Põhja-Pärnumaa valla Pärnu-Jaagupi piirkonna teataja, jaanuar 2018						

22. veebruaril VÄNDRAS
kl 19.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsert.
Aastapäevakõne peab vallavanem Jane Mets.
Esineb Alen Veziko.
Peale kontserti sünnipäevatort.
EV100 kontserdile korraldab transpordi vald.
Info ja registreerimine valla rahvamajades.

24. veebruaril VÄNDRAS

www.pparnumaa.ee

Ilusat
Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva!

kl 10.00 Vändra kirikumäel lipu heiskamine, pärgade
asetamine Vabadussõjas langenute
mälestussambale.
Kaitseliidu Vändra üksuse rivistus ja aupaugud.
Kontsert-jumalateenistus Vändra kirikus.

23. veebruaril PÄRNU-JAAGUPIS
kl 8.30

lipu heiskamine Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi
õuel.
kl 10.45 rongkäik Pärnu-Jaagupi kalmistule Vabadussõjas
langenute ausamba juurde.
kl 11
mälestushetk kalmistul.
kl 12
„Oma Riigi“ kätlemistseremoonia Pärnu-Jaagupi
Põhikoolis, peale seda kontsert-aktus PärnuJaagupi Spordikeskuses ja 51. sõprusfestivali
lõpetamine, kus osalevad ka delegatsioonid
Salociai koolist Leedust ja Pilsrundale koolist
Lätist.
kl 20

Pärnu-Jaagupi Spordikeskuses EV100 peoõhtu,
kus kontsertkavaga astuvad üles PõhjaPärnumaa isetegevuslased, tantsuks mängib
ansambel „GÜNF“.

Laudade broneerimine ja info bussitranspordi kohta valla
rahvamajades. Broneerimine teha enne 16. veebruari.

EV100 üritused hallatavates asutustes
Pärnu-Jaagupi Raamatukogu
• veebruar on teemakuu “Eesti Vabariigi sünd”
• Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu maaraamatukogude sektsiooni algatuse “Kingime Eestile
100 tundi ettelugemist” raames ettelugemine Pärnu-Jaagupi lasteaias Pesamuna.
• 20. veebruaril kell 17.00 avame raamatukogu kirjandusklubi poolt koostatud näituse “100 tsitaati
sajalt eesti kirjanikult”.
• 1. märtsil kell 15.00 Aldo Kalsi ajalooraamatu “Jakobia“ esitlus.
Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna
• veebruaris on unejutuks eesti muinasjutt
• rühmade stendil on väljapanek teemal Minu Eesti
• reedeti temaatilised laulumängud
• 1. veebruaril avame väljapaneku “2018. aasta tegijad looduses”
• 2. veebruaril väikeste eesti lipukeste
meisterdamine
• 19. veebruaril algab vanavanaemade aegsete toitude nädal/retseptide väljapanek
• 20. veebruaril toimub rahvapillipäev
• 21. veebruaril rahvusmängude päev
• 22. veebruaril pidulik aktus Eesti 100
• 23. veebruar on rahvusmustrite päev

Vändra lasteaed
• personalile: septembrist alates kogume individuaalselt punkte, eesmärk: vähemalt 100 punkti
kuus. Liikumisõpetaja on välja töötanud hindamismudeli. Punkte saame läbi liikumise, sportimise
jms.
• kogukonnale: maikuus, liikumispidu Vändra staadionil. Kaasatud on beebid emmedega ning Vändra
gümnaasiumi tantsugrupid. Kandva loo kirjutab
meie logopeed, teemal EV 100, elukulg vms.
• lastele: vabariigi sünnipäeva aktused mõlemas
majas. Rukkilille majas lavastavad kaks rühma
kevadel eesti kirjandust. Põnnid, meie kandi mehe
Ernst Särgava “Pilleke paksus metsas” ning Päikesejänkud, Juhan Kunderi “Vaeslaps ja talutütar”.
• EV100 üritustele veel lisaks: rühm Mesikäpad lavastab A. Kitzbergi “Piibeleheneitsi”. Neid lavastusi
mängime lasteaias lastele ja lapsevanematele. Lisaks kogume mõlemas majas lastelt 100 sõna Eesti
kohta. Küsimus on, mis sulle meeldib Eestis? Sõnad
paneme välja mõlema maja seintel- stendidel.
Vahenurme Lasteaed-algkool
• 23. veebruaril kell 10.00 pidulik aktus Eesti 100
Libatse Lasteaed-algkool
• 23. veebruaril kell 13.00 Vabariigi aastapäeva
tähistamine

Pärnu-Jaagupis on taas
võimalus taotleda ID-kaarti
ID-kaardi taotlust saab esitada
15. veebruaril 2018 kell 10.0011.00 Pärnu-Jaagupi Rahvamajas
(Pärnu mnt 26).
Ta o t l e m i s e k s
vaja l i k ud
dokumendid:
• võta kaasa isikut tõendav
dokument
• võta kaasa riigilõivu tasumist
tõendav dokument
• taot lusa n keet
(t e h a k s e
kohapeal)
• üks värvifoto mõõtmetega
40x50 mm (pilt tehakse teist
kohapeal).
ID-kaardi riigilõiv 25 € (alla
15-aastased isikud, puudega isikud ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikud 7 €)
Riigilõivu palume tasuda eelnevalt internetipangas või
postipangas. Tasumine ainult
pangaülekandega.

Saaja nimi:
Rahandusministeerium
Saaja kontod:
SWEDBANK
EE932200221023778606
SEB PANK
EE891010220034796011
DANSKE BANK
EE403300333416110002
NORDEA BANK
EE701700017001577198
Viitenumber: 2900082443
Makse selgitusse märkige toimingu nimetus, isiku nimi ja
isikukood (kui on olemas), kelle
eest riigilõivu tasute (nt: ID kaart
- Meeri Meri, 40302010000)
Palume kindlasti eelnevalt registreerida halduskeskuse telefonil 447 3702 või e-posti aadressil
ulvi.schar@pparnumaa.ee.
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Valla Teataja

Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse töökorralduse info
Riini Õige
Vallasekretär
riini.oige@pparnumaa.ee

Alates 1. jaanuarist 2018 alustas tegevust Põhja-Pärnumaa
valla ametiasutusena Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
(registrikood 77000234) kolme
struktuuriüksusega:
• Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
(vallamaja aadressil Pärnu-Paide
mnt 2, Vändra alev – see on ka
Põhja-Pärnumaa valla juriidiline
aadress)
• Pärnu-Jaagupi halduskeskus
(aadress Uus 53, Pärnu-Jaagupi
alev)
• Tootsi halduskeskus (aadress
Tööstuse 5, Tootsi alev)
Vallamaja ja halduskeskuste üldtelefonid on alljärgnevad:
• Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
(Vändra alev, Pärnu-Paide mnt
2) - 4430 330
• Pärnu-Jaagupi halduskeskus 4473 702
• Tootsi halduskeskuses - 4459
401.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse
arvelduskontod:
• SEB pank

