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Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee
trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine
Rita Reppo
Keskkonnanõunik
rita.reppo@pparnumaa.ee

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018
käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi
koridori asukoha määramine“.
Rail Balticu raudteega luuakse uus rahvusvaheline ühendus Balti riikide ja
Euroopa raudteevõrgu vahel, millega
kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning keskkonnahoid. Rail
Balticu rajamine on seotud suure avaliku
huviga.
Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht
elektrifitseeritud Rail Baltic raudtee trassi
koridorile Pärnu maakonnas. Maakonnaplaneeringu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks kehtestas riigihalduse
minister 13.02.2018 Harju maakonna osas
ja 14.02.2018 Rapla maakonna osas. Lätis
ja Leedus on Rail Balticu raudtee trassi
koridori asukoht valitud.
Raudtee trassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta,
mille tulemusena valiti trassikoridori
asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv
ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka
looduskeskkonnale. Põhjaliku analüüsi
käigus selgitati välja trassikoridor, kus
osutusid otsustavateks teguriteks kohaliku eluolu ja majandustegevuse hoidmine
ning tasakaalustatud arengu jätkamine,
Natura 2000 võrgustikku kuuluvate alade
paiknemine, trassi kulgemine majapidamistest kaugemal ja strateegilise, regionaalset arengut soodustava Pärnu linna
ühendamise võimalust arvestades.
Planeeritud trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m, kus on raudtee rajamiseks
vajaminev maa ja raudtee kaitsevöönd
(kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruum, mis võib osutuda vajalikuks juhul,
kui raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudtee nihutamine on võimalik üksnes planeeritud trassikoridori sees. Pärnu linnas ja Tahkuranna
valla Reiu külas, kus trass kulgeb endise

Pärnu-Riia raudtee asukohas, on trassikoridori laiuseks 150 m.
Raudtee on kavandatud reisirongidele
kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide
kiirus on oluliselt madalam 120 km/h.
Rahvusvahelise rongi peatus on planeeritud Pärnusse. Planeeritud trassikoridor
annab võimaluse korraldada tulevikus
Rail Balticu raudteel kohalikku rongiliiklust suunal Tallinn-Rapla-Pärnu ja edasi
Riia suunal. Selleks on Rail Balticu trassile
kavandatud perspektiivsed asukohad kohalike rongipeatuste rajamiseks.
Rail Balticu trassi koridori pikkus Pärnumaal on 109 km ja see kulgeb läbi viie
kohaliku omavalitsuse: Põhja-Pärnumaa
vald (enne haldusreformi Vändra ja Tootsi
vallad), Tori vald (enne haldusreformi Are,
Sauga ja Tori vallad), Saarde vald (enne
haldusreformi Saarde ja Surju vallad),
Häädemeeste vald (enne haldusreformi
Tahkuranna ja Häädemeeste vallad) ja
Pärnu linn (enne haldusreformi Paikuse
vald ja Pärnu linn).
Planeeringulahenduste alusel toimub Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435
mm) Rail Balticu raudtee ehitusprojekti
koostamine. Ehitusprojekti alusel selgub
ka Eesti Vabariigile omandatava maa
täpne vajadus. Vajaliku maa omandamine
toimub läbirääkimiste teel. Maade omandamisel võib alternatiiviks ostmisele olla
ka kinnisasja ümberkruntimine ja kinnisasja vahetamine.
Kuni planeeringu elluviimiseni saab
trassikoridori alale jäävaid maaüksusi
edasi kasutada nende senise sihtotstarbe
järgi, senist maakasutust planeering koheselt ei kitsenda. Trassikoridoris sätestatud maakasutustingimused kehtivad
kuni Rail Baltic raudtee valmimiseni.
Pärast raudtee kasutusloa väljastamist
tulenevad kitsendused raudteest ja selle
kaitsevööndist.
Planeering koostati tihedas koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tehnilise Järelevalve Ameti, Keskkonnaministeeriumi ja teiste asjaomaste
riigiasutuste, Rail Balticu trassikoridori
jäävate maavalitsuste, Pärnumaa kohalike

omavalitsuste, erinevate huvigruppide
ja avalikkusega. Planeeringuprotsessi
kaasati ka isikud, kelle kinnistuid trassikoridor puudutab. Pärnumaal toimus
planeeringu koostamise käigus kokku
31 avalikku arutelu, millest võttis osa ligi
1000 isikut.
Rail Balticu maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud planeeringulahendus
omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise põhimõtted ja tingimused on
toodud kogu planeeringuala kohta. Planeeringu koosseisus on kolme maakonda
hõlmav joonis (mõõtkava 1:220 000) ja
Pärnu maakonna põhijoonis (mõõtkava
1:80 000). Samuti eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000) on koostatud enne 2017.
aasta haldusreformi eksisteerinud kohalike omavalitsusüksuste territooriumitele
jäävate trassilõikude osas.
Planeeringu koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku
omavalitsuse ruumilise arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi
läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on arvestada
keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes
on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi
mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid
lahendusi ning kavandatud negatiivsete
mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Meetmete tõhususe kontrollimiseks projekti
edasistes etappides on KSH aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga
kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
Maakonnaplaneering,
kehtestamise käskkiri ja KSH aruanne on
kättesaadavad veebilehel http://
www.maavalitsus.ee/maakonnaplaneeringud Pärnu maakonna
alajaotuses.

Sotsiaaltoetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerijale

Üksi elava pensionäri toetus

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusamet

Alates 1. aprillist 2018 maksab riik
sotsiaaltoetust nendele, kes saadeti
Eestist sunniviisiliselt likvideerima
Tšernobõli tuumakatastroofi avarii
tagajärgi. Toetust saavad ka need,
kes elasid enne Tšernobõli katastroofi Eestis, kuid asusid elama mõnda teise riiki, kust ta saadeti avarii
tagajärgi likvideerima ja kes tulid
tagasi Eestisse ning elavad Eestis.
Toetus makstakse üks kord aastas
ning toetuse suurus on 230 eurot.
Toetust saavad:
• kodakondsuseta ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloaga, alalise
elamisõigusega, tähtajalise elamisloaga või tähtajalise elamisõiguse
alusel elavad inimesed või
• naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanud inimesed.
Neile, kellele juba makstakse samalaadset toetust välisriigist või

Eestist okupatsioonirežiimide poolt
represseeritud isiku seaduse alusel,
seda toetust ei määrata.
Toetuse taotlemine
Toetuse saamiseks palun esita meile
taotlus, millele tuleb lisada tuumakatastroofi avarii likvideerimisel
viibimist tõendav dokument.
NB! Kui sa oled Eesti Tšernobõli
veteranide ühingu liige või sulle
makstakse samal alusel soodustingimustel vanaduspensioni, ei pea sa
esitama dokumenti avarii tagajärgede likvideerimisel viibimise kohta.
Taotluse võib esitada posti teel (Endla 8, Tallinn), elektroonselt (info@
sotsiaalkindlustusamet.ee) või meie
klienditeeninduses kohapeal.
Otsuse toetuse määramise kohta
teeme kümne tööpäeva jooksul
alates taotluse esitamise päevast.
Taotlemise päevaks loeme päeva, kui taotlus koos kõigi vajalike

dokumentidega on esitatud.
Toetuse maksmine ja suurus
Toetus makstakse üks kord aastas
ning toetuse suurus on 230 eurot.
Toetuse maksame vastavalt soovile,
kas:
• sinu arvelduskontole või
• teise isiku arvelduskontole (kirjaliku avalduse alusel).
Taotluse vorm ja klienditeeniduspunktide lahtiolekuajad aadressil
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/
sotsiaaltoetus-tsernoboli-aej-avarii-likvideerijale

