli renoveerimistöödel ja muusikakooli kolimisel.
Ta on vahva ja tubli remondimees, kelleta ei
kujuta koolipere päevagi ette. Oskab hinnata
head nalja ja jagab positiivset maailmavaadet.
Tänupäeva lõpetas ansambel Lõõtsavägilased ja
kultuurimaja väikeses saalis ootas kõiki peolaud
koos uhke tordiga.
Valla haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Tarvi Tasane
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Noortemalevast
kokkuvõtvalt ja tulevikus

Põhja-Pärnumaa vallas möödus kuum suvi noortel puhates
ja ka tööd tehes. Noortemalev pakkus tegevust ja võimalusi
tuua suvesse pisut uusi kogemusi-oskusi ja ka väikest taskuraha. Vändra piirkonnas võttis noortemalevast osa 19 noort,
rühmajuhte oli 2.
Kuna eelmisel aastal nägime rühmajuhtidega, et ainult
rohimine ja riisumine valla territooriumil noorte silmi väga
särama ei pannud ning tagasisides avaldasid noored soovi
ka muid kogemusi saada, siis püüdsime sellele lahenduse
leida. Malevlased käisid tööl erinevate ettevõtjate juures
tingimusel, et meie teeme tööd ja ettevõtja pakub noortele
selle eest toitlustust ning silmaringi avardavat meelelahutust
peale tööpäeva. Loomulikult oli ettevõtja kogu aeg kõrval ja
juhendas noori ning rääkis miks midagi tehakse. Sel aastal
toimus malev 14. juunist kuni 30. juunini mille sisse jäid
ka pühad, mil tööd ei tehtud.
Kus me siis tööd tegime? Alustasime ohutustehnika- ja
rühmareeglite selgeks tegemisega ja kokku leppimisega. Peale
seda võtsime käsile pingid Vändra pargis, puhastasime need
vanast värvist ja katsime puidukaitseõliga. Lisaks värskendasime skateparki ja korrastasime haljasalad kultuurimaja
ümbruses.
Käisime tööl Maila Kuke ratsatalus, kus sai läbi kaevatud
ja silutud hobuste ratsaväljak. Olgugi, et see oli füüsiliselt
päris raske töö, olid noored tublid ja andsid endast parima.
Puhastatud ja vahatatud sai ratsavarustus, veetud sai sõnnik
söödakotid ja saepuru. Elamus omaette oli öösel sündinud
mõne tunnine varss, mille sarnast väikest hobusehakatist
polnud keegi näinud. Maila pakkus lahkelt töö eest noortele
süüa ja peale seda oli võimalik kõigil hobustega ratsa sõita.
Kõige lõppu ka veesõda, mis oli väga asjakohane, arvestades,
et õues oli +32 kraadi.
Tegime tööd ka indiaanikülas, kus juhendasid meid
Rauno Paap ja Marike Mangusson. Algatuseks käisime
Tootsi lähedal lõikamas oksi vihtade jaoks. Tundub lihtne
töö, aga seda see polnud. Meeletud parmud ja kuumus tegid
selle väga keeruliseks ning tagasi Indiaanikülla läksime ainult
väikese sutsu okstega. Selle järel väike matk vanasse jõesängi,
mille puhastamisele saime anda oma panuse. Korjasime
jõesängist roikaid, kive, klaasi ja kõike, mis sinna oli kogunenud. Saime teada, et antud tööd tehakse juba aastaid ja
1,5 km veel ning siis saab seal voolata jõgi ning ujuda kalad.
Peale tööd söök ja ujumine.
Veel jõudsime Saare tallu, kus juhendasid meid Indrek
ja Kaja Saar. Saare talus rohisime kuusetaimi ning vaatamata

palavusele, olid noored väga tublid. Tegime talus ka väikese ringkäigu ja noored vaatasid iluaeda ning nägid kuidas
kasvavad viinamarjad. Samuti saime näha millised näevad
välja kuuvanused kuusepojad ning millal saavad neist päris
kuusepuud. Tutvuti ka talu ajalooga, millest selgus, et talu
on põlvest-põlve toimetanud juba 150 aastat. Peale tööd
maitsev söök, ujumine, pallimäng ja mölkky mängimine.
Me ei unustanud ära ka heakorratöid Vändra alevis.
Peale pargipinkide ja skatepargi värskendamise jõudsime
mälestushiies puhastada kiviplaatidest tee, mille eest saime
tänuks kommikarbi. Rutt Rõuk käis meid tänamas, suured
tänud talle märkamast, see oli väga tore. Oleme mälestushiie
kivitee puhastamise võtnud oma tööks juba aastaid. Korralik
väljakutse ootas meid Vana tänava ja Vihtra tee ristmikul,
kus maha võetud mägimändide oksad vajasid kokku korjamist ning territoorium üle riisumist. Noored andsid oma
panuse ka noortekeskuse korrastamisele - pesime aknaid,
korrastasime territooriumit ning kõige lõpus valmistasime
ühise lõunasöögi. Nende päevade hulka mahtus ka Töötukassa koolitus, kus räägiti cv kirjutamisest, töökogemusest
malevas ja vabatahtlikuna tööd tehes. Noored said teada, et
need kõik, isegi tühisena tunduvad töökogemused, saab oma
elulookirjeldusse panna ning edasiselt tööle kandideerides
on see suureks lisaväärtuseks.
Kokkuvõtvalt oli väga tore ja tegus malevasuvi - väga
sõbralikud ja töökad noored, abivalmis ettevõtjad ning eriliselt ühtehoidev rühm. Suur tänu ka Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele, kes on endiselt heaks partneriks ja peamiseks
tööandjaks noortele.
Kindlasti toimub noortemalev ka järgmisel aastal. Siinkohal oleks juba praegu nii noortele kui ka lapsevanematele
palve – palun hoolitsege selle eest, et teil oleks olemas kas
ID-kaart koos PIN koodidega või Mobiil-ID. Kuna soov
on viia nii malevasse kandideerimine kui ka lepingute sõlmimine täielikult elektrooniliseks, siis see on võimalik vaid
juhul, kui nii lapsevanemal kui noorel on olemas digitaalselt
allkirjastamise võimalus. Selliselt arendame digioskusi ning
hoiame keskkonna rohelisena (paberivabana).
Ootame endiselt koostöövõimalusi ettevõtjatelt, sest
noored juba ootavad järgmise aasta malevasuve ning uusi
ja huvitavaid kogemusi.
Alliki Luuasep
Vändra noortekeskuse noorsootöötaja,
maleva rühmajuht