EE111010220267487223
• Swedbank
EE162200221068426764
• Sularaha väljamakseid tehakse
nii vallamajas kui ka halduskeskustes üldisel vastuvõtuajal.
Kõik avaldused, taotlused, märgukirjad, mida te soovite asutusele saata e-postiga, saatke
aadressil vald@pparnumaa.ee.
Piirkonniti on võimalus pöörduda vallamajja ja halduskeskustesse dokumentide esitamiseks ning
selgituste saamiseks.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse teabe avalikustamiseks on
loodud uus veebileht, mis asub
aadressil www.pparnumaa.ee.
Sellel on muuhulgas avalikustatud ametiasutuse kõikide teenistujate nimed ja kontaktandmed.
Veebilehte täiendatakse jooksvalt
uute andmetega.
1. veebruarist 2018 on vallamajas ja halduskeskustes ametnikel järgmised vastuvõtuajad:
• esmaspäeval ja kolmapäeval
kella 8.00-12.00 ja 13.00-17.00
• reedel kella 8.00-12.00 ja
13.00-16.00.
Erisused vastuvõtuaegades on
märgitud kõrvalolevas tabelis:

Leader taotlusvooru infopäev
ja konsultatsioonid
Infopäev toimub 31. jaanuaril
2018 kell 16.00-18.00.
Pärnu-Jaagupis halduskeskuse
saalis.
Teema: märtsis 2018 toimuva taotlusvooru info ja taotlemise tingimuste tutvustus. Toetusmeetmed
ja nõutavad dokumendid, nõuded
taotlejale ja taotlusele, uus e-pria.
Eesmärk: tagada taotlejale kohaliku valla tasandil taotlusvooru
info ja taotlemise tingimuste
tutvustus, võimaldada soovijaile
individuaalne konsultatsioon.
Konsultatsioonideks palume eelnevalt aeg broneerida Aino Viinapuu telefonil 528 1275. Konsultatsioonid toimuvad enne infopäeva

vastavalt broneeritud kellaaegadele või vastavalt kokkuleppele.
Infopäev ja konsultatsioonid on
tasuta.
A lus:
Maaeluministri
23.10.2015 määrus nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja
LEADER-projektitoetus”.
Baasinfo kättesaadav www.joemaa.ee kodulehel rubriigis taotlejale, taotlusvoorud ja strateegia.
Infopäeva korraldamine toimub koostöös Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsusega.
Kontakt: Aino Viinapuu, Rohelise
Jõemaa Koostöökogu juhatuse
liige, tel. 528 1275.

Ainult vingugaasiandur
avastab vingugaasi
Piret Seire
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo
nõunik

Viimasel ajal on oluliselt kasvanud
väljakutsed kiirbaile ja päästjatele,
kus inimesed kurdavad teadmata
põhjusel tekkinud halba enesetunnet, kerget iiveldust ja pearinglust.
Alles hiljuti viidi Pärnumaal puuküttega kodust vingugaasimürgitusega haiglasse kaks inimest.
Kõikide selliste juhtumite ühiseks
jooneks on tulekahju tunnuste,
suitsu ja leegi puudumine.
Käesoleva aasta alguses muutus

vingugaasiandur kohustuslikuks
kõikides elamistes, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks
gaasiga veesoojendid. Enda heaolu
ja tervise nimel aga soovitame
vingugaasiandur paigaldada kõikidesse majapidamistesse, kus on
ahiküte. Vingugaas on värvitu ja
lõhnatu ning seetõttu inimene seda
otseselt ei näe ega tunne. Ainus viis
vingugaasi olemasolust ruumis
aimu saada, on paigaldada vingugaasiandur, mis annab häiret, kui
ruumis on vingugaasitase ohtlikult
kõrgele tõusnud. Tavapärasest suitsuandurist vingugaasi avastamisel

Ametikoht

Nimi

Kontakt

Vastuvõtuaeg ja koht

Vallavanem

Jane Mets

4473 704, 5029743,
jane.mets@pparnumaa.ee

Ainult eelneval kokkuleppel

Tootsi halduskeskuse Riina Kukk
juht

4459 400,
riina.kukk@pparnumaa.ee

Üldine vastuvõtuaeg

Vallasekretär
(notariaaltomingud)

Riini Õige

4473 700, 53067351,
riini.oige@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas T kell 13.00-16.00, Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses
N kell 8.00-12.00. Tootsi
Halduskeskuses eelneval
kokkuleppel.

Abivallasekretär

Ahti
Randmere

4430 336,
ahti.randmere@pparnumaa.ee

Perekonnasündmuste registreerimine Põhja-Pärnumaa vallamajas üldisel
vastuvõtuajal

Registripidaja

Maritta
Sillandi

4430 330, 5333 8609,
maritta.sillandi@pparnumaa.ee

Elukoha registreerimine
Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal

Sekretär-registripidaja

Ulvi Schär

4473 702, 53086145,
ulvi.schar@pparnumaa.ee

Perekonnasündmuste ja elukoha registreerimine Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses
üldisel vastuvõtuajal

Sekretär-registripidaja

Julia Erm

4459 401, 59195833,
julia.erm@pparnumaa.ee

Perekonnasündmuste ja elukoha registreerimine Tootsi
Halduskeskuses üldisel
vastuvõtuajal.

Sotsiaaltööspetsialisti Kersti Tilk

4430 342, 53404411,
kersti.tilk@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal.

Sotsiaaltööspetsialist Külli Reisel

4473 708, 53284626, k
ylli.reisel@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal.

Lastekaitsespetsialist Kerttu-Kaia
Kesler

4473 710, 56644562,
Pärnu-Jaagupi halduskeskerttukaia.kesler@pparnumaa.ee kuses üldisel vastuvõtuajal,
Tootsi halduskeskuses vastavalt eelnevale kokkuleppele.

Lastekaitsespetsialist Evelin Rikker

4430 331, 51911641,
evelin.rikker@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal.

Sotsiaaltööspetsialist Eret Pank

eret.pank@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal.

Sotsiaaltööspetsialist Annika
Sumre

529 6406,
annika.sumre@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal.

Majandusspetsialist

Tiit Talts

4473 703, 53078801,
tiit.talts@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal.

Majandusspetsialist

Andres
Sõnajalg

4430 341, 518 7340,
andres.sonajalg@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal.

4473 703, 53482928,
rita.reppo@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal,
Põhja-Pärnumaa vallamajas
T 9.00-12.00.

Keskkonna-spetsiaRita Reppo
list (keskkond, sh
hulkuvad loomad,
hajaasustuse projektid, jäätmekorraldus)
Maakorraldaja

Anne Kangert 4430 340,
anne.kangert@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal, Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses
N 9.00-12.00.

Ehitusspetsialist

Raigo
Jaanuste

4473 711, 53079903,
raigo.jaanuste@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses K 8.00-12.00 ja 13.00-17,
R 8.00-12.00 ja 13.00-16.00.
Põhja-Pärnumaa vallamajas
T 9.00-12.00.

Jurist

Piret Müür

4430 345,
piret.myyr@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal.

Vallavaraspetsialist

Toomas Sonts 5056343,
toomas.sonts@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal.

Teedespetsialist

Enn Raadik

5049305,
enn.raadik@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal, Pärnu-Jaagupi halduskeskuses
N 9.00-12.00.

Abivallavanem/hari- Tarvi Tasane
dus- ja kultuuriosakonna juhataja

4473 702,
tarvi.tasane@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal.