Üksi elava pensionäri toetus on 115
eurot ja seda maksab Sotsiaalkindlustusamet üks kord aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema,
vaid maksame toetuse välja pärast
andmete kontrollimist.
Selleks, et saada toetust peab inimene perioodil 1. aprillist kuni 30.
septembrini vastama kõikidele järgmisetele tingimustele:

• olema vanaduspensionieas
• elama Eestis üksi rahvastikuregistri andmetel
• talle on määratud pension ja selle
igakuine netosumma on väiksem
kui 1,2 kordse Eesti keskmine vanaduspension. 2018. aastal on see
492 eurot. Netosumma on pensionisumma, millest on maha võetud
tulumaks.

Hajaasustus programmi
taotlusvooru eelteade
Hajaasustus programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks on 9.
aprill 2018 ning taotluste esitamise
tähtpäevaks on 11. juuni 2018.

Täpsemat infot saate edaspidi Põhja-Pärnumaa valla kodulehelt aadressil: http://www.pparnumaa.ee/.
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Kooliraadio toimetus on tööhoos

Valla Teataja

Sada last püramiidis

Kaks sajast katsetajast

EV 100 - veebruar ja märts Pärnu-Jaagupi Põhikoolis
Katrin Uutsalu
Pärnu-Jaagupi Põhikooli direktor
katrin.uutsalu@pjkool.ee

Valla jaanuarikuises lehes oli ülevaade Pärnu-Jaagupi Põhikoolis
juba ellu viidud ja kavandatavatest
ettevõtmistest seoses meie riigi 100.
sünnipäevaga. Sellel korral saame
juba teada anda, kuidas meil läinud
on.
Näitus „Enne ja nüüd“ on koolimuuseumi, laste ja õpetajate abiga I
korruse fuajees väljas. Ajalooõpetaja
Tiiu Muhu, kes on ühtlasi ka selle
näituse koostaja, on eksponaate
kaasates viinud läbi elulisi ajalootunde. Soovijad on lahkesti palutud
uudistama, kuid eelnevalt on vajalik
õpetaja Tiiu Muhuga aeg kokku
leppida. Koolimuuseum töötab
teisipäeviti.
Spordikeskuses saab tutvuda fotonäitusega „100 spordiala“. Näituse
koostas meie kehalise kasvatuse
õpetaja Urve Indermitte IT-spetsialist Andrus Peetsoni abiga.
Õpetaja Urve Indermitte korraldas
ka püramiidifoto „100 last püramiidis“ pildistamise. Kuigi lapsed ei
moodustanud püramiidi selle tavapärasel moel, on idee teostus uhke
ja saja lapse sellisesse püramiidi

sobitamine ei olnudki nii lihtne
ülesanne. Meie kehalise kasvatuse
õpetajad korraldasid veel ühe terviseürituse seoses EV100-ga. Õpetaja
Bruno Born korraldas ühel päeval
100 km sõitmise. Igaüks sõitis nii
palju, kui jõudis, ja kõigi sõitjate
poolt läbitud distantsid liideti. Kokku saime kooli peale enamgi kui 100
kilomeetrit. Eesmärgile jõudmisele
aitasid kaasa ka mitmed meie kooli
õpetajad.
Veebruari tähtsündmuseks kujunes
kahtlemata Oma Riigi 10. sünnipäeva tähistamine, Pärnu-Jaagupi—
Pilsrundale—Salociai koolide 51.
sõprusfestival ning Eesti Vabariigi
100. aastapäeva kätlemistseremoonia ja kontsert-aktus koolis. Sõbrad
Lätist ja Leedust olid kutsutud külla
juba kaks päeva enne pidupäeva, et koos üht-teist põnevat ette
võtta. 21.-22. veebruaril toimusid
töötoad, mille raames valmisid
traditsiooniks saanud ühistööd.
Seekord otsustasime digilahenduste kaasamise kasuks. Noored tegid
kokkulepitud teemal fotoseeriaid
ning videoklippe. Igasse kooli läks
mälestuseks tehtud tööst fotoraam
koos ühispildi ja QR-koodiga, mille
alt avanevad Interneti abiga kõik

tehtud ühistööd. 21. veebruari õhtul
toimus koolis kohtumisõhtu. 22.
veebruaril külastasime Korstna talu
Tõstamaa lähistel. Kõik said omale
sepistada õnnenaela, külastasime
Jõuluvana töökohta ja kodu ning
sõitsime saaniga. Üks läti õpetajatest ütles, et ta on kogu elu unistanud saaniga sõitmisest ja siin – Eestis sai tema unistus teoks. Ilmselt
sõitsid saaniga nii mõnedki meie
lastest ja külalistest esimest korda.
23. veebruari hommikul heiskasime
koolimuuseumi hoovil Eesti Vabariigi lipu. Pika rongkäiguna käisime
vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures au andmas. Eesti vabariigi sünnipäeva tähistasime kooli
fuajees Oma Riigi presidendi ja peaministri kätlemistseremoonia ning
spordikeskuses kontsert-aktusega.
Kontserdil esinesid nii meie kui külaliste tantsukollektiivid (meie laste
juhendaja Tiina Saar). Kuulda saime
muusikakooli keelpilliansamblit
(juhendaja Siiri Laanesoo) ja 100
muusikust koosnevat pillikoori.
Kontserdiosa lõpetasid 100 lauljat
lauluga „Maa tuleb täita lastega“.
Pillikoori ja laulukoori juhatas meie
muusikaõpetaja Elena Mägi. Kogu
festivaliprogrammi ning vabariigi

Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse selts 1988-2018
Seoses 30. aastapäevaga, on koostamisel 20 helifailiga CD-plaadi ja
koguni 35 pilditahvliga varustatud ajalooraamat „Pärnu-Jaagupi
muinsuskaitse selts 1988-2018“.
See kajastab uusärkamisaja ja Eesti
taasiseseisvumise taustal sündmusi
Pärnu-Jaagupis põhiliselt aastatel
1988-1996, aga sellel teguderohkel
ajajärgul oli kümnendiline eel- ja
järellugu. Trükise ajaloomälu lisa
annab aga teateid kihelkonna minevikust koguni kaheksa sajandi
taha. Raamat on kirjalik mälestussammas jaaguplastele, kes julgesid
ja suutsid omal jõul 18. juuniks 1989
taastada Vabadussamba! See oli
vaid ükstahk seltsi tegevusest, selliseid oli veel kümmekond.
Raamat on minu poolt paljude abiliste ja kaastööliste toel heategevas
korras koostatud, aga trükikojaga
ja mõnegi muu vajaliku teenuse
osutajaga ei saa samas keeles rääkida. Kõik koostamis- ja trükikulud
on näiteks 300 eksemplarise tiraaži
puhul kokku 3132 eurot. Seepärast
pöördun kultuurihuviliste jaaguplaste poole, et paneksite võimalusel
oma õla alla. Raamatu ligi 200-arvutileheküljeline käsikiri läheb 10.
aprillil trükikotta küljendamisele.
Kõik, kes tulid või tulevad enne seda
kuupäeva näiteks ühe raamatu ettetellijana oma 15 euroga appi, saame
tänada raamatu tiitellehel. Muidugi
jätkub ettetellimine kuni 26. maini,