DIGIPLAHVATUS VÄNDRA LASTEAIAS
Üks heategu, olgu see nii väike kui tahes, ei lähe kunagi raisku.
Vändra Lasteaed sai päris suure heateo osaliseks. Ühel ilusal
sügispäeval saime toreda pakkumise tehnoloogiaettevõtte
Wise töötajalt. Nad olid välja vahetamas ettevõtte mõne aasta
vanust IT riistvara ja meie olime
just oma eelarve koostamisel
planeerimas selle uuendamist. Lasteaia IT
töökohtade hetke
olukord vajas

väga uusi lahendusi. Andsime Wisele oma soovidest teada,
kokkulepped olid kiired ning juba me vurasime Tallinna
poole, et ära tuua 20 Lenovo sülearvutit ja 25 Dell monitori
(24 tollise ekraaniga), erinevad ühenduskaablid, klaviatuurid,
hiired ja kõrvaklapid. Lisaks veel 8
dokki arvutitele. Kõik see läks
meile maksma vaid sõidukulu
Tallinna ja tagasi. Oleme
väga tänulikud sellise
kingituse eest!!!

Pimedat aega on iga päevaga järjest enam, mistõttu tuletab politsei
meelde, et jalakäija peab enda nähtavaks tegemiseks kandma helkurit
või valgusallikat.
Helkurit kandvat jalakäijat märkab sõidukijuht 4-5 korda kaugemalt kui helkurita jalakäijat, seega on tal 4-5 korda kauem aega
ohule reageerida. Auto otsasõidul jalakäijale on tagajärjed alati väga
rasked. Enda kokkupõrke eest kaitsmine võiks olla iga jalakäija asi,
meist igaühe asi. Hirmutav on vaadata, kui vähe paljud inimesed
enda ohutusest hoolivad. Veelgi enam, saadetakse lapsed pimedas
õue, veendumata, et neil on helkur. Kui me küsime inimestelt, miks
nad helkurit ei kanna, saame kindlasti ühe kolmest vastusest: „Ootan
kuni tasuta antakse“, „Mul on helkur teise jope küljes“ või „On ära
kadunud“. Helkur ei ole nii kallis, et seda peaks ühe jope küljest teise
külge tõstma. Hankige kõigile riietele helkur, siis ei ole vaja meeles
pidada, millise jope küljes helkur parasjagu on.
Helkur päästab elusid, kuid mitte siis, kui see on kotis, taskus või
kinnitatud nõnda, et see pole nähtav. Helkur riputa oma paremale
küljele umbes põlve kõrgusele, sest nii on see kõige paremini autojuhile näha.
Tuletame ka meelde, et helkur on pimedal ajal kohustuslik kõikjal,
ka asulas valgustatud tänaval.
Novembrikuu jooksul korraldame koos Vändra kodutütarde rühmaga helkurkõndi, kus jagame tasuta helkureid.
Soovime kõigile ohutut liiklemist ja loodame, et edaspidi säravad
kõik jalakäijad juba kaugelt.
Põhja-Pärnumaa piirkonnapolitseinikud
Alar Abel, Natalija Karelina ja Janek Saharenko

PÄÄSTEAMET
• 2. oktoobril kell 19.46 teatati päästjatele liiklusõnnetusest
Põhja-Pärnumaa vallas Anelema külas. Auto oli sõitnud vastu
elektriposti, mille tagajärjel kukkus elektriposti autole peale.
Päästjad kasutasid hüdraulilisi töövahendeid, et aidata inimene
autost välja ning anda üle kiirabile. Kiirabi toimetas patsiendi
haiglasse ning elektrikud tegelesid olukorra lahendamisega
koha peal edasi.
• 28. septembril kell 14.18 teatati, et Pärnu-Jaagupis Kalmistu
teel asuvas eramajas töötab anduri häire. Päästjad selgitasid,
et andur oli tööle hakanud liiga vara suletud ahjusiibri tõttu
ruumidesse imbunud vingugaasist. Majaomanik avas siibrid ja
tuulutas ruumid. Päästjad juhivad tähelepanu, et vingugaas on
nähtamatu ja lõhnatu, kuid ülimürgine gaas, mille aitab õhust
tuvastada vingugaasiandur. Vingugaasiandur on kohustuslik
kõigis hoonetes, kus kasutatakse gaasi- või tahkekütteseadmeid.
• 19. oktoobril kell 18.05 helistati häirekeskusele Põhja-Pärnumaa
vallast Viluvere külast, kus oli juhtunud õnnetus traktoriga. Haagis
oli tulnud sõidu ajal tagant ära ja veeres kraavi ning teele voolas
umbes 40 liitrit hüdroõli. Kohale tulnud kraana tegeles haagise
teisaldamisega ning päästjad katsid õlireostuse absorbentainega.
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Segarahvatantsurühm
Wendre
tähistab juubeliaastat
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T