Haridusspetsialist

4473 707, 57450355,
tiia.kallastu@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi halduskeskuses üldisel vastuvõtuajal.

Noorsootööspetsialist Margit Kadak

4430 344,
margit.kadak@pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa vallamajas
üldisel vastuvõtuajal.

Pearaamatupidaja

4473 706, 53092356,
eve.lempu@pparnumaa.ee

Kõik küsimused seoses vallavalitsuse poolt esitatavate
arvetega.

Tiia Kallastu

Eve Lempu

abi ei ole.
Erinevalt suitsuandurist, mis paigaldatakse lakke, kinnitatakse
vingugaasiandur umbes meetri
kõrgusele põrandapinnast, samas
tuleb selle paigaldamisel jälgida
tootjapoolseid juhiseid.
Vingugaas tekib iga põlemisprotsessi käigus. Vingugaas ei pääse
küttesüsteemist välja kui küttekolle
on korras, kütmisvõtted- ja materjal koldele sobilikud ning ruumi

on tagatud puhta õhu juurdevool.
Tähelepanelik tuleks olla, kui viimasel ajal on elamises vahetatud
aknaid, ruumi tihendatud ning
seetõttu võib olla vähenenud värske õhu juurdevool. Kindlasti tuleb
meelde jätta seegi, et küttekolde
siibri sulgemisega ei tohi kiirustada. Tavapäraselt kipuvad seda
tegema eakad, kuid selliselt tegutsemine võib viia tõsise õnnetuseni.
Kui kahtlustate endal või avastate

lähedasel vingumürgistusele viitavaid tunnuseid, helistage otsekohe
hädaabinumbril 112. Vingumürgituse puhul tuleb tegutseda kiiresti,
sest vingugaas takistab veres hapniku juurdevoolu, mistõttu aju ei
saa normaalselt funktsioneerida.
Seni kuni abiväed on teie poole teel,
tuleb kannatanu viia ruumist välja,
võimalikult puhta õhu kätte.

Valla Teataja
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EV 100 Pärnu-Jaagupi Põhikoolis
Katrin Uutsalu
Pärnu-Jaagupi Põhikooli direktor
katrin.uutsalu@pjkool.ee

Alanud on Eesti jaoks oluline
aasta – juubeliaasta. Kogusime
koolis ideid, mida soovime oma
riigi sünnipäeva auks teostada.
Jagan neid siinkohal valla lehe
lugejatega.
Juubelisündmused algasid meie
jaoks lõppenud aastal enne jõule
üleskutsega „Loeme koos 100 raamatut“. Seadsime selle eesmärgi
õpetajatele-töötajatele tähtajaga
22. juuni 2018. Meie kooli õpetajad ja töötajad panevad õpetajate
toas olevale infotahvlile kirja kõik
enda poolt sellel perioodil loetud
raamatud ja jaanipäevaks loodame kollektiivi peale kokku saada
loetud 100 raamatut. Üleskutsega
soovime tõmmata tähelepanu
raamatutarkustele, lugemise
olulisusele inimese arengus ning
olla eeskujuks oma õpilastele.
Üleskutse sai välja öeldud kooli
infovahetunnil ning õpilaste ees
teeme sellest igal kuul vahekokkuvõtteid, et innustada ka õpilasi
lugema.
Eesti keele ja k irjanduse
õpetaja Mer i ke Mäemets
on selle õppeaasta läbivaks
teemaks valinud Eesti paiga- ja
keelerikkuse, samuti kodukoha-,
perekonna- ja suguvõsalugude
tutvustamise. Õpetaja Merikesel
on plaan kasutada 5.-9. klassis
sel l iseid
a lateemasid
ja
ülesandeid, mis aitavad äratada
õpilastes huvi ning saada
rohkem teadmisi Eesti erinevate
paikade, kohanimede, murrete,
(kultuuri)sündmuste, teoste,
inimeste kohta. Hetkeseisuga
on plaanitust ellu viidud 7.-9.
klassi rühmatöö „Pärnu-Jaagupi
k u lt uu r i lool ised
hooned“.
Osa võeti emakeeleõpetajate
seltsi omaloomingukonkursist
„Minu Eestile“. Selle konkursi
raa mes
peatselt
i l muvas
kogumikus on ka meie kooli
õpilaste Kadi Kruusmanni ja
Anne Marie Tasase tööd ning
õpetaja Mäemetsa koostatud
loovülesanded. Kavas on 5.8. klassi õpilastega koostada
omaloominguline luule- või
proosakogu „Minu esimene
raamat“.
Peatselt vahetub kooli I korruse

fuajees olev näitus, kuhu koolimuuseumi juhataja ja ajalooõpetaja Tiiu Muhu plaanib koos
õpilastega väljapanekut „Vana ja
uus“. Eksponaatide hulka valitakse näiteid majapidamise tööriistadest ja koolivahenditest sajandi
tagant ja tänapäevast. Näitus
annab aimu selle kohta, kuidas
elasid inimesed meie vabariigi
algusaegadel. III korruse koridori
seab aga kehalise kasvatuse õpetaja Urve Indermitte üles näituse
„100 spordiala“, et tutvustada lastele erinevaid spordialasid ning
teadvustada liikumise vajalikkust ja võimaluste rohkust.
Veebruarisse on kavandatud päris mitmeid tegevusi meie riigi
sünnipäeva auks. Õpetaja Hele
Nööri eestvõtmisel on sünnipäevakuul plaanis EV 100 raames
korraldada koolis õpitoad nimetusega “100 katsetajat”. Õpitubades on võimalik koduste lihtsate
keemiliste vahenditega teha mittetraditsioonilisi eksperimente.
Ettevõtmise eesmärk on teaduse populariseerimine õpilaste
hulgas.
14. veebruaril toimub koolis robootikapäev. See on Pärnu linna
digipöörde jätkuprojekti 100
robootikatundi Pärnu linna õpilastele eeskujul toimuv õpiüritus.
Sellel päeval toimub meie koolis
10 robootika tundi, mille käigus
tutvuvad õpilased ja õpetajad
robootika ja programmeerimise
abil tekkinud uute õppimisvõimalustega. Tunnid robootika abil
viivad läbi meie kooli õpetajad.
Projekti eestvedajaks on meie
haridustehnoloog Aile Jaansalu.
Õpetaja Aile Jaansalu eestvedamisel koostab 6. klass arvutitunnis rühmatöödena 100 küsimust
Eesti kohta. Koostatud küsimustest valmistavad rühmad ise kuus
viktoriini kasutades erinevaid
veebivahendeid. Õpilased koostavad viktoriinid keskkondadega
Kahoot(2), Socrative, Plickers,
Google Vormid ja Jeopardilabs.
Projekti raames saavad õpilased
täiendust oma IT-teadmistele,
teadmistele meie riigi kohta ning
oskuseid kaaslaste seas viktoriini
korraldada.
Liikumine Tagasi Kooli kingib
Eestile 2017/18. õppeaastal 100
e-külalistundi. Projektiga innustatakse kooliõpilasi mõtestama