aga mida varem seda tehakse, seda
parem.
Iga jaaguplane vääriks seda raamatut tasuta, sest olete muinsuskaitse
päevadel oma tööga ja muinsuskaitsele annetajatena neid küllaga
ära teeninud. Piinlik küll, aga turumajandus surub peale ja heldeid
sponsoreid on raske leida, aga neid
õnneks on ja nad pole lasknud raamatu hinda lakke tõusta.
Seni on ettetellimine üsna edukalt
edenenud, aga alati saab paremini.
Trükime raamatut huviliste arvu
silmas pidades väikese
varuga, kusjuures maikuu algul otsustame
tiraaži numbri. Raamatu
saamine on tagatud vaid
ettetellijatele. Pärast seda
pole kindel et seda kõigile
jätkub. Trükkimine on
kulukas, kestev raamatukaubandus aga tülikas.
Suur tänu senistele ettetellijatele ja selle korraldajatele, kelleks on
Leida Kattago, Aili Liivet
ja Arvo Tomson. Kes
mind tunnevad, võivad
Tellida minu kontole
EE062200001103565205
ülekannet tehes. Selgituseks sobib „Muinsuskaitse“. Seda võimalust on mitmed juba
kasutanud. Teavitage

muinsuskaitse seltsi ajalooraamatust ka teisi Jaagupi sõpru, keda on
üle Eesti ja kes võiksid kindlasti selle
vastu huvi tunda. Mõelge, äkki on
see raamat ka Teie sõbrale hea sünnipäeva- või koguni jõulukink!
Raamat on seltsi aastapäeval, 26.
mail kell 12 Jaagupi muuseumi
õuel, kus esitlusel iga ettetellija oma
eksemplari kätte saab! Selle sisukord ja esikaas on nähtaval siin.
Kõiki tänades Aldo Kals, info tel.
56 908 945 või meiliaadressil aldo.
kals@mail.ee.
24.09.1922

18.06.1989

Aldo Kals

sünnipäevapidu koolis vedas eest
meie huvijuht Anne Alus.
Nii nagu on olulised sõbrad, tervis
ja kultuur, on olulisel kohal endiselt
ka õppimine. Eesti riigi 100. sünnipäeva puhul on ka aineõpetajad midagi põnevat lastele välja mõelnud.
Meie õpilased tegid õpetaja Hele
Nööri õpitubades „100 katsetajat“
põnevaid teaduskatseid ja said nii
mõnelegi keemiatarkusele lähemale. Haridustehnoloog Aile Jaansalu
eestvedamisel tegid meie õpetajad
nn teistmoodi tunde, mille elluviimisel kasutasid haridusrobotite abi.
Tehnika teeb laste jaoks õppimise
põnevamaks ja tekitab huvi nii
mõneski muidu laisavõitu õpilases.
Kokku tehti meie koolis üle 10 robootikatunni ning Haridus- ja teadusministeerium tunnustas meid
selle eest oma tänukirjaga.
Märtsis alustas huvijuht Anne
Aluse juhendamisel üle pika aja
tööd kooliraadio. Eesmärgiks on
Eesti juubeliaasta jooksul eetrisse
lasta 100 raadiosaadet. Saated on järel-kuulatavad meie kooli veebilehe
vahendusel.
Saanisõit

Sisukord
• Mis oli enne?
• Seltsi asutamine (26. mai 1988)
• Kodukandi päevad (27.-29. mai
1988)
• Suvi 1988
• Esimesed muinsuskaitse päevad
(7.-9. oktoober 1988)
• Talv 1988-1989
• Teine muinsuskaitsepäev (1. mai
1989)
• Vabadussamba taasavamine (18.
juuni 1989)
• Mälestussamba püstitamine Esimeses maailmasõjas ja Eesti Vabadussõjas langenud Pärnu-Jaagupi
kihelkonna sõjameestele
• Minek uuele ringile
• Sajandi sündmus
• Kullatud nimed taasavatud
Vabadussambal
• Lõpetuseks
• 50 aastat Molotov-Ribbentropi
pakti sõlmimisest (23. august 1989)
• Elmu Rukki ja jaaguplased Balti
ketis
• Muhu jaaguplane Aldo Kals Balti
ketis
• Kolmas muinsuskaitse päev (7. oktoober 1989)
• Sügis 1989 – kevad 1990
• Neljas muinsuskaitse päev (1. mai
1990)
• Viies muinsuskaitsepäev (6. oktoober 1990)
• Kuues muinsuskaitse päev (4. mai
1991)
• 1949. aasta küüditatute mälestuskivi avamine (15. juuni 1991)

• Uduvere põletamise mälestuskivi
avamine (30. juuni 1991)
• Sõõrike põletamise mälestusseina
avamine (17. august 1991)
• Seitsmes muinsuskaitsepäev (5.
oktoober 1991) ja Eesti Rahvusliku
Sõltumatuse Partei
• Kaheksas muinsuskaitse päev (1.
mai 1992) ja Kergu kirik
• Üheksas muinsuskaitsepäev (3.
oktoober 1992) ja prof. Kaarel Kirde
100. sünniaastapäev
• Kümnes muinsuskaitsepäev
(1. mai 1993) ja metsavendade
mälestuskivi
• Õpetaja August Lauri 105. sünniaastapäev (10. veebruar 1994)
• Muusikamehe Hendrik Hendrikmanni 125. sünniaastapäev (20.
oktoober 1995)
• Sõjaohvri Albert Lõhmuse ümbermatmine (15. september 1996)
• Jätkutegevused (1997-2017)
• Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse selts
tänab
• Pärnu-Jaagupi heritage society
1988-2018. Tallinn, 2018. Abstract
• Pärnu-Jaagupi paveldo išsaugojimo draugija 1988-2018. Talinas,
2018. Santrauka
• Lisa 1. Fotokroonika. Pilditahvlid
• Lisa 2. Helikroonika. CD-plaadi
sisu
• Lisa 3. Noorkotkad ja kodutütred
• Lisa 4. Seltsi liikmed
• Lisa 5. Ajaloomälu kronoloogia
• Viited
• Isikunimed

Valla Teataja
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Viimase õhtu emotsioonid

Põhikooli õpilaste noortekohtumine Ida-Virumaal

Peatu, Vaata, Lehvita

Helen Ilves
Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpetaja
helen.ilves@pjkool.ee

Raili Riiberg
VOLVO ESTONIA OÜ

5.-9. märtsil toimus Noortekohtumise programmi raames kahe kooli
õpilaste kohtumine Sinimäel. Noortekohtumine on programm, mis
võimaldab erineva kultuuritaustaga
noortel teha aktiivset koostööd.
Käesolev projekti eesmärgiks on
tutvustada vastastikku kohalikke
turismivõimalusi, teha koostööd
teisest kultuurist pärit noortega
ning arendada sallivust erinevate
rahvuste suhtes. Pärnu-Jaagupi