antsurühm Wendre tähistab sel aastal oma 50. tegevusaastat. Need aastad on olnud harjutamist ja tantsurõõmu täis. Wendre lugu põhineb traditsioonidel
ja nende hoidmisel. Tegutsemisaja jooksul on rühmal jätkunud tublisid juhendajaid, tänu kelle tööle on osaletud
kõigil üldtantsupidudel. Tantsurühma mehed on võtnud osa
Rakvere lustlikest meeste tantsupidudest. Siiani on tavaks
olnud suuremaid juubeleid tähistada uhkema kontsertkavaga. Erilised olud on traditsioone muutma sundinud, aga
väärikaid sündmusi on juubilari auks toimunud rohkemgi.
Uue ettevõtmisena oli tantsurühm väljas valla aiakohvikute päeval menuka tantsupeokohvikuga, kus pakuti
traditsioonilist peosuppi, kooki, jäätist ja teisi lõbustusi.
Tantsurühma vilistlane Enno Siil andis lõõtspillikontserdi,
mille saatel soovijatel sobis jalga keerutada.
Viiekümnest pidusid täis aastast meenutuseks jäänud
märkidest, pearättidest ja peosärkidest sai kokku kireva
näituse, mille üheks eksponaadiks oli vaikelu tantsija tagasihoidliku magamiskoti, kummimadratsi ja kilekeebiga. Fotoväljapanek pakkus näitusekülastajatele võimalust meenutada
enda või sõprade-sugulaste kultuurilembelist noorusaega.
Pidu ja peoriided on need, mida märgatakse. Proovis
harjutavad tantsijad koos juhendajaga isekeskis ja publik seda
protsessi ei näe. Juubeliaastal ongi olnud suurem tähelepanu
just treenimisel ja järjepidevuse hoidmisel. Tänased tantsijad
said Vändra kultuurimajalt juubelikingiks tantsulaagri Valgerannas, juhendajat ja tantsijaid tervitas vallavanem Jane
Mets. Soojad tänusõnad ja mere ääres harjutatud tantsud
lisavad lusti ikka järgmisteks pidudeks valmistuda. Suur
kontsert vilistlaste ja sõpradega jääb aga ootama uut juubelit.
Elagu tantsurühm Wendre, loomerõõmu juhendaja Kädi
Pärnojale!
Tantsurühma Wendre nimel
tantsija Silja Enok

Piimanädala raames AS Vändra
Sõõrike farmi külastus
Vändra lasteaias toimus 11.10-15.10.2021 piimanädal. On ju piim meie toidulaual
üks vajalikumaid ja tähtsamaid toiduaineid. Nädala jooksul toimetasid rühmad vastavalt laste vanusele ja õppekavale enda tegemisi, mis olid lõimitud erinevate piimaga
seotud tegevustega. 14.10.2021 võtsid Mesikäpad, Mürakarud ning nende õpetajad
ette õppekäigu Sõõrike farmi. Meid võttis vastu loomakasvatusjuht Ene Vaakmann,
kes suutis väga lapsesõbralikult ja huvitavalt lasteaialastele rääkida laudas tehtavatest
tegemistest ja toimetustest. Esmalt näidati meile lehmade lüpsmist lüpsirobotiga.
Polnud osad meie täiskasvanudki seda näinud, rääkimata lastest. Nõnda jätkus uudistamist tükiks ajaks. Edasi viis ringkäik meid lehmade juurde lauta, kust saime kogu
piimakarja imetleda ja võrrelda. Tekkis palju põnevaid küsimus, et miks näiteks
mõnel lehmal on sarved aga teisel mitte. Meie võõrustajal Enel oli igale küsimusele
lapsele arusaadav vastus olemas. Lisaks andis ta lastele võimaluse lehmi katsuda ja
rääkis väga põnevalt juurde erinevaid fakte. Elevust tekitasid mõned lehmad, kellel oli
südamekujuline laik otsmikul. Nägime lehmi, kes olid “puhkusel” või kes olid hiljuti
poeginud. Saime näha ja paitada kahte eelmisel päeval sündinud vasikat. Lapsed uurisid, et kas üks neist suudab püsti ka tõusta ja meie rõõmuks ta kohe näitas, et täitsa
suudab küll. Jätkasime teekonda, et tutvuda vasikatele antava toidu- ja piimapulbriga.
Soovija said seda nuusutada ja sõrmeotsaga maitsta. Üllatusena osutusid lõhn ja
maitse täitsa heaks. Juba veidi suuremaid vasikaid sai rohkem katsuda ja julgemad
said loomakasvatusjuhi loal lasta oma kätt “imeda”. Lastele pakkus see palju nalja.
Lõpetuseks said kõik soovijad proovida värskelt lüpstud piima. Lastele maitses see
väga ja nii mõnedki küsisid juurde. Piima joomise kõrvale rääkis loomakasvatusjuht
Ene, mida tehakse piimaga pärast lüpsmist ja nii saimegi teada, et Sõõrike farmi
piim läheb Tere ja Farmi piimatööstustesse, kust see jõuab meie toidulauale maitsva
piimatootena. Vändra lasteaia Mesikäpad ja Mürakarud soovivad tänada AS Vändra
Sõõrike farmi ja loomakasvatusjuhti Enet, kes andis lastele võimaluse näha nende
igapäevaseid tegemisi ja toimetusi. Lisaks soovime tänada aktiivset lapsevanemat,
tänu kelle transpordivahendile oli võimalik rohkem lapsi kaasata sellele õppekäigule.
Pärast lastelt uurides meeldis lauda külastamine kõikidele ja seda võiks korrata.
Airin Laasma
Vändra lasteaia Mesikäpa rühma õpetaja