Henn Lahesaare kirjanurk
Eesti ühiskonnas toimuvat, unistama ja andma ideid Eesti elu
paremaks loomisel. Meie kooli
õpetajad ja õpilased on alustanud
e-külalistundides osalemist.
Sellel aastal on nagu tellitult meie
kooli kord võõrustada kolme
kooli - Pärnu-Jaagupi, Salociai ja
Bilsrundale kooli sõpruskohtumist. Oleme otsustanud seekord
oma sõbrad kutsuda külla just
meie vabariigi sünnipäevaks, et
seda üheskoos tähistada. Sõbrad Leedust ja Lätist saabuvad
21. veebruaril meie koolide 51.
sõprusfestivaliks ja Oma Riigi 10.
sünnipäevaks. Sõbrad osalevad
23. veebruaril meie koolis Eesti
vabariik 100 kätlemistseremoonial ja kontsert-aktusel. Vahepealne festivalipäev on plaanitud
veeta koos sõpradega väljasõidul.
Osalesime kahel eelmisel aastal
EV 100 projektis „Igal lapsel oma
pill“ ning soetasime selle projekti
abiga koolile trummikomplekti
(2016) ning digiklaveri (2017).
P i l l iprojek t i s
k av a nd a me
osaleda ka 2018. aastal. Projekti
eestvedajad on teinud üleskutse
korraldada saadud pillidega
vabariigi juubeliaastal vähemalt
üks kontsert. Haarame sellest
ideest kinni ja viime kontserdiidee
teoks koostöös muusikakooli
õpilaste-õpetajatega.
EV 100 raames lindistavad ja valmistavad kandleõpilased Kertu
Riin Figol, Anne Marie Tasane ja
Käthriin Aasa väikekanneldel ja
rahvakanneldel CD-plaadi eesti
rahvamuusikast ja omaloomingust. CD-plaat saab teoks muusikakooli õpetaja Malle Möldri
abiga. Hetkel on kavas CD-plaadi
ja 8. klassi loovtöö pealkirjaks
panna “100 kandlekeelt”.
Koolivaheajal, 1. märtsil, on
plaanis õpetajate ja teiste koolitöötajate õppepäev Tallinnasse,
et külastada EV100 pühendatud
näituseid. Soovitame soojalt seda
eeskuju järgida ka meie õpilaste
peredel ning kasutada koolivaheaega meie vabariigile pühendatud näituste külastamiseks.
Eelpooltoodu on vaid üks osa ees
ootavatest põnevatest meie riigi
juubeliaastale pühendatud sündmustest. Soovime kogu vallarahvale asjalikku ja rõõmsat Eesti
juubeliaastat!

Meeldiv ja asjalik esmakohtumine
Sageli on nii, et esmakohtumine
uue juhiga annab küllaltki arusaadava pilgu tulevasest juhist.
Loomulikult võib oletusi kalduda
nii ühele kui teisele poole, aga
esmakohtumine annab tavaliselt õige arusaamise. Meie uue
nimega vald sai ka uue juhi.
Loomullikult olin kohe huvitatud
uuest vallavanemast, sest tehes
kaastööd kohalikule ajalehele,
oli mul eelmise vallavanemaga
pikaajaline ja asjalik kontakt igati
olemas. Nüüd võin rahumeeli

peale esmakohtumist uue vallavanema, Jane Metsaga öelda, kõik
on paigas. Meie jutuajamise käigus leidsime paljudes asjades vallaelu puudutavates küsimustes
ühise keele. See aga näitas, et uus
vallajuht on igati kursis maaeluga
ja valla vajadustega. Seega on nii
minul, kui ka paljudel teistel juba
USK uue juhi tegemistesse olemas. Loodan, et see nii ka jääb.
Igatahes kõik eeldused selleks on
olemas.

Kõik pole kuld, mis hiilgab
Pealkirjas toodud rahvatarkus
on tuttav ja ka arusaadav meile
kõigile - ära usu kõike ja kõiki,
mida Sulle lubatakse. Vaatamata
sellele lähevad paljud aga ikka
selle hiilguse lõksu. Sain sellele
kinnitust mõni aeg tagasi. Minu
ühe sõbra õde ei leidnud kodumaal tööd. Tal oli taskus tantsija
diplom, aga see ei aidanud. Abi
tuli aga ühelt väliseestlaselt,
tantsijatarilt, kel enda jutujärgi
omas sidemed tantsutruppides.
Loomulikult läks tantsijatar selle
oma kaasmaalase lubaduse õnge.

Jõudes sihtpunkti välismaal,
ilmnes aga kurioosum, tantsijatari koha asemel leidis ta end
....prostitutsiooni ahelais ja nii
KOLM pikka aastat, enne kui tal
õnnestus teiste väliseestlaste abil
põgeneda ja naasta kodukamarale. Vot nii on lood meie eestlaste
usutavusega, kes pikemat aega
välismaal ise hästi elanud. Tekib
aga küsimus - KUIDAS!? Nii et
kõik pole tõesti kuld, mis hiilgab
ja enne tuleks ikka põhjalikult
mõelda ja siis tegutseda. Vastasel
juhul...

Need lihtsad sõnad…
… mis tihtipeale muudavad väga
palju - meeleolu, tundeid, vaateid, hetkeseisu. Neid on palju,
kuid me nagu häbeneks neid kasutada. Tänan, palun, olge lahke,
ärge muretsege, astuge palun, istuge palun, oh pole viga jne. Miks
me oleme kitsid nende väljendite
kasutamisel igapäevases leksikonis? Elame ajal, mil kõik, nii
hea kui halb jääb kõigile silma,
aga annab pildi inimesest Ärgem risustagem seda. Hoidkem
siis seda. Kardinaalselt erinevad
inimeste vaated ja käitumine
elus. Ühed hõljuvad pilvedes,
teised naudivad elumõnusid, kolmandad heitlevad OMA õiguste
eest. Vaatamata kõigele, peame

eelkõige jääma INIMESTEKS ja
seda just suurte tähtedega. Ärgem
loopigem naabreid ebasobivate
väljenditega, käitugem viisakalt
ka rasketes olukordades, ärgem
alandagem kaasmaalasi. Unustagem žargoon ja piirdugem oma
kauni emakeele kõlaga. Eesti keel
kuulub maailma ilusamate ja
kõlavamate keelte hulka. Vanem
generatsioon mäletab veel hästi
legendi, kuidas eesti keel tõusis
itaalia keele järel maailma teiseks
keeleks oma ilu poolest, ärgem
siis risustagem seda. Ja pole vaja
häbeneda ega unustada HÄID
sõnu, tegusid. Neid on vähevõitu,
aga nende mõju väga suur.

Kaunim metsalaul
Eva Taul
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli õpetaja

19. jaanuaril toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis taas
laulukonkurss „Kaunim metsalaul“, kus osalesid solistid ja
ansamblid üheksateistkümnest
Pärnumaa koolist. Edukalt esinesid ka Põhja-Pärnumaa valla noored lauljad M. Lüdigi nimelisest
Vändra Muusikakoolist, Vändra
Gümnaasiumist ja Pärnu-Jaagupi Muusikakoolist. Auväärne žürii, kuhu kuulusid Liisi Koikson,
Maiken Schmidt, Toomas Voll,
Ene Uuland ja Margaret Tähiste,
jagas meie valla noortele rohkesti
auhinnalisi kohti.