Põhikoolist osales programmis 8.
klassist 8 õpilast. Esimene päeva
möödus pikalt bussiga sõites ning
õhtul tutvuti Sinimäe noortega.
Järgmise kolme päeva jooksul liiguti
Pärnu-Jaagupi ja Sinimäe õpilastest
moodustatud segagruppides Sinimäel, Sillamäel ja Narvas. Õpilased
tegid kohalike elanikega vene keeles
intervjuusid, et saada informatsiooni Ida-Virumaa eluolust. Lisaks otsiti üles kohad, mis võiksid noortele
piirkonna külastajatele huvi pakkuda. Külastuse tulemusena valmis

kolme asulat tutvustav reisibrošüür,
mis annab samaealistele noortele
ülevaate, miks tasub külastada
Ida-Virumaad.
Iga päev valmistati ette ja läbiti vastastikku eesti ja vene keele tunde.
Sinimäe noored tulevad vastukülastusele 16.-20. aprillil Pärnu-Jaagupile ning sel korral tutvutakse
Pärnumaa turisivõimalustega ning
valmib piirkonna reisibrošüür.

Viibisime 7. märtsil Põhja-Pärnumaa vallas Libatse lasteaed-algkoolis ja Pärnu-Jaagupi Põhikoolis, et
viia läbi koolieelikutele ja algklassidele suunatud liiklusohutuskoolitus
”Peatu, Vaata, Lehvita”. Koolituse
eesmärk on teadvustada lastele, kuidas võimalikult ohutult ja turvaliselt
veokite ümbruses liigelda – koolituse vältel kasutasime nii animeeritud
presentatsiooni kui ka praktilist harjutust veoki ümbruses.
Meid kutsus koolitama ja korraldas

suurepäraselt ajakava Maarja Rahu,
kes töötab mõlemas koolis. Lisainfo
programmi kohta:
• Volvo Estonia ja Neste Eesti kingivad Vabariigi sünnipäevaks tasuta
liikluskoolituse lastele. http://www.
volvotrucks.ee/et-ee/news/press-release.html?pubid=22821
• EV100 kingitus https://www.
ev100.ee/et/ev100-kingitus-volvo-estonia-ja-neste-kingivad-teadlikkuma-liikluskeskkonna-enam-kui-1000-lapsele

Pärnu-Jaagupi kooli grupp külastas
sõpruskooli Uggiate Trevanos
Erin Ruul
Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilane
ruul.erin@pjkool.ee

15.03-20.03 oli grupp Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilasi ja õpetajaid
Itaalias Uggiate-Trevanos külas
oma sõpruskoolil. Meie esinduses
olid õpetajad Meeli Tasane, Anne
Alus ja direktor Katrin Uutsalu ning
õpilastest mina (Erin), Eero, Anne
Marie, Käthriin, Kertu Riin, Greete,
Karmen, Anabel ja Mihkel. Kohale
jõudsime Uggiate-Trevanosse üpris
hilja, nii et kui kõik kodudes olid, oli
kohe vaja magama minna.
16.03 hommikul saime Uggiate
koolis kokku. Kogu koolipere oli
kogunenud fuajeesse. Meile mängiti plokkflöödil mitu pala ning
meie saime tutvustada ennast ning
oma maad esitluse abil, mille olime
õpilastega eelnevalt kokku pannud.
Peale seda oli aeg spordimänguks.
Me mängisime võrkpalli segatud
võistkondades. Kuigi võrkpallis
on itaallased meist peajagu üle, oli
lõbus kõigil. Õhtupoolikul tegime
koos jalutuskäigu Uggiates. Saime
tutvuda selle väikese linnakesega,
kus meid külla kutsunud kool asub.
17.03 sõitsime Como linnaga tutvuma. Päev oli üpris vihmane, aga linn
ise oli väga kaunis. Käisime mitmetes kirikutes, mille arhitektuur

oli Eesti kirikutega võrreldes täiesti
teistsugune. Pärastlõunal saime
vaba aega sisseostude tegemiseks.
Õhtul kutsuti meid koos sõpradega
välja sööma. See oli suur kogukonnapidu, kus suurde telki olid paigutatud pikad lauad. Vabatahtlikud
olid suurtes padades rahvuslikke
roogi keetnud. Saime maitseda maisiputru - polentat koos hakk-vorstikesega, kohalikku suppi ja võileiba. Toit oli maitsev. Õhtu lõpetas
meeleolukas rahvaansambel, mille
ridades oli nii akordionimängijad,
puhkpillimängijad ja suur trumm
kui ka ahv, kes lõi taldrikuid kokku,
kui mees, kelle kukil ta istus, oma
käsi kokku lõi.
18.03 oli itaallastel pühaku Saint
Josephi päev. Selle päeva auks
korraldatakse igal aastal suur laat,
mis kattis pea kogu linna tänavad.
Käisime sellel laadal natuke ringi ja
pärastlõunal läksime Saint Josephi
kirikusse. See kirik asub mäe otsas
ja seal saab paluda abi endale või
mõnele oma lähedasele inimesele.
Kirikust umbes 5 minuti jalutuskäigu kaugusel on Šveitsi piir. Me
kõndisime Šveitsi ja nägime sealseid ilusaid lumiseid mäetippe.
Alla tulles külastasime ühte omapärast näitust, kuhu olid kogutud

jõuludekoratsioonid.
19.03 sõitsime läbi Põhja-Itaalia
Genovasse. Reis oli küll pikk, kuid
nägime bussiaknast palju. Käisime
sealses akvaariumis “Acquario Di
Genova”, mis on oma suuruselt Euroopas kolmas. Nägime erinevad
mere-elanikke kogu maailmast ja
delfiinide show’d. Hiljem tutvusime
Genova vanalinnaga ning käisime
taas paaris väga uhkelt kaunistatud
kirikus. Õhtul korraldasid itaalia
sõbrad meile ärasaatmispeo. Lapsevanemad olid küpsetanud erinevaid
kooke lauale. Tantsisime ja ajasime
juttu.
20.03 oli päev, millal pidime tagasi
lendama Eestisse. Hüvastijätt uute
sõpradega oli päris raske, aga tore oli
tulla tagasi koju.
Kokkuvõtteks võime öelda, et nägime palju, saime palju uut teada ja
saime omale uued sõbrad. Uhke oli
ka tõdeda, et saime üksinda võõras
peres hakkama ning meie inglise
keele oskus ei vedanud meid alt.
Pigem oli vahva tõdeda, et oskame
keelt, milles teisest rahvuses inimestega suhelda.