Vändra kodutütarde õppereis Tartusse
Noorte isamaalise hariduse programm loodi koostöös Kaitseministeeriumiga aastal 2017. Programmi
eesmärk on edendada põhikooliealiste noorte seas
isamaalisi väärtusi ning anda neile võimalus osaleda
kodanikukasvatuse suunitlusega huvihariduses, mis
hõlmab kodutütarde järguõppe ja erikatse teemasid. Tänu Vändra kodutütarde tegusatele juhtidele,
kes osalesid samuti projekti kirjutamise protsessis, said kodutütred võimaluse minna 2.10.2021
õppereisile Tartusse. Seal külastati Eesti Rahva
Muuseumi ja Tartu Ülikooli botaanikaaeda. Nendes asutustes õpitu toetab Eesti ajaloo- ja kultuuriõpet ning loodusharidust. Eesti Rahva Muuseumis osalesid kodutütred „Meie lipu lugu“ töötoas,
kus nad said võimaluse näha teadaolevalt esimest
Eesti lippu. Lisaks rääkis giid huvitavaid fakte Eesti
lipu ja ajaloo kohta. Üheskoos lauldi Eesti hümni
ja lahendati gruppides test, mis aitas õpitut kinnistada. Tüdrukutel oli võimalus ka ise veidi vabalt
erinevaid vaatamisväärsuseid vaadata ja katsuda.

Eriti meeldis Vändra kodutütardele nutilahendusena videos töötav ajaloost tuntud pildiaparaat, kus
sai koos pilte teha. Eesti Rahva Muuseumisse oli
kokkulepitud ka õpilasgruppidele mõeldud lõuna.
See maitses imehästi. Edasi liiguti Tartu Ülikooli
botaanikaaeda, kus ees ootas giidiga temaatiline
ekskursioon „Tutvumine kodumaiste taimedega“.
Kodutütardele oli eelnevalt antud ülesanne, et nad
saaksid teada vähemalt kolm erinevat mürktaime
ja ravimtaime. Kuna aastaajast sõltudes polnud
paljudel taimedel enam õisi ja taimetarkus on veel
keeruline teema siis tuleb noortejuhtidel teha veel
selgitustööd kolmapäeviti toimuvatel koondustel.
Õppereisist jäi Vändra kodutütardele positiivne
emotsioon ja kindlasti õpiti midagi uut ja kasulikku.
Loodame tulevikus saada veel võimalusi läbi Isamaalise hariduse programmi projektide kodutütardele õpetada põnevamalt erinevaid järguteemasid.
Airin Laasma
Vändra kodutütarde rühmavanem
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JÄRELEHÜÜE

IN MEMORIAM

KALJO PILT

11.03.1932 - 07.10. 2021
On ju nii, et kõik see,
millest aeg läbi kihutab,
on iga inimese elu –
üks ja ainuke, kordumatu, väärtus omaette.
See üksainus särav tähelend Linnutee
lõpmatuses,
mida keegi teine kõrvalseisja
ei suuda lõpuni mõista.

AIN REINUP
Ain Reinup töötas Kergu koolis
aastatel 1988-1989 direktori kt-na,
1994–1996, 2001–2007 a keemia-,
füüsika- ja poiste tööõpetuse õpetajana.
Ain Reinup oli õpetaja, kes oli alati
naerusuine, heatahtlik ja positiivne.
Tema tunnid olid vaheldusrikkad, ta
viis läbi palju katseid ning tõi sageli
elulisi näiteid oma aine valdkonnast.
Tema tundides valitses positiivne
töömeeleolu, mis aitas kaasa heade
õpitulemuste saavutamisele. Poiste
tööõpetuses oli tema see, kes hankis
materjale, et tunnis oleksid olemas
vajalikud vahendid metalli- või puutöö tegemiseks. Ain Reinup oli õpetaja, keda jääme mäletama tegusa ja
elujaatava inimesena.
Endised õpilased
Kergu Lasteaed-Algkoolist