I-II klass
I koht – Pert Nikolajev (Vändra
Gümnaasium), juhendaja Liivi
Lumijõe
II koht – Rasmus Lõsjuk (Pärnu-Jaagupi Muusikakool), juhendaja Eva Taul
III–IV klass
I koht – Mia Saar (Vändra
Gümnaasium), juhendaja Liivi
Lumijõe
V–VI klass
I koht ja kaunima metsalaulu esitaja – Merilii Lõsjuk (Pärnu-Jaagupi Muusikakool), juhendaja
Eva Taul
Tiitel „Väike laululind“ ja eriauhind – Birgit Tiismaa (Vändra
Muusikakool), juhendaja Helina-Victoria Kruup

X–XII klass
I koht – Kristiine-Liis Orav
(Vändra Muusikakool), juhendaja Helina-Victoria Kruup
II koht – Kadi Rasmus Lõsjuk
Pihlak (Vändra
Muusikakool), juhendaja Helina-Victoria Kruup
III koht ja eriauhind – Patrik
Saagim (Pärnu-Jaagupi Muusikakool), juhendaja Eva Taul
Vändra Mihkel Lüdigi nimelise
Muusikakooli lauluõpetaja Helina-Victoria Kruup pälvis konkursil juhendaja eripreemia.

Iris Lõsjuk, Merilii Lõsjuk, Patrik Saagim ja
Rasmus Lõsjuk

laulab Merilii Lõsjuk, löökriistadel Patrik Saagim ja Iris Lõsjuk
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100 sõna lapsesuust
Aili Luik
Libatse raamatukogu juhataja
libatse@pkr.ee

Kas teate, mida tähendab “pipapiin”, “likultekult”, “kehhi”?
Need on sõnad, mida muidu olemas ei olekski, kui lapsesuu neid
nii öelnud ei oleks.
Libatse raamatukogul ja lasteaeial-algkoolil on Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks ühine kingitus - kingime 100 sõna, mis on
unikaalsed ja eriti armsad ehk
teisisõnu kogume kokku ja kingime lapsesuuga öeldud sõnadest
veebiraaamatu.
Kui laps hakkab kõnelema, siis ei
kostu paljud sõnad selliselt nagu
neid tegelikult öeldakse. Lapse

keel ja kõne arenevad aegamisi
ja igal lapsel kujuneb see omamoodi. Selle vastu, kuidas me
mudilasena rääkisime, tunneme
huvi kõik. Lapsena räägitud sõnad pakuvad nalja ja ka omajagu
põnevust, sest ühesuguse tähendusega sõnad võivad kostuda
lapsesuust hoopis erinevalt.
Kingitus “100 sõna lapsesuust”
sisaldab nalja, naeru ja armsaid
nostalgiahetki ning ergutab laste ja vanemate vahelist suhtlust
ning ühist aja veetmist. Sõnade
joonistamine arendab lastes
loovust ja käelist osavust ning
tekitab lastes ja ka vanemas huvi
teha midagi koos. Kokku kogutakse 100 lapsesuuga öeldud
sõna, mida aitavad illustreerida

Kus võiksid asuda meie
valla kirjakastid?
Omniva korrastab kirjakastide
võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada.
Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.
Kirjakastid on olnud praegustes
asukohtades üldjuhul juba pikki
aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla
selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine
oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne
kasutada.
Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal läbi
viidud uuringust, kus ilmnes,
et inimesed soovivad kirjakaste
näha eelkõige kohtades, kus nad
niikuinii käivad – poe, vallamaja,
raamatukogu vms juures. Uuring
kinnitas Omniva enda statistikat,

mille järgi kasutavad inimesed
käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on
elu- või töökohale lähemal.
Omniva palub vallaelanikel saata
kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni 13.
veebruarini aadressile info@omniva.ee või telefonil 6616616. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada
valla ja küla täpne nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul
arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest,
et igal juhul jääksid kirjakastid
elu- ja töökohtadest mõistlikusse
kaugusesse.
Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu
inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse,
ümberkorraldus ei puuduta.

Libatse Lasteaeia-algkooli õpilased. Tehtud töödest avatakse raamatukogus näitus ja koostatakse
veebiraamat.
OLE HEA JA OSALE SINAGI KINGITUSE VALMIMISEL! Selleks
kirjuta-joonista koos lapsega
sõna ja selle õige tähendus A4
paberile ja too joonistus Libatse
raamatukokku. See sõna ei pea
olema just tänaste laste suust
(me kõik oleme olnud lapsed).
Võimalus on osaleda ka Libatse
raamatukogu Facebooki lehel
(kommentaarina või sõnumina).
Kõik sõnad jäävad anonüümseks.
„100 sõna lapsesuust“ on registreeritud EV 100 kingituste lehel.
https://www.ev100.ee/
et/100-sona-lapsesuust

Rändavad mõtted
Aino Piibeleht

“Sest nõnda kui inimene mõtleb
omas südames, nõnda on tema.”
õp.23 :7
Meie kõik oleme mõtlejad inimesed ja mõtleme hommikust
õhtuni. Mõtted liiguvad kogu
aeg meie peas. On mõtteid, mis
tulevad ja lähevad, on mõtteid,
mille üle me juurdleme kaua. On
ka mõtteid, mis lihtsalt rändavad.
On aga ka mõtteid, mis järsku,
kui välgu sähvatus läbivad meie
mõttemaailma. Kus tulevad need
mõttesähvatused, mis panevad
meid vahest kohkuma ja hirmu
tundma? Meie mõtetel on suur
tähtsus. Nad kontrollivad ja suunavad meie elu. Mõtted, mis on
suunatud Jumala poole, viivad
meid temaga ühendusse, need
mõtted, mis rändavad vabalt ja
võtavad vastu pimeduse mõtteviirastusi, viivad meid hädadesse
ja eemaldavad meid Jumalast,
ja viivad meid viimaks igavesse
hukatusse. Elav näide on Piiblis
Paabeli kuningast Pelsatsarist,
kes nooruses oli tundnud Jumalat ja näinud Jumala imetegusid,
kuid oli oma mõtetele andnud
vaba voli. Ta unistas oma mõtetes, kui suur ja vägev ta on ja ta
viis ka oma mõtte ilusiooni täide.
Ta mõtles, et ta saab läbi ilma
Jumalata. Kuidas ta nägi neid
õudsaid mõttesähvatusi? Et neid
eemale peletada, hakkas ta jooma. Ta ei suutnud enam muidu
õnnelik ega rõõmus olla kui pidi
öösiti oma kuninglikus palees