Meie töö on valmimas

Tutvustame oma kooli

Meie kooli esindus koos oma kunstitööga

Itaalia pitsad on võrratud
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Henn Lahesaare kirjanurk
Sendine soodushind
Osa reklaamist ei kutsu,
vaid pigem peletab ja paneb
sarkastiliselt muigama. Elame
turumajanduslikus ühiskonnas,
Seega on reklaam igati tarvilik ja
ajakohane.Reklaampeakskutsuma,
selgitama, soovitama. Valdavas
osas see nii ongi, aga tilk tõrva
meepotti rikub kogu sisu. Kuidas
võtta tõsiselt reklaami, kus hinnaks
on väidetavalt vaid 99,99 eurot . Või

kuidas mitte sarkastiliselt muiata,
kui pileti hinnaks kontserdile on
“vaid” 22,95 eurot. Üks sent või viis
eurosendikest küll erilist soodustust
ei näita. Nii et, reklaam oli ja on
ning ka jääb turumajanduse üheks
lahutamatuks osaks, aga seda
ei tohi muuta kaubanduslikuks
klounaadiks ja plagiaadiks.
Mõelgem sellele, kaubandusgurud
ja ettevõtete kuningad.

Rebaste paraad
Selle aasta segane talv on kaasa toonud palju huvitavaid nähtusi ka loomariigis. Nii on mitmel pool nähtud
metsloomi seal, kus nende koht
kindlasti ei ole. Hundid, rebased ja
isegi ilvesed on endid demonstreerinud ebatavalistes kohtades. Väikesel määral võisin selles veenduda
ka ise. Teostades oma igapäevast
hommikust jalutuskäiku piki uut
kalmistu teed, sattusin vastamisi

üle põllu lonkivate rebastega. Neid
oli seitse! Loomulikult peatusin, et
jälgida kanavaraste edasist minekut. Minu suureks imestuseks nad
peatusid. Vähe sellest- üks nendest
hurhatas ja paljastas kihvad. Õnneks rünnakut ei järgnenud, vaid
sama kihvanäitaja hurhatas veel
korra ja rebaste paraad suundus
metsatuka poole. Vot milliseid trikke võib looduselt oodata.

Uus sada ootab
Alles hiljuti tähistasime me kõik
oma kodu- ja isamaa sajandat sünnipäeva. Kogu nädala ja isegi sellele
järgnev aeg oli pidulik ja pühalik.
Inimesed olid valdavalt nagu uuesti
sündinud. Kõik oli tore ja pühalikult
pidulik. Aga siiski lisandus kõigile
heale ja ilusale mudaloopimist.
Palju segadusi, arusaamatusi, poliitilisi väärsamme, intriige - kõik see

heitis varje muidu nii toredale ajale.
Seda kõike pole vaja - argipäevad
on selleks ja pühalik aeg jäägu ikka
pühaks ja ülevaks. Tahaks loota, et
järgmist sadat tähistatakse veelgi
väärikamalt ja ilma mudas urgitsemata. Seda loodavad kõik need inimesed, kes meie väikest SAJALIST
Eestit südamest armastavad.

Libatse küla tegemised veebruaris-märtsis
Aili Luik
Libatse külaselts

Eesti suur juubelisünnipäev ei
jäänud meie külaski tähistamata.
Kargel sünnipäeva päeval oli
külarahval võimalus lustida
külaplatsil
ning
tervitada
meie riigi uue aastasaja algust.
Vaatamata kõledale tuulele ja -15
külmakraadile oli kohale tuldud ka
tervete peredega. Kõigile soovijatele
tehti ponisõitu ja sõit kelgukoertega
oli kindlasti esmakordne elamus
paljudele. Vabariigi aastapäeva
tähistati sellisel kujul Libatse külas

esimest korda. Aitäh Katrin Auserile,
tema kahele vaprale kelgukoerale ja
Ponile ning aitäh Martin Meristele
toreda lustisõidu vedamise eest.
Märtsi algul oli meie küla noorimatel elanikel võimalus osaleda diskol
„Kes aias“. Kooliväline lustipidu lastele toimus Libatses esmakordselt.
Libatse Lasteaed-algkooli saali olid
kohale tulnud paarkümmend last,
lapsevanemad ning koeratüdruk
Lotte, näomaalija Vikerkaaresööst,
Dalmaatsia koerake ja DJ Keeeegi.
Üsna kiiresti moondusid lapsed
Vikerkaaresööstu käe all värviliste

nägudega tegelasteks. Lotte ja Dalmaatsia koer lõbustasid lastekampa
hoogsate mängudega, millest ussimängu olid lapsed valmis lõputult
mängima. Lustimist jätkus mitmeks
tunniks. Samal ajal kui lapsed jooksid, mängisid, tantsisid, said lapsevanemad juttu puhuda, kohvi juua
ja snäkke maitsta. Oli meeleolukas
õhtu kõigile. Aitäh Helerile toredate
ürituste algatamise ja korraldamise
eest ning koolipersonalile ruumide
kasutamise võimaluse eest!

Jakobia üliõpilasseltsi 50.
sünnipäev Pärnu-Jaagupis
Aldo Kals

Veebruari algul liikus üle Eesti rohkelt meiliteateid, et Pärnu-Jaagupi
üliõpilasselts Jakobia kavatseb 50.
sünnipäeva tähistada oma ajalooraamatu esitlusega 1. märtsil
Pärnu-Jaagupis ja 2. märtsil Tartus.
Valigu asjaosalised, kuhu vähem
maad või millal sobivam päev.
26. veebruaril veeres uhke limusiin
Pärnu-Jaagupi raamatukogu ette
ja jakobialane Jaan Lusikas oli selja
taha jätnud pika reisi Tartust Riia
kaudu sihtkohta. Ta laadis maha
Jakobia viis rasket raamatupampu.
Eesmärk ikka see, et tunneksime
selle ajalooraamatu abil paremini
oma kihelkonna haridus- ja kultuurilugu, aga kindlasti ka maakaarti.
Soovisime oma ürituse toimumise
infot levitada ka Pärnu Postimehe
kaudu. Sealt telliti kõnealuse raamatu tutvustus, aga see ootab vist
veel ilmumist. Küll avaldas selle
Halinga Valla Teataja veebruarikuu
numbris, samuti meie koolikaaslase
toimetatud Toronto Eesti Elu 23.
veebruaril, aga ka internetiportaal
Külauudis.
1. märtsi keskpäeval süütasime koos
Mati Rosensteiniga küünla Jaagupi
Vabadussamba jalamil. Kui meil
poleks olnud neid vapraid sõjamehi,
poleks meil olnud ei oma riiki ega
koole, rääkimata kõrgharidusest ja
oma üliõpilasseltsidest!
Juhuslik mööduja võis arvata, et
vabariigi suurest sünnipäevast on
raamatukogu ja muusikakooli ühisesse lipuvardasse jäänud lehvima
maailma ilusaim lipp. Tegelikult
tõusis lipp vardasse just sel päeval,
sest maja oli külaliste ootel, keda