Meie hulgast on lahkunud üks kauaaegsemaid Vändra Keskkooli direktoreid Kaljo Pilt, kes jättis silmapaistva jälje kooli ajalukku.
Kaljo Pilt sündis 11. märtsil 1932. aastal väiketalupidajate peres
kolmanda pojana. Ta kasvas tavalises Eesti peres, kelle vanemad hindasid
haridust. Kaljole võimaldasid vanemad omandada keskhariduse. Seejärel 1947. aasta sügisest jätkas K. Pilt oma õpinguid Tallinna Õpetajate
Instituudis, mille lõpetas 1953. aastal. Ta sai 7- klassilise kooli õpetaja
kutse ja lõpetamata kõrghariduse. 1971. aastal lõpetas K. Pilt veel Tartu
Riikliku Ülikooli juhtimispsühholoogia erialal.
Peale Tallinna Õpetajate Instituudi lõpetamist suunati K. Pilt 1953.
aastal tööle õpetajaks Pärnjõe 7-klassilisse kooli. 1954. aastast hakkas
ta Vändra Haridusosakonnas juhataja tööd tegema.
Vändra Keskkooli direktoriks sai Kaljo Pilt 1. septembril 1955. aastal.
Ta oli noor, kõigest 23- aastane pedagoog, kes pidi hakkama otsustama
nii paljude inimeste üle. K. Pilt alustas tööd suure aktiivsusega. Direktoriks saades tekkis tal nägemus, milline peaks olema Vändra Keskkool.
Ta omandas kiiresti koolitöö juhtimise põhimõtted ja oli selles vallas
kompetentne inimene. K. Pildi tugevateks külgedeks oli väga hea ülevaade koolitööst ja otsustamise julgus. Vaatamata oma noorusele esines
ta küllaltki kindlalt oma seisukohtadega. Kooli huvide kaitsmine, see oli
K. Pildi auväärt tegevus.
K. Pilt oli energiline, suure töö- ja organisaatorivõimega. Teda ümbritses suhteliselt noor ja tugev õpetajaskond, teotahtelised õpilased ning
toetav abipersonal. K. Pildi ajal muutus aktiivseks ja mitmekülgseks nii
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kooli metoodiline töö kui ka klassiväline töö. K. Pilt seadis koolikollektiivi ja õpetajate ette ülesande – kellel puudub kõrgem haridus, peab
seda taotlema. Tema juhtimise ajal toodi sisse tootmisõpetus (põllumajanduse mehhaniseerimine ja elektrifitseerimine ning taimekasvatus).
Loodi sõprussidemed Rapla, Sindi, Suure-Jaani ja Vändra koolide vahel.
Tugeva aluse lõi ta lastevanemate komiteele, millest kujunes iseseisev
organisatsioon, abistamaks koolielu korrastamist. Tema ajal pandi kokku
vilistlasnõukogu (enne seda üldse polnud) ja hakati läbi viima koolikokkutulekuid iga 5. aasta järel. Erilist tähelepanu pööras direktor koolis nii
õpilaste kui õpetajate vaba aja veetmise üritustele, olles ise alati kohal.
K. Pildi direktoriaega jääb ka Taarikõnnu matkatare korrastamine ja
sisseseadmine; matkad sinna ning huvitavad tegevused õpilastele. Lisaks
Kõrgkalda talu korrastamise algatamine, õpetajatele puhkebaasi loomine
ning veel palju teisigi ettevõtmisi. Kogu oma jõu rakendas ta kooli edasiviimiseks, oma kooli eripära saavutamiseks.
Õpetajana oli K. Pilt lugupeetud. Tunde direktorina andis ta väga
vähe, aga ta oskas oma ainet suurepäraselt lastele selgeks teha. Ta oli
tunnustustvääriv ja autoriteetne õpetaja.
K. Pilt koolidirektorina suutis kujundada Vändra Keskkoolist tugeva
mainega kooli. Koolis oli range distsipliin (nii õpilased kui õpetajad said
seda tunda), kuid tehti palju-palju tööd, õpilastel olid head teadmised,
paljud neist pääsesid kõrgkoolidesse, võideti esikohti aineolümpiaadidel,
silmapaistvalt esineti isetegevuses ning sportlikel aladel.
K. Pilt nii isiksusena kui koolijuhina oli omanäoline ja see viis selleni
välja, et teda ja Vändra Keskkooli tunnustati üsna kõrgel tasemel. Tema
Vändra Keskkooli direktoriks olemise aeg sai läbi 1972. aasta septembris.
Ta andis südamerahuga koolijuhtimise üle, teades, et kõike tehtut jätkab
kogu hingega Olga Kängsep.
K. Pilt on öelnud, et kool ei saanud ju halb olla, kui selles on töötanud
ühel ja samal ajal nii palju häid inimesi. Heas kollektiivis peavad olema
inimesed, kes üksteisega kokku sobivad ja neid peavad oskama kokku
sobitada need, kelle kohus see on.
Olen tänulik, et mul õnnestus tundma õppida ja oma magistritöö
teha väga suurepärasest inimesest Vändra Keskkooli endisest direktorist
Kaljo Pildist. Helged mälestused jäävad …
Ave Naano
Vändra Keskkooli vilistlane ja
õpetaja praeguses gümnaasiumis

OMA AJASTU PUNKAR JA INNOVAATOR.
Uus näitus tutvustab Carl Robert Jakobsoni inimlikust küljest
Äsja renoveeritud Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi häärberis Kurgjal avati septembri hakul uus näitus, mis annab
Jakobsoni elu ja kirgede kõrval rohkem aimu sellest, kui
olulisel kohal olid selle suurmehe elus tema mõtte- ja aatekaaslased, naine ja tütred. „Sel korral tutvume Jakobsoniga
palju põhjalikumalt,“ lubas näituse kuraator Ilze Salnaja-Värv,
kelle sõnul võiks Jakobsoni pidada lausa oma ajas punkariks.
Põhja-Pärnumaal Kurgjal asuva talumuuseumi püsiekspositsioon, mida sai näha juba 1980ndatest aastatest, on täielikult välja vahetatud. Uus mastaapne käed-külge näitus „Carl
Robert Jakobson – eesti vaimupõllu ärataja“ jutustab taluhäärberi temaatiliste tubade kaudu lugusid Jakobsoni (18411882) elu olulisimatest sündmustest, paikadest ja inimestest,
aga ka suurmehe südamesoovidest. Jakobson unistas haritud
ja ühtsest Eesti rahvast, laulupeost, õnnelikust perest, uuest
kirjaviisist, päris enda ajalehest ning muidugi oma Kurgjast.
Näitusel tasub kuraatori Ilze Salnaja-Värvi sõnul pöörata
tähelepanu ka muuseumi seinal olevale ajajoonele, millel on
välja toodud sündmused nii maailmas, Liivimaa kubermangus
kui ka Jakobsoni elus. „Ajalooline taust aitab mõista, milline
mees ta oli ja miks tal olid just sellised mõtted. Sellesse süvenedes hakkab Jakobsoni elu mängima hoopis teistsuguselt,“
selgitas ta.
ÜLLATUSED JA AVASTUSED
Näitust kokku pannes avastas kuraator ka ise Jakobsoni kohta
palju uut. Kui seni on Jakobsoni isiklikust elust räägitud pigem
vähem, on tegelikult säilinud mitmeid kirjavahetusi, arutlusi
ja mälestusi, millest saab välja lugeda, kui tormiline ja kirglik
oli Jakobson inimesena. „Tema ilusad kirjad Juliele ja vastused
neile, kuidas toimus suur sulesõda, milline mõju on tal olnud
kirjakeele kujunemisele, mida arvasid tema kohta naabrid ja
mida ta kirjutas oma sõpradele, see kõik annab temast palju
laiema pildi kui varem,“ rääkis kuraator.
Salnaja-Värvi jaoks oli üllatav, kui palju Jakobson enne
30. eluaastat Venemaal elades saavutas ning milliste selgete
eesmärkidega ta koju naasis. Tagasi Eestisse tulles oli Jakobsonil plaan abielluda, talu rajada ning näidata Eesti inimestele,
kuidas on õige elada. „Mulle tundub, et Carl Robert Jakobson
sündis siia ilma juba nii, et tal oli selge, kuhu ta läheb ja mida