joomapidusid korraldama. Ühel
ööl Pelsatsar korraldas oma 100le
isandale joomapeo ja jõi viina
nende ees Jumala templist röövitud kuldriistadest. Ja sealsamas
tulid inimese käe sõrmed välja ja
kirjutasid kuningliku hoone lubjatud seinale sõnumi. Siis kahvatus kuningas ära ja tema mõtted
tegid talle hirmu. Inimesel peale
mõistuse, mis töötab viie meele
kaudu, on olemas veel alateadvus, mis kunagi ei maga ja mis on
surematu ja täidab kõiki antud
korraldusi. Piibel nimetab seda
alateadvust meie surematuks
vaimuks. See vaim või alateadvus
on see vaimulik põllumaa, kuhu
meie oma mõtted külvame ja hinges valmib vili.
Miks on üks inimene õnnelikum
kui teine, miks on ühed rikkamad
kui teised? Miks on mitmed kenad inimesed muredest murtud
ja rõhutud nii ihu kui hinge poolest? See on sellepärast, et nõnda
kui inimene mõtleb, tunnetab ja
usub, nõnda on olukord ka tema
ihu ja hingega. Meie mõistus on
kui üks kapten laevas, kes annab
käsklusi alla masinaruumi, seal
on see jõuallikas mis laeva edasi
viib. Nõnda on ka mõistus meie
elulaevas kapteniks. Milliseid
mõtteid ja milliseid käske meie
anname oma vaimule, seda ta
teeb ja neid korraldusi täidab.
Inimene on ego, ta armastab ainult iseennast ja on patune, mitte
et ta igakord pattu teeks, vaid
tal on patune loomus. Inimese
mõtted rändavad eemale Jumala

8. veebruaril kell 19.00 Vändra
Kultuurimajas. Piletid hinnaga 10€
saadaval Piletilevist, Piletimaailmast ja
kohapeal.

tõdedest ja toovad kahtluse tema
südamesse. Nii juhtus ka vaga ja
jumalakartliku mehe Hiiobiga.
Ta pidi lõpuks tunnistama tõde:
“Asjad, milles ma suurt hirmu
tundsin, on minu peale tulnud ja
mis ma kartsin, on mulle saanud.”
(HI.3:25) On väga tähtis, mida ja
millest me mõtleme. Usu jõud
on kõige suurem jõud siin maailmas. Usk on Jumalat usaldada ja
teda armastada. Usk on ka mõte
minu ja sinu südames. Jeesus
ütles: “Sulle sündigu sinu usku
mööda. Kõik on võimalik sellele,
kes usub.” Ilma Jumalata inimene ei oma kontrolli oma mõtete
üle. Need on kas Jumala armastuse kaitse all või hingevaenlase
kasutada. Jumal ütleb prohvet
Hesekieli läbi: “Ma tahan teile
uue südame anda ja uue meele
ja uue vaimu teie sisse anda!” Me
oleme küll oma elulaeva kaptenid, kuid me ei suuda üksi jõuda
sadamasse, me vajame lootsi ja
Jeesus Kristus on selleks lootsiks.
Ilma Jeesuse Kristuseta on meie
mõtted tühised ja kontrollimatud
ega kanna täit viljapead. Selles
viljapeas on palju armastust, andestust ja puhtaid mõtteid. Kui
me harutame tera haaval lahti
selle viljapea, kanname omaste,
sõprade ja lähedaste kaudu laiali,
siis on ka homne päev palju helgem ja rõõmsam.
Soovin häid ja puhtaid mõtteid,
armastust ja andestustäis meelsust kõigile!
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2017. aasta Libatse külas
Aili Luik
Libatse raamatukogu juhataja
libatse@pkr.ee

Uue aastaringi alguses on õige aeg
vaadata tagasi ja teha möödunud
aasta kokkuvõte. 2017 oli Libatse
külas taas üsna sündmuste- ja
teguderohke: erinevaid tegevusi
jagus pea igasse kuusse.
Jaanuaris mängisime vee, liiva ja
tsemendiga ning peaaegu mitte
millestki valmisid omanäolised
lillepotid. Juhendas meie oma
küla nobenäpp Alla Kivisild.
Veebruaris tuletasid politseitöötajad meelde nii Libatse õpilastele
kui ka täiskasvanuile, kui oluline
on end nähtavaks teha liikluses
pimedal ajal. Viidi läbi näitlik
õppus, kus sai reaalselt näha, et
helkurita inimene on maanteel
nähtamatu. Selline koolitus jõudis meieni Pärnumaa Kodukandi,
Siseministeeriumi ja Maanteeameti toel.
Veebruaris käisime ka Lemmetsa
küla Sanga seltsimajas klaasist
ehteid meisterdamas. Seltsimaja
kolm krapsakat perenaist näitasid
nende kasutuses olevaid ruume,
rääkisid küla tegemistest ning juhendasid klaasitööd.
Aprillis toimus näidispõletamine
külaplatsil, kus päästeamet korraldas näidistulekahju Linnupoja
maja varemetel. Oli võimalus
jälgida päästjate tööd ja tehnikat
ning kuulata loengut tuleohutuse

teemal.
Aprillis õppisime torti kaunistama meie oma küla tordimeistri,
Gesti Aruse juhendamisel.
A lla eest vedamisel osaleti iga-aastasel Jüriöö jooksul
Pärnu-Jaagupis.
Mais toimunud „Teeme ära“
talgute käigus korrastati taas
külaplatsi, Linnupoja kinnistut.
Kolmekümne kätepaari abil koguti kokku palju pudeleid, klaasikilde, vanarauda, olmeprügi,
põletatud oksarisu ning lammutatud vana kuurilobudik.
Teist korda peeti kevadlaata.
Ka seekord sai osta istikuid,
toidu k raa m i,
käsitööd,
kosmeet i k at,
ehteid
ja
riideesemeid ning toidutelgis
keha kinnitada.
Oli võimalus osa saada suurepärase suhteterapeudi Urme
Raadiku vestlusringist teemal
„Vanemate suhteruum loob laste
tuleviku“.
Võeti osa mälumänguhooajast,
kus Libatse võistkond osales esimest korda.
Toimusid reisid Kihnu, kus käidi
vaatamas suveetendust “Meri muigab teitele vasta”, ja Soomemaale
Fazeri kommivabrikusse, sisse
põigati ka kuulsasse IKEAsse.
Aasta suursündmus romurallilaat-jaanituli oli rahvarohke,
osa les
a r vestatav
kog us
ralliekipaaže ja publikutki jagus
kolmikürituse igasse ossa.

Augustis toimusid veel ühed talgud, mille käigus paigaldati küla
erinevatesse kohtadesse prügikastid, külaplatsile lipumastid ja
külasilt ning rajati lipupeenar. Nimetatud esemed jõudsid meieni
tänu Aile Jaansalule, kes kirjutas
projekti, mida toetas KÜSK-i meede 2: Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.
Novembris oli võimalus, taas Alla
Kivisilla juhendamisel, õppida
punuma paberist. Seekord valmisid väikesed lauakuused.
Detsembris saime osa tuntud
rännu- ja kirjamehe Tiit Pruuli
reisikogemustest, -muljetest ja ka
nõuannetest.
Aastalõpupidu lasteaeia-algkooli
saalis oli tore lõpp 2017. ja kena
stardipauk uuele alanud aastale.
SUUR TÄNU külarahvale, kes te
leidsite võimaluse osaleda ning
panustada meie oma küla elu paremaks muutmisel! Suur tänu kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes
on meid toetanud! Aitäh Halinga
Vallavalitsus; Boardic Eesti OÜ;
Halinga OÜ; Libace OÜ; Pärnu
Majandusühistu Libatse kauplus;
Woodbright OÜ; Libatse Romuracing; Libatse Lasteaed-algkool;
Libatse Raamatukogu; meie küla
noortepunt “Nagu päris”!
T EGU DEROH K ET
UUT
AASTAT!!!
Libatse küla tegemisi saad jälgida
http://libatserk.blogspot.com.ee/

Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi tegemistest
Raplamaa seeriavõistluse etapil
teise koha, olles võistlusel parim
naine. Ketrin jäi naiste arvestuses
kolmandaks. Diandra-Maria Pilli
oli oma vanuseklassis esimene
ning Kreete Karits tema järel teine. 21. jaanuril mängisid Karolin
Figol ja Aliisa Laan Eesti minikadettide meistrivõistlustel Narvas,
kus Karolin saavutas 4nda koha
ning Aliisa 12nda koha.
Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi tulemustega saad kursis olla
meie Facebooki lehel.
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Soomest kui ka Venemaalt. 11
aastaste tüdrukute vanuseklassis ei jäänud Aliisa Laan võiduta
ning teenis 16nda koha, poistest
oli Joel Veemaa 30nes. 13 aastaste
vanuseklassis tuli Karolin Figol
10ndaks, 15 aastaste tüdrukute
hulgas võitles tubli 8nda koha
välja Diandra-Maria Pilli, Viktoria Ellermaa oli 15.
Pühapäeval toimus Sakala karikasarja 4. etapp, kus osales 136
mängijat Eestist, Lätist, Leedust
ja Venemaalt. Klubi parima tulemuse tegi Andres Somer, kellele
kuulus 26es koht, Liisi Koit tuli
naiste arvestuses 3ndaks (27.
koht). Ketrin Salumaa oli 51. Väga
head mängu näitas Rene Riomar,
kes tuli 59ndaks ja võitis 300+
reitingu klassi. Viktoria oli 94.,
Jaanus Mölder 98., Diandra-Maria 114. ja Taavi Miku 118.

14. jaanuaril toimus Pärnu-Jaagupis Pärnumaa EcoBirch seeriavõistluse 5. etapp. Klubi parima
mängijana tuli Liisi Koit 6ndale
kohale ja võitis kuni 35-aastaste
naiste vanuseklassi. Andres Somer näitas väga head mängu ja
kokkuvõtteks 8ks koht. 15-aastaste tüdrukute vanuseklassis tuli
teisele kohale Ketrin Salumaa
(18. koht), 3. koht kuulus Diandra-Maria Pillile (38. koht). Kuni 12
aastaste tüdrukute vanuseklassi
võitis ilusat ja võitluslikku mängu näitav Kreete Karits (44. koht),
Karolin Figol oli 2. (63. koht). Oleg
Safonov oli 25., Keit Reinsalu 32.,
Rene Riomar 34., Viktoria Ellermaa 57., Taavi Miku 67., Aliisa
Laan 79. ja Annabel-Anett Jürisaar 80.
20. jaanuaril võitis Liisi Koit

Info

Laupäeval, 2. detsembril, toimus
Eesti Võistkondlike Meistriliiga
II võistluspäev- meie klubil on sel
aastal mängimas 4 võistkonda.
Rakveres mängisid naised: Liisi
Koit, Ketrin Salumaa, Riin Oviir,
Diandra-Maria Pilli ja Viktoria
Ellermaa. Näidati võitluslikku
mängu ning alistati Rakvere ja
Spinmaster aga tunnistada tuli
tasavägise mängu järel Narva
paremust. Hetkel hoitakse peale
kahte võistluspäeva 5ndat kohta.
Meeste I liigas alistasid Madis
Koit, Allar Vellner ning Meelis
Kärner samuti kaks võistkonda:
Keila ja Haapsalu ning kaotati
Tartu SS Kalevile. Hetkel jagavad meie mehed 4-6. kohta. II
liiga meeskond koosseisus Keit
Reinsalu, Aksel Laks, Imre Korsen ja Sergei Kuriltšik võitsid nii
Viru-Nigula, Lauatennisekeskuse ja Tartu SS Kalevi võistkonnad
ja on tublil 2. kohal. IV liigas
mängisid Oleg Safonov, Jüri Vahtra ning Rene Riomar. Võideti LTK
Kalev ning Spimaster ja kaotati
TÜ ASK-ile. Hetkel jagavad nad I
alagrupis 4-5. kohta.
Pühapäeval, 3. detsembril, toimus Ecobirch Pärnumaa seeriavõistluse 4. etapp. Klubi parimaks
tuli Liisi Koit, kes võitis naiste
kuni 35 vanuseklassi (üldtabelis
8. koht). Ketrin Salumaa näitas
terve päeva jooksul head mängu
ning võitis 15-aastaste tüdrukute
vanuseklassi (tabelis väga kõrge
11. koht). Noorematest tüdrukutest võitsid kõik medalid meie
tüdrukud: 1. koht Karolin Figol,

2. koht Kreete Kartis ning 3. koht Rebeca Käsper.
Laupäeva l, 16.
detsembril, toimus Narvas Roman Vassiljev i
mälestusvõistlus
ning Laste GP.
Mälestusvõistlusel
saavutas Andres
Somer meeste turniiril 10nda koha
ning veteranide
klassis tuli Andres
5ndale kohale.
Naiste turniiril
võttis osa Ketrin
Salumaa, kes jäi
20ndaks. Juuniorite hulgas tuli
Ketrin 9ndaks, Diandra-Maria
Pilli oli 12., Viktoria Ellermaa 18.,
Karolin Figol 19. ning Kreete Karits 20. Pühapäeval võtsid meie
tüdrukud osa Laste GP etapist.
15-aastaste tüdrukute vanuseklassis oli Diandra-Maria 10nes
ning Viktoria 15nes. 13aastastes
ttüdrukutest näitas head mängu
Kreete, kes saavutas 8nda koha,
Karolin oli 11nes.
Pühapäeval, 17. detsembril, toimus lisaks Laste GP etapile ka
Jõuluturniir Tallinnas. Võistluspäev oli pikk ja osalejaid palju,
kuid Liisi Koit suutis välja võidelda naiste arvestuses teise koha
(üldtabelis koht 12) ning Keit
Reinsalu oli 40.
6-7 jaanuar võisteldi Viljandis.
Laupäeval võtsid lapsed mõõtu
Laste GP etapil, kus osales mängijaid nii Eestist, Lätist, Leedust,

Solaa
ri

Liisi Koit

44
9706 a 5347
5j

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

Jaanuaris osalesid noored jalgpallurid JK Poseidoni Väikelinna CUP-l Kilingi-Nõmmes, kus
mängisid 2006-2007 sünniaastaga noored. Kokku osales 10
võistkonda ja välja mängiti kõik
kohad.
Meie noored olid esindatud kahe
võistkonnaga. 4. kohale tuli võistkond koosseisus: Elis Kristen

Vaher, Ly-Ann Arus, Karla Harjakas, Kristjan Kirsipuu, Riston
Kiviselg, Ranno Jõerand, Karina
Jurtom ja Joel-Siim Peters. Teine võistkond, koosseisus Rando
Rannamees, Tauri Avarmaa,
Hendrik Veeris, Antero Annusvere, Jaanika Kriks, Heidi Sai,
Kristofer Kohv ja Mattias Tõnts
saavutasid 8. koha. Olite väga
tublid!
Tänud ka treener Aleksei
Galkinile!
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Valla Teataja

Õnnitleme lapsevanemaid
Elge Kuldmaal ja Kalle Kirikal
sündis 31.12.2017 poeg
PAUL
Kaire Saarel ja Aivo Blandel
sündis 03.01.2018 poeg
SILVER

Koguduse teated
04. veebruar		
		
11. veebruar		
		
14. veebruar		
		
18. veebruar		
25. veebruar		

Ost | Müük | Vahetus | Teenus | Töö
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 45
215, 51 45 215, info@est-land.ee
Küttekeskus pakub erinevaid küttegraanuleid, puit- ja
turbabriketti, kaminapuid võrkkotis ja kütteklotse.
Tasuta transport. Info ja tellimine 53482098,
www.kuttekeskus.ee.