olime kutsunud Saarest ja Soomest.
Nagu ikka, jõudis kohale esimesena kõige kaugem külaline, kelleks
oli Harjumaal Kosel elunev Engest
pärit keskkooli 9. lennust Jakobia
asutaja Helgi Mägi-Kullang! Temast
ei jäänud maha teinegi Jakobia asutaja, 10. keskkoolilennust endine
ertsmalane, aga nüüdne maardulane Lauri Küüts ja pealinnast
meie lehelugejaile tuttav väsimatu
kodu-uurija, kunagine uduverelane
Viljar Raidam. Paikuselt oli kohal 7.
lennust Aili Kalmet-Somer ja Pärnust 6. lennust Helve Rein-Kumer
ning 8. lennust Jakobia asutaja Ants
Kangur. Vigalast võttis reisi ette 15.
Lennust Hillar Aiaots ja temaga
ühines kohapeal klassivend Rein
Sopp. Need olid „väliskülalised“, aga
kokkutulijate põhiosa moodustasid
kohalikud jakobialased, kodu-uurijad ja raamatusõbrad, keda võttis
lahkelt vastu raamatukogu juhataja
Ester Kerge. Oleme selle eest talle
tänulikud!
Äsja selja taha jäänud riigi sajanda
ja Jakobia poolesajandilise sünnipäeva puhul olid aukohal sinimustvalge ja „Jakobia“ sinivalgeroheline
laualipp. Meie hulgast lahkunud
jakobialaste, kellest meenutasime
eriti keskkooli direktorit Endel Kärnerit ja tema poega Reinu, mälestuseks põles laual küünal.
Keegi unustas midagi 31. detsembril
2017 Tallinnas Vabaduse väljakul,
aga meie mitte. Kalli koolivenna
Jakob Kaunissaare akordionihelide
saatel lauldi ära Eesti hümn! Tänasin kokkutulnuid, keda oli pisut üle
kolmekümne. Neid püüdsime kirja
panna Jakobia kroonikaraamatu 87.

Jakobia aastapäevaüritusest osavõtjad raamatukogus: Aldo Kals, Elmu Rukki, Helvi Kruusa ja Helgi
Kullang
kokkutulekust osavõtjatena.
Et meil kõik areneks ja edeneks,
on vajalikud head koostööpartnerid, keda peame tänama. Neiks
oli eelkõige Jaagupi raamatukogu
ja tema juhataja Ester Kerge, kelle
kaudu jõuab Jakobia ajalooraamat
alevi, Libatse ja Vahenurme raamatukogu lugejateni. Ilma Jaagupi
koolita poleks meil kunagi mingit
üliõpilasseltsi olnud. Kooli esindajat
seekord kohal polnud, aga vajalik
raamatukingitus jõudis sihtmärgile
pisut hiljem. Tänusõnad ja raamat
kuulusid üleandmisele kohaliku
muinsuskaitse seltsi esimehele Mati
Rosensteinile keskkooli 8. lennust.
Paljud jakobialased olid ja on tema
seltsi liikmed. Põhja-Pärnumaa
vald pidi veel mõned minutid ootama, et tänusõnad tema esindajani
jõuaksid.
Andsin üle tänukirjad Jakobia
asutajaile Ants Kangurile, Helgi
Kullangile ja Lauri Küütsile ning
Annika vahendusel tema isale Peeter Ebrokile 6. keskkoolilennust. Sel
päeval varem olin seda Jaagupis
teinud Leida Lõole. Samasugune
lubati edasi anda pärnakale Linda

Saksale 2. lennust. Õdede-vendade
kaudu rändasid need tänukirjad
Eha Mägi-Videvikule Kadrinasse ja
Anni Küüts-Volgeradile Tõstamaale. Jakobia kunagistest juhtidest said
tänukirja emade vahendusel Ruth
Ilves, Monika Markson, Katrin Raa
ja Eha Vares ning koolivenna Hillari
abil Vigala maakutsekooli direktor
Enn Roosi, isiklikult aga Arvo Tomson. Tundsime Arvost, kui 13. lennu
vilistlasest rõõmu tema juhiks olles,
aga tunneme uhkust temast kui
maailmarändurist, kes meie kihelkonna Kõnnu mõisast pärit filosoofi
Hermann von Keyserlingi järel ilmselt teise jaaguplasena tegi mullu
jõulukuul tiiru ümber maakera! Ta
tutvustas ka Sergei Seelandi ja uduverelaste uut trükist „Uduvere läbi
sajandite“.
Jakobia juubeliürituse üheks peakülaliseks oli Põhja-Pärnumaa
vallavanem Jane Mets! Pingeline istungiterohke tööpäev ei takistanud
tal ilmumist Jakobia üliõpilasseltsi
ajalooraamatu esitlusele! Nii käitub
vaid haridust ülimalt väärtustav
vallavanem! Ta rääkis meile endast
ja oma varasematest sidemetest

Jaagupiga. Tema kaudu jõuab meie
ajalooraamat Kaisma, Pärnõe,
Suurejõe, Tootsi, Vihtra, Võidula ja
Vändra raamatukokku. Tundsime
vallavanemast rõõmu nagu tundsid
rõõmu vanad jaaguplased Katariina
II külaskäigust Halinga mõisa 1764.
aastal!
Kodu-uurija Elmu Rukki tervitas
oma jakobialasest tütre Terje nimel
kohalolijaid ja õnnitles neid järjekordse Jaagupiainelise ajalooraamatu ilmumise puhul! Ka rääkis
ta, kuidas nurjus tema akadeemiline karjäär Eesti Põllumajanduse
Akadeemia sisseastumiseksamitel
1952. aastal. Ausa maapoisina ei
teadnud ta, et ei tohi poliitiliselt
hellal teemal rääkida seda, kuidas
asi on, vaid seda, mida ootab temalt
sageli veripunane eksamineerija.
Jakobia viieeurone ajalooraamat oli
Leida Kattago ja Aili Liiveti kaastegevusel kohapeal saadav ja jäi huvilistele saadavaks raamatukogust
Ester Kerge vahendusel edaspidi.
Head lugemist!

Valla Teataja
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Elu teerada
Aino Piibeleht

Koonga mängudel osalejad (osa võistlejaid pildilt puudu)

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

17. märtsil toimusid 42. Koonga
mängud. Esindatud olid Lääneranna vallast Koonga ja Lihula, Põhja-Pärnumaalt Pärnu-Jaagupi, Tori
vald ja Audru osavald.
Seekordne medalisadu oli muljetavaldav: I koht võrkpallis nii naistele
(Elise Algo, Merilyn Pähkel, Sille
Sisas, Ülle Männiste, Keiu Kasch),
kui ka meestele (Priit Blande, StenAron Õige, Heiko Reimann, Venno
Varma, Janis Tõldmaker).
I koht sops (Robin Miklas, Elise Algo,

Raido Peit).
I koht sangpommis (võistkondlikus
arvestuses).
II koht koroonas (Antero Anusvere,
Eda Pipar, Air Kotkas).
II koht mälumängus (Merilyn Pähkel, Reimo Ruul, Rasmus Karits).
II koht sisesõudmises (võistkondlikus arvestuses).
II-III koht males (Kreete Karits osales noorte arvestuses, võistkonda
kahjuks kokku ei saanud).
Individuaalselt autasustati - Keimo Reimets I koht sangpommis ja
sisesõudmises.
Reimo Ruul III koht sangpomm

Heiko Reimann - I koht sangpomm.
Eda Pipar II koht sangpommis ja
sisesõudmises.
Suured tänud osalemise eest ka Teile: Anet Keskküla, Reimo Saava ja
Knut Kaarel Kohv!
Sügav kummardus Teile kõigile
minu poolt !
Aitäh naabritele, kes läbi raskuste
ikka spordiüritust elus hoiavad. Ja
loodan, et nüüd juba suurema vallana on järgmisel aastal osalejaid
tundvalt rohkem.