teeb. Ta oli kindel, et eestlased peavad oma eluviisi muutma
ja tal oli visioon, kuidas seda teha,“ sõnas Salnaja-Värv. „Ta oli
oma veendumustes kindel – isegi siis, kui nende õigsus võis
olla kaheldav. Jakobson oli kirglik ja seal, kus on kirg, on ka
konflikt, aga tema seda ei kartnud. Tema jaoks oli Eesti rahva
heaolu alati olulisem kui sõprussuhete hoidmine,“ lisas ta.
Üks huvitav fakt oli kuraatori jaoks veel seegi, et Jakobsoni mõju ulatus Viljandimaast palju kaugemale. „Kõik ju
teadsid, kui tülikas on Jakobson – Jannsen ei tahtnud teda
enam Postimehesse kirjutama, ta kritiseeri teravalt eestlaste
ja baltisakslaste ebavõrdsust ja kirikut, aga Jakobsonil oli siiski
väga suur võrgustik üle tsaaririigi. See oli ikkagi väikene ime,
et talle anti Sakala väljaandmise luba,“ rääkis kuraator ning
vihjas, et oma roll oli selles loos mängida ka kunstnik Johann
Köleril.
VILJAKAS ELU JA EESRINDLIK TALUPIDAMINE
Oma lühikese elu jooksul jõudis Jakobson palju. Ta oli tähtis
ühiskonnategelane ja rahva ärataja, teadmispõhise talupidamise eest võitleja, õpetaja, kirjanik ja haritlane, ajalehe
Sakala peatoimetaja, Kurgja peremees, aga ka poeg, vend,
isa ja abikaasa. Igas oma rollis oli ta ühtviisi kirglik.
Kurgja taluhooned projekteeris Jakobson ise, soovides
luua endale unistuste kodu ning samal ajal näidistalu, mis
oleks Eesti rahvale eeskujuks nii arhitektuuri kui ka majandamise poolest. Jakobson ise aga oma elutöö valmimist ei
näinudki, sest suri vaid 41-aastaselt kopsupõletikku.
Pooleliolevate ehitistega talukompleksi võtsid üle tema
naine Julie ning kolm tütart, kes võitlesid majapidamise
püsima jäämise eest peaaegu elu hinnaga. „Tegelikult saame
tänu Jakobsoni tütrele Lindale täna üldse Kurgja muuseumist
rääkida,“ selgitas Salnaja-Värv. Nimelt loodi just tema initsiatiivil 1948. aastal talukompleksist riiklik memoriaalmuuseum,
mis 2017. aastast kuulub sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid
koosseisu.
Tänavu möödub 180 aastat selle Eesti ajaloo suurkuju
sünniaastapäevast ning uus püsinäitus on osa pidustustest.
Evelin Anja,
SA Eesti Maaelumuuseumid
turundus- ja kommunikatsioonijuht
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Vändra 48. jooksumaraton
meelitas kohale üle saja
jooksusõbra ja ilusa ilma
Vändra 48. maratonile registreerus üle saja jooksusõbra Eestist, Lätist ja
Poolast. Väliskülalisi jäi ,,tänu“ koroonakriisile palju tulemata, kuid iga-aastane
jooksjate raudvara oli vaatamata kõigele stardis nagu varasematel aastatel.
Eesti vanimale jooksumaratonile pani end 8 km
distantsile kirja ka Pärnumaa legendaarne jooksumees Ergo Rand, kes elu esimese maratoni
jooksis Vändras 60 aastat tagasi. Ergo Ranna
nimel on tänaseni Pärnumaa kõige pikema
ajalooga kergejõustikurekord, mille ta püstitas
1968. aasta 14. septembril Vändra maratonil
joostud ajaga - 2:23.31,0.
Tänavuse Vändra maratonidistantsi kiireim
oli Margus Luhtoja. Seekordne võit tuli tulemusega 2.41.35. Võrdluseks, mullu võitis Luhtoja
Vändra maratoni üheksa sekundit parema ajaga.
Järgmised kolm võistlejat ületasid finišijoone
vaid 1,5 minuti sees. Ülo Niinemets oli sel korral
teine tulemusega 2.57.24. Uue isikliku rekordi
püstitanud Janos Usin sai teise koha (2.58.35)
jättes Vladimir Frolovi sel korral neljandaks.
Kiireim naine oli üldarvestuses üheksandana lõpetanud Jelena Melnikova (3.32.05).
Talle järgnesid Maret Müür (3.33.54) ja Anne
Vaisma (3.43.47).
Poolmaratonis püstitas terve esikolmik uued
isiklikud rekordid. Võidu võttis Kaupo Uuetoa
(1.17.33), teise koha Raido Krimm (1.20.46)
ning kolmanda Artis Zvejnieks Lätist (1.20.56).

Jooksupäeva peakorraldaja Joel Tints
hoiab Vändra maratonitraditsiooni
täies elujõus.