23. veebruaril kell 11 - mälestushetk
kalmistul Vabadussõja ausamba juures.

Müüa perekülas talu koos maaüksustega, 16.77ha.
Hind 55 000€. Kontakt 5457 5910.

Tänuavaldus

Õnnitleme veebruarikuu
sünnipäevalapsi

Suur Tänu kõigile
SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu töötajatele,
kes aitasid minu ema.
Anne

Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi

Maie Männa
Aino Veverson
Arteemi Mägi
Väino Lehtla
Tiiu Türnpuu
Koidu-Kaja Lehe
Eevi Raidma
Ludmilla Saarmann
Aadu Põder
Briginja Arus
Rosilda Aav
Uno Laur
Anna Kutsar
Jaan Tali
Laili Leppik
Enn Salumäe
Heino Lõo
Toivo Türnpuu
Tiiu Merisaar
Konstantin Rein
Aleksander Suur
Alla Sukles
Laine Puust
Tõnu Kõrvits
Milvi Klepikova
Ants Luumberg
Rein Prosso
Milvi Gurimskaja
Luisa Kislo
Elli Kalda
Saima Kalbus
Helvi Lillepuu
Aino Aimla
Vilma Mäesepp
Avo Kruusa
Vahur Nõmmeste
Helle Puusepp
Asta-Vaike Roostma
Toivo Heinla

01.01.1943
01.01.1944
01.01.1945
01.01.1946
01.01.1948
01.01.1948
04.01.1944
04.01.1947
05.01.1940
06.01.1946
07.01.1933
07.01.1934
07.01.1934
08.01.1928
11.01.1939
11.01.1940
11.01.1945
12.01.1941
13.01.1948
14.01.1922
16.01.1931
16.01.1936
18.01.1945
18.01.1947
19.01.1942
21.01.1944
22.01.1948
24.01.1933
24.01.1936
25.01.1928
25.01.1946
26.01.1936
26.01.1939
27.01.1930
27.01.1939
28.01.1936
29.01.1944
30.01.1936
30.01.1943

Põhja-Pärnumaa valla
Pärnu-Jaagupi piirkonna infoleht
Telefon: 44 73 707
E-post: ajaleht@halingavald.ee
Trükk: Hansaprint OÜ

2. pühapäev enne paastuaega.
Missa kell 12
Pühapäev enne paastuaega.
Missa kell 12
Tuhkapäev. Paastuaja algus.
Missa kell 18
Paastuaja 1. pühapäev. Missa kell 12
Paastuaja 2. pühapäev. Missa kell 12

Bertha Luik
Aida Käärik
Malle Enela
Valentina Rein
Aino Piibeleht
Peeter Semjonov
Helle Luumberg
Arno Maidla
Ilse Lempu
Aita Soosalu
Andres Metslang
Enn Valliveere
Salme Ellermaa
Elmar Ebrok
Aime Teearu
Nikolai Lillepuu
Ain Koidu
Peeter Tagel
Anne Stolts
Henn Lahesaare
Aili Maarits
Mall Laur
Helju Markson
Villem Lember
Virve Mathiesen
Silvi Kaunissaare
Toivo Vunukainen
Mihkel Salom
Anja Tellervo Kettunen
Virve Nurmik
Erika Krusemann
Gustav Melder
Harri Krusemann
Aino Helemets
Eda-Heli Tammeleht
Meiu Merila

01.02.1930
02.02.1930
02.02.1938
03.02.1933
03.02.1939
04.02.1936
04.02.1946
06.02.1944
07.02.1936
07.02.1943
07.02.1946
09.02.1944
10.02.1933
10.02.1933
10.02.1947
11.02.1934
13.02.1942
13.02.1943
14.02.1947
15.02.1945
16.02.1931
16.02.1946
16.02.1947
19.02.1944
20.02.1934
20.02.1939
21.02.1924
22.02.1932
23.02.1947
24.02.1943
24.02.1945
26.02.1944
27.02.1933
27.02.1936
28.02.1943
28.02.1946

Nädalamissad T, N kell 8:30 ja K kell 18.
Õpetaja kõnetunnid kolmapäeviti kell 15-17.
Piiblitund kolmapäeviti kell 12.
Kantselei avatud T-N kell 10-14.
Käsitööring teisipäeviti kell 11.

Mälestame

HELGI PÄRNSALU
29.09.1927-09.01.2018
ANTS SIMM
29.01.1937-17.01.2018
AITA SOOND
3.11.1942-24.01.2018
UUNO MÖLDER
09.10.1947-25.01.2018

PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJAS
T:13.02.2018
Kell 12.00 - 13.00

RAHVUSLIKU MOTIIVIGA
NAISTE DISAINRIIDED
SOODUHINNAGA KUNI -50%
KÕIGILE PÄRLITEST KÄEVÕRU JA
KAELAKEE KOMPLETI OSTJATELE

KINGIME EV100 PUHUL

PÄRLITEST KÕRVAEHTED
LISAKS: SOOJAD BAMBUSRETUUSID (12€),
SUKKPÜKSID (5€) ja STRETŠ PÜKSID (15€)
AHHAAT, ROOSAKVARTS, PÄIKESEKIVI,
OONÜKS EHTED/KEED/VÕRUD

SUURUSED S - 5XL
www.ethel.ee

Jakobia 50. aastapäeva ajalooraamatu esitlus
Aldo Kals

Neljapäeval, 1. märtsil 2018 vahemikus kell 15-18 toimub Pärnu-Jaagupi
raamatukogus (Kooli 2) üliõpilasseltsi
Jakobia 50. aastapäevale pühendatud
ajalooraamatu (maht 128 lk., hind 5
eurot) esitlus.
Sama sündmust tähistatakse reedel, 2.
märtsil 2018 vahemikus kell 17-20 Tartu
Ülikooli vana kohviku teisel korrusel

(Ülikooli 20).
Ühtlasi teatame, et on alanud teise raamatu, „Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse
selts 1988-2018“ (Tallinn, 2018) ettetellimine (hind 15 eurot). Sellega tegelevad
Pärnu-Jaagupis Leida Kattago, Aili Liivet ja Arvo Tomson (seda saab teha ka
minu kontole EE062200001103565205
selgitusega „ muinsuskaitse“).
Info: tel. 56 908 945 või meiliaadressil
Aldo.Kals@mail.ee