Öeldakse, et inimesl ei ole midagi
tähtsmat kui oma elutee leidmine,
jõuda selgusele, kuidas elada, kuhu
püüelda, kelleks saada. Kuid teha
seda ilma Jumalata, ei tohiks me
keegi seda enesele lubada. Meie ei
saa ega tohi oma elust välja jätta Jumalat, kes on meied loonud ja kelle
ees me vastutavad oleme igast oma
sõnast ja teost. Meie elu on loodud
nii, et vastu võtta Jumala andestavat
armastust Jeesuses Kristuses. Meie
igapäevasel elul on ääretu igavikuline väärtus. Elu tõelised ja jäädavad
rikkused on vaimsed rikkused. Lk.
32: 1 ütleb nii: “Õnnis on see, kelle
üleastumine on andeks antud, kelle
patt on kinni kaetud.” Jumal on andnud meile võimaluse, et võiksime
astuda surmast ellu. Usu läbi tohime
Eenoki kombel teada, et meie patud
on andestatud, et meie oleme Jumalale meelepärased ja et meid ootab
pühade ülestõusmine ja igavene elu.
Jeesus ise ütles: “ See on minu Isa
tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ja usub temasse on igavene elu ja
ma äratan ta üles viimsel päeval,”
Joh. 6 : 10. Piibel ju räägibki Jumala
lunastusplaanist Jeesuses Kristuses
ja kõige olulisemaks sündmuseks
on Kolgata rist. Inimkonna ajaloos
ei ole ühtki sündmust, mida võiks
võrrelda sellega. Selles on Jumala
armastus nii suur, mis haarab tervet
maailma, nii mind kui sind. “Sest
nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja
on andnud, et ükski, kes temasse
usub, ei saaks hukka, vaid et temal
oleks igavene elu!” Jumala sõna
ütleb meile: “ Ehkki te olete minust
kaugele läinud, olen ma teid siiski
igavese armastusega armastanud ja
teid lunastanud oma Pojas Jeesuses
Kristuses! “Esimene inimpaar oli
eksinud ja surma väärt, kuid Jumal

kattis nad armastuses nahkriietega.
Ärakadunud poeg tuli tagasi isakoju ja isa kattis teda kõige kallima
rüüga. Jumala seadused on antud
õnnistuseks ja eluks, nende murdmine ja mitte hoolimine on patt.
Paljud vabandavad end välja aja
puudusega, et mitte kirikusse minna, mitte Piiblit pihku võtta ega oma
Loojaga ühenduses olla. Jah, kahtlemata on ajal oluline tähendus meie
igapäeva elus. Iga uus algav päev on
täidetud uute kohustuste, ülesannete ja nõudmistega. Pole ime, kui
meie elude pidevas tormamises on
ainukeseks küsimuseks, mis kell
on. Kas ma jõuan õigeks ajaks ühe
või teise tööga valmis, jõuan ma
õigeks ajaks soovitud või oodatud
kohale? Me peame õigesti mõistma
ka seda mis ootab meid ees. Jeesuse
käsk meile on: “Parandage meelt,
sest Jumalariik on ligidal.” Meile on
antud kronoloogiline aeg, et mõista
käidud tee pikkust, meile on antud
tähtede aeg, et olla kooskõlas loodusega. Kuid kas me tunneme Jumala
aega, kõige tähtsamat ja olulisemat
aega universumis? Elame, võib olla,
viimastes tundides, võib olla isegi
viimastes minutites Jumala aegade
kellal! AP . PAULUS HOIATAB MEID
TÄIE TÕSIDUSEGA: “Ärge magage,
valvake, olge kained, varustatud
usu ja armastuse raudrüüga ja
päästelootuse kiivriga, sest Jssanda
päev tuleb nagu varas öösel.” Meie
peame tõesti küsima : “Mis kell on?“
Küsima selleks, et on ülim aeg otsida Jumalat! Tema on tee, tõde ja elu.
Meie võime Jumalast eemale joosta,
kuid mitte kunagi tema eest põgeneda. Ärme unusta, et iga tunniga,
iga uue päevaga, annab Jumal meile
võimaluse uueks alguseks. Uueks
alguseks just temaga. Kasuta ka sina
seda võimalust!

VALGEVENE
8.–11. mail 2018

äis
Reis t i!
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Minsk on piinlikult puhas, turvaline ja uskumatult euroopalik.
9. mai paraad on ehk mitte hindamist, küll aga vaatamist väärt.
Valgevene turud on eksootika nagu ka sõjamuuseum Stalini liinidel ja
kristallitehas Neman oma retroliku tootmise ja eksklusiivse, aga
üliodava poega.
Täpsem reisikava kodulehel www.venderloo.ee ja FBs
Hind 295 eurot – koht kaheses toas, bussitransporti kogu reisi vältel,
3 ööbimist koos hommikusöökidega ja Valgevene viisat koos tervisekindlustusega. Vajalik vähemalt 3 kuud peale reisi lõppu kehtiv pass.
Info ja registreerimine hiljemalt 31. märtsini
e-postil info@venderloo.ee
Lisainfo Kalvin Eisenschmidt, tel 518 9441.

Lauatennisest
Liisi Koit

Laupäeval (17.02) toimus Viljandis
Sakala lauatennise karikasarja
5. etapp, millel osales ka 4 Pärnu-Jaagupi LTK mängijat. 5. etapp
oli ühtlasi ka Kaitseliidu Sakala
maleva auhinnavõistlus. Tugevas
konkurentsis, kus tegid kaasa ka
Läti ja Venemaa mängijad, saavutas
Ketrin Salumaa 31. koha (naiste arvestuses 3.). Almar Rahuoja edestas
oma paigutust saavutades 30. koha.
Tublisti esines Kreete Karits, kes tuli
Kaitseliidu kodutütarde meistriks
(etapi üldarvestuses 75.). Parandamisruumi jättis endale üldarvetuse
79. Taavi Miku.
Pühapäeval, 25ndal veebruaril võtsid Madis Koit ja Jaanus Mölder osa
Võsu karikasarja paarismänguturniirist. Osales mitmeid häid paare

ning tasavägises heitluses saavutati
5s koht.
3.-4. märtsil toimusid Tallinnas
Kristiine Spordihallis Eesti Meistrivõistlused. Meie klubi esindasid
tublilt Ketrin Salumaa, Viktoria
Ellermaa ning Andres Somer. Loosi
tahtel sattusid mõlemad tüdrukud
viieliikmelisse alagruppi, kust kaks
paremat pääsesid edasi põhitabelisse ehk 16 parema naise hulka.
Ketrin omas alagrupis 3ndat paigutust, kuid suutis näidata võitluslikku
mängu ning alistas kõik alagrupi
vastased ja tasuks pääs esimesena
põhitabelisse. Põhitabelis tuli võtta
vastu kaotus Narva tüdrukult ning
kokkuvõttes 13s koht. Viktoria eesmärgiks oli saada juurde kogemusi
ja temalt võite ei olekski osanud oodata, kuid alagrupis alistas ta 30ne

parema naise hulka kuuluva narvalanna ning jäi alagrupis 4ndaks
ja mängis edasi lohutusturniiri, kus
kaotas teises ringis. Andres tuli alagrupis teiseks ning sai põhiturniiril
Eesti 4nda reketi käest seti. Miinusringis võitles Andres välja 26nda
koha. Ketrin mängis naispaarismängu Getter Põruga (Viljandi LTK
Sakala), kuid kaotati esimeses ringis. Segapaarismängus koos Krister
Erik Etulaidiga (Nõmme SK) saadi
võit tugeva Maardu paari üle ning
kaotati teises ringis hilisematele
võitjatele. Meespaarismängus kaotasid Andres Somer ja Allar Vellner
(Pärnu VINT 90) esimeses voorus.
Samal ajal võistlesid Jaanus Mölder, Rene Riomar, Eidi Oago, Joel
Veemaa ja Diandra-Maria Pilli
Eesti omavalitsuste talimängudel