Samaga said hakkama ka kiiremad naised:
Maisie Holbrow (1.41.23), Kristiina Ranne
(1.45.37) ja Kaivi Kukk (1.45.54).
16 km distantsil olid parimad Mehis Mäe
(1.01.36) ja Viivi Kääpa (1.24.51), 8 km distantsil Avo Taats (29.15) ja Merle Siimsen
(36.14).
Kokku sai neljal distantsil tulemuse kirja
107 võistlejat. Lisaks lastejooksudel startinud
väikesed tulevased jooksusõbrad. Jooksu peakorraldaja Joel Tints jäi jooksupäevaga rahule.
,,Meil on hea korraldustiim, kõik teavad eelnevate kogemuste põhjal oma ülesandeid ja
ka seda, mis võib kogemata kahe silma vahele
jääda. Seekord oli uue tööna esmalt koroonapasside kontrollimine. Meil on olnud ka 400
osavõtjat, kuid koroonakriis on teinud oma ja
sadakonda jooksjat võib samuti päris heaks tulemuseks pidada. Järgmisena plaanime korraldada
ka talvemaratoni – tuleb, palju tuleb, iga jooksja
on oluline.“
Kõiki jooksutulemusi näeb Marathon 100
ja mispo.ee andmebaasist.
Õie Kuusk

Auga välja teenitud elu
esimene jooksumedal.

Stardis on kõige nooremad maratoonarid.
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PÄRNU ÜLEJÕE APTEEGI
PÄRNU-JAAGUPI APTEEKI
on oodatud liituma

JUHATAJA / VASTUTAV PROVIISOR
Otsime enda meeskonda erialase haridusega proviisorit, kes soovib
aidata inimesi, kellel on soov arendada apteeki ja seal pakutavaid
teenuseid, on valmis lähtuma klientide soovist, julgeb võtta vastutust
ja ei karda rakendada uusi/innovaatilisi lahendusi parima teenuse
pakkumisel.
Pakume
• sobivat stabiilset tööd
• meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda
• toetavaid kolleege
Võimaldame
• professionaalseks arenguks vajalikke täienduskoolitusi
• töötasu, mis arvestab Teie teadmisi ja kogemusi
• abi elukoha vahetusel
Töö on täiskoormusega.
Uurige lisa ja andke oma soovist märku,
saates oma CV info@ylejoeapteek.ee
Pärnu Ülejõe Apteek ning Pärnu-Jaagupi Apteek kuuluvad OÜ-le Lartim, mis
on erakapitalil põhinev ettevõte. Ettevõtte opereerib 5 apteeki Pärnus ja
Pärnumaal ning Tervisekauplust Pärnus.

Tänusõnad

Headust pole kerge kohata, kuid
seda on kerge ära tunda.
(Jugoslaavia vanasõna)

VÄNDRA LASTEAED
ootab tööle oma tegusasse kollektiivi

ÕPPEALAJUHATAJAT
tööle asumisega esimesel võimalusel.

SOBIV KANDIDAAT
• vastab kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ning
pedagoogilised ja juhtimispädevused)
• on kohusetundlik, väga hea suhtlemisoskuse ja
pingetaluvusega
• omab analüüsi- ja planeerimisoskust
• on otsustusvõimeline ja paindlik
• on digipädev, kirjutab projekte
• on valmis tööks kolmes majas
OMALT POOLT PAKUME
• sõbralikku kollektiivi ja meeleolukaid ühisüritusi
• enesetäiendamise- ja arenguvõimalusi
• võimalust rakendada oma ideid
• paindlikkust
Lisaks pakub omavalitsus:
kui sa oled kuni 28-aastane, vastad kvalifikatsioonile
ning registreerid enda elukohaks Põhja-Pärnumaa valla,
saad 2 aastat igakuiselt 300 eurot lisatasu.
Saada hiljemalt 15. november 2021 avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid märgusõnaga „konkurss“
Spordi 5, Vändra, Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnumaa
või e-post vandralasteaed@pparnumaa.ee
Info 5330 2992
VÄNDRA LASTEAED VÄGA OOTAB SIND!

VIGALA HOOLDEKODU
OTSIB OMA MEESKONDA

KOKKA

Töö graafiku alusel, tööpäeva pikkus on 12 tundi,
võimalik kokkuleppel planeerida oma tööpäevi.
Tööle asumise aeg alates 01.11.2021.
Huvi korral küsi infot: Riina Viibus
Vigala Hooldekodu juhataja
mob: 56 657 910
e-mail: vigalahooldekodu@gmail.com

Mürakaru lasteaia maja õpetajad
on väga tänulikud, et üks perekond
on läbi mitme aasta sisustanud ja
kaasajastanud lasteaia rühmaruumid lastepärase mööbliga. Ja seda
kõike oma kuludega ja vabast ajast.
Peab tõdema, et mööbel, mille nad
tõid, on teiste vana, aga meile uus
ja veel uuem kui senine mööbel
rühmaruumides. Uus mööbel on
toonud rõõmu õpetajatele ning
loonud lastele ilusa ja mugava õpikeskkonna.
Süda rõõmustab ning ühiselt
täname Kristina ja Tiit Soosaart
sellise suuremeelse ettevõtmise
eest. Aitäh Teile!
Vändra lasteaia Mürakaru maja
õpetajad

MITMESUGUST
Ostan nõukaaja esemeid: portselan, klaas, keraamika, kunst, heliplaadid, raamatud, mänguasjad,
hõbe jne. Tel 580 30 458
Ostan traktori Fordson või Universaal järelveetava adra. Võib olla mittekomplektne.
Tel 503 7152
Koristan Teie territooriumi risustavast vanarauast.
Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale iga
ilmaga. Tel + 372 5851 7174

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

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused 7., 14., 21. novembril kell 11.00
28.11. kell 10.00 1. ADVENDI JUMALATEENISTUS
Õpetaja Ants Kivilo tel 53 960 574

EELK Pärnu-Jakobi koguduse teated
• 2.11. Hingedepäeva palvus kell 15.00
• 7.11. Jumalateenistus armulauaga
• 14.11. Jumalateenistus armulauaga
• 21.11. Igavikupühapäeva jumalateenistus
armulauaga
• 28.11. 1. advendi jumalateenistus armulauaga
Jumalateenistuste algus kell 14.00

ALATES 1992

Täname kõiki häid sugulasi ja sõpru,
kes saatsid meie armsa Alveri
tema viimsele teele.
Leinajad

AIN REINUP

23.06.1936 – 28.09.2021

KALJU RAHULA

LOODE ULM

25.04.1929 – 03.10.2021
20.09.1934 – 02.10.2021

KAUPO SUVISTE

HELVE-MAIE KRUUSIMAA

04.05.1957 – 07.10.2021

URMAS LEPP

ALVER PAUGUS

VIRVE-ELGA KIRIMÄGI

RAIT KRUUSIMÄGI

RITVA-KYLLIKKI LEHTINEN

VALERI LOORENTSON
08.01.1965 – 22.09.2021

Head sõpra ja töökaaslast
ALVER PAUGUST
mälestavad

Südamlik kaastunne
Elve Saarmaale
elukaaslase
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet
Eduard ja Ruth Reibergile poja
REIN REIBERGI
lahkumise puhul.

Vändra bussijuhid

Vändra Aiandusselts

KÜ Turu 20b

MAIMU MADISSON

17.01.1936 – 08.10.2021

02.05.1963 – 01.10.2021

Kalmistuvaht Aira Safronov mob: 5396 4729

07.09.1935 – 12.10.2021

10.03.1962 – 18.10.2021
14.04.1962 – 26.09.2021

Koguduse kantselei avatud teisipäeval ja kolmapäeval kell 10-14

AINO VIIK

06.10.1942 – 20.10.2021

Koguduse hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi mob: 5300 7075

05.12.1941 – 04.10.2021
13.07.1947 – 22.09.2021

Südamlik kaastunne
Ahti Reinupile isa
AIN REINUPI
kaotuse puhul.
Pärnjõe Põhikooli
1993/94. õ-a lennu lõpetajad
ja klassijuhataja.

Südamlik kaastunne
Epp Kondile kalli
VÄINO KONDI
kaotuse puhul.
Suurejõe rahvamaja
lauluansambel Humala.

Mälestame kauaaegset
majaelanikku
VÄINO KONTI
Avaldame kaastunnet
omastele.
Vihtra küla Jõesuu tee 7 elanikud
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
HANS PÄRTEL
LILLI SIIMULA
HELJU MÜHLBERG
ÕILME KONNO
HELJE KANGUR
JUTA LOHU
LAINE MÄNNIK
ELVI LUUSEPP
HILJA VALGELIN
MARILDE KIVIMA
ANIITA KRUUSMANN
LEIDA ANDERSON
HELKI MAŠUTINA
KALJU LIINSOO
SVEN PETERSON
MART PÕDER
MATTI RAIDMA
TIIU ILD
LINDA PABBO
TÕNIS UULIMAA
VILMA JÄRVE
IRINA VISNAP
LEA GUSTAVSON
JOHAN TOOME
AVO NEERUT
UUDO HUNT
HEIKKI ARMAS KAVEN
RAILI SAARD
ANNE JÜRISAAR
TOOMAS SANG
SILVA OJA

4.11
15.11
17.11
5.11
21.11
1.11
2.11
2.11
3.11
13.11
13.11
17.11
25.11
8.11
9.11
9.11
9.11
12.11
22.11
24.11
7.11
22.11
5.11
7.11
9.11
14.11
14.11
17.11
18.11
24.11
25.11

95
94
94
92
90
85
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70

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

Mariella Otti ja Taavi Kiburi perre sündis
10. septembril poeg Kõu Kibur.
Triin Nurmiste ja Valeri Zverevi
perre sündis 21. septembril tütar
Amanda Zverev.
Kaire ja Martin Madissoni perre sündis
23. septembril poeg River Madisson.
Jaanika ja Madis Viirmaa perre sündis
2. oktoobril poeg Harles Viirmaa.
Sandra Tomingase ja Helari Kitsniku
perre sündis 7. oktoobril poeg
Maicel Kitsnik.
Reeli ja Rauno Käsperi perre sündis
11. oktoobril poeg Rayker Käsper.
Kristiina Jõesaare ja Marko Tederovi
perre sündis 15. oktoobril poeg
Matthias Tederov.

Halinga ja Tootsi piirkonna eakate aastalõpupidu
4. detsembril kell 14:00-18:00 Halinga Restoranis

Getter Lindre ja Oliver Turi perre sündis
16. oktoobril poeg Kregor Turi.

Esineb ansambel Nõianeitsid ning tantsuks mängib ansambel RIX
Peolaua katmiseks on vajalik eelnev registreerimine hiljemalt
26. novembriks: Pärnu-Jaagupi tel 53284626, Tootsi tel 53761671.

VÄNDRA KULTUURIMAJAS
25. novembril kell 18.00

Seltskonnaklubi
Elurõõm
kadripäevateemaline
PEOÕHTU
Tantsuks mängib Joe Lumi.
Osaluspanus 5 eurot.

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Peole tulekuks on korraldatud bussi transport.
Vastavalt kehtestatud piirangutele palume peole tulles esitada
Covid vaktsineerimise, testimise või läbipõdemise tõend.

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE
Kojuvedu.
Tel 52 05 578, Silver

						

Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsus

Järgmine Valla Teataja ilmub 30. novembril.
Reklaame, teateid ja kaastöid ootame 21. novembriks 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.