Suure-Jaanis. Esimene mäng kaotati
Lääne-Harju vallale 3:5. Järgnevalt
võideti Kiili 5:3, kaotati Torile ja Saue
vallale 4:5 ning saadi loobumisvõit
Rakvere linnalt ning kokkuvõttes
15es koht.
Laupäeval (17.03) toimunud Raplamaa 6. seeriavõistluse etapist
Järvakandis võtsid osa ka mõned
Pärnu-Jaagupi lauatenniseklubi
mängijad. Ja mitte halvasti. Esimesest 4 kohast tervelt 3 tuli meie
mängijatele. Turniiri võitis Pärnu-Jaagupi LTK mängija Aksel Laks.
Teiseks tuli Pärnu Vint90 mängija
Allar Vellner. Kolmas, poolfinaalis
Aksel Laksiga ägeda matši pidanud
ja väga napilt alla jäänud Madis Koit.
Neljas, taas meie klubi mängumees
Almar Rahuoja. Taavi Miku laeks jäi
33 osavõtja hulgas 27. koht.

18. märtsil leidis aset EcoBirch Pärnumaa seeriavõistluse eelviimane
etapp, kus osales hulganisti ka meie
sportlasi. Häid võite saanud Andres
Somer oli klubi parima mehena 7es
ning samuti endast tugevamaid
võistlejaid võitnud Madis Koit tuli
12ndaks. Meie parima naismängijana oli Ketrin Salumaa 15 aastaste
tüdrukute hulgas kolmas (üldtabelis 33. koht). Noorimate tüdrukute
grupi võitis Karolin Figol (51. koht),
teine koht kuulus Kreete Karitsale (59. koht). Teised tulemused:
Keit Reinsalu 20; Oleg Safonov 23;
Rene Riomar 38; Jaanus Mölder 40;
Diandra-Maria Pilli 45; Viktoria
Ellermaa 50; Taavi Miku 67. ning
Rebeca Käsper 76.
Meie tegemistega saad kursis olla
Pärnu-Jaagupi LTK Facebooki lehel.
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Valla Teataja
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.
Katuse, fassaadi ja üldehitustööd, tel 56104531.
Korstnate ehitus parandus-plekitööd korstnamütsid,
ääreplekid. tel 5548699
Otsime väikelaeva kaptenit ja madrust kevadest Pärnu
jõele. Tel 53583301.
Timberston OÜ pakub tööd TRAKTORISTILE
Lavassaare turbarabasse. CV palume saata
meiliaadressile jaan@timberston.ee. Täiendav info tel
56944195.

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED

Pärnu:

Suur-Jõe 60
Avatud: E-R 9-17
parnu@glasaken.ee
tel: 445 5056
mob: 58 35 0555

LÜKANDUKSED

glasaken.ee

Halinga vallas registreeritud
ehitusettevõte OÜ Vagron
* ehitab kinnistupealseid vee- ja
kanalisatsioonitorustikke - KÜSI PAKKUMIST!
* abistab sobilike ja töökindlate lahenduste leidmisel;
* kui olete otsustanud torud ise panna, aga vajate
kaevetehnikat, siis pakume kaeveteenust ja vajadusel
puistematerjalide vedu kalluriga.
Avo Vapper
+372 509 4050, avo.vapper@gmail.com

Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi

Eldur Jõeäär
01.04.1942
Elvi Lillemaa
02.04.1930
Kalle Hein
02.04.1946
Ella Maripuu
03.04.1928
Viivi Liiv
03.04.1936
Asta Tõnisson
03.04.1946
Gerta Põder
04.04.1944
Elle Ellermaa
04.04.1947
Väino Gold
05.04.1948
Heldur-Johann Allikivi 06.04.1933
Aino Karits
06.04.1941
Riina Rõõmusoks
06.04.1944
Tõnu Põder
07.04.1943
Heikki Anselm Hokkanen 08.04.1944
Galina Ojasaar
08.04.1948
Eevi Õige
10.04.1942
Raimond Kliimann
12.04.1931
Kalju Lill
12.04.1939
Jaan Kruusma
12.04.1939
Imbi Jõgi
12.04.1946
Urmas Kellmann
13.04.1943
Jüri Närjussoo
13.04.1934
Erich Reinson
14.04.1933
Aime-Aliise Lepp
14.04.1934
Rein Mikson
15.04.1938
Elmu Rukki
16.04.1929
Valve-Regita Poolen
16.04.1934
Helli Figol
18.04.1926
Eeri Tamm
18.04.1934
Ursula Siitan
18.04.1945
Valev Lehe
19.04.1943
Ellen Mändaru
20.04.1925
Leida Mändla
20.04.1942
Luule Varner
21.04.1937
Tiiu Rukki
21.04.1940
Anne Jõeäär
21.04.1944
Meeri Veitmaa
22.04.1947
Hille-Mai Saagim
23.04.1938
Olev Ebrok
24.04.1939
Vilma Lillepa
24.04.1944
Albert Teppand
25.04.1922
Kuno Hanso
25.04.1946
Inger Diana Tuominen 25.04.1948
Kalju Kera
26.04.1937
Virve Sulg
26.04.1940
Juhan Saks
26.04.1942
Ilse Nõmmeste
28.04.1941
Jaan Veverson
29.04.1939
Sulev Kattago
30.04.1936
Jaan Levant
30.04.1940

Koguduse teated
01. aprill
08. aprill
15. aprill
22. aprill
29. aprill

KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA. Missa kell 12
Ülestõusmisaja 2. pühapäev. Palvus kell 12
Ülestõusmisaja 3 pühapäev. Missa kell 12
Ülestõusmisaja 4 pühapäev. Palvus kell 12
Ülestõusmisaja 5 pühapäev. Missa kell 12
Kantselei avatud T-K kell 10-14.
Käsitööring teisipäeviti kell 11.

Mälestame

VIRVE VRIDOLIN
02.03.1936-27.02.2018
HERMANN-JOHANNES TOOMSALU
24.03.1925-04.03.2018
HEINO RAIDMA
25.04.1939-13.03.2018
AIN KOIDU
13.02.1942-21.03.2018
ROSILDA AAV
07.01.1933-22.03.2018
HERBERT PAAS
23.12.1930-15.03.2018

