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Hea vallarahvas!
Jälle hakkab üks aastaring täis saama ja kätte on
jõudmas jõuluaeg, mis lõpeb uue aasta saabumisega.
Keset meie igapäevast tööd ja vaeva, muresid
ja rõõme, õnnestumisi ja pettumisi elame me oma
armsas 100-aastases riigis. See armas maa on meile
taas andmas võimalust võtta aeg maha ja veeta
vähemalt mõni õhtu rahus koos oma lähedastega.
Jõuluaeg, mis oma olemuselt on aasta kauneim, kuid pimedaim, on lõpetanud advendiaja
ootuse ning on jõulupühade kulminatsiooniks.
Neil päevil saame taas kokku oma kallitega või
üksi olles kanname südames head mälestust nendest, kellest hoolime.

Jõulud on armastuse, vaikuse ning rahu aeg,
millest saadavaid häid emotsioone andkem oma
lähedastele edasi koos veedetud päevadel.
Soovin kõikidele Põhja-Pärnumaa valla inimestele tervist, soojust ja armastust südameisse.
Uueks aastaks uusi mõtteid,
uusi rõõme, visadust,
hetki rõõmsaid,
hetki kauneid,
hästi palju armastust.
Vallavanem
Jane Mets

Vändra kunstmuruga staadion
tunnistati Eesti parimaks
9. detsembril toimus Estonia kontserdisaalis Eesti Jalgpalli Liidu pidulik hooaega lõpetav gala. Oma osa oli seal
täita ka meie pisikesel Vändral, kes teiste tublide ja edukate seas vääris samuti auväärt autasu. Nimelt omistati
meie kogukonnale autasu Vabariigi parima kunstmurukattega staadioni eest. Paljude inspektorite ja spetsialistide hinnangul on just Vändras parim kunstmuru, kus
treenida ja võistelda. Suur tänu eranditult kõigile, kes on
mistahes moel aidanud kaasa säärase objekti rajamisele
Vändrasse – see autasu kuulub kõigile teile! Aitäh!
Ranet Lepik

Maakonna sädeinimeseks
valiti Inga Raudsepp
Tootsi Põhikooli ja lasteaia õpetajale, noorteprojektide juhile
Inga Raudsepale on tänavune sügis toonud tõelise tähesaju –
üleriigilise tunnustusürituse ,,Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast valiti ta Pärnumaa aasta noorsootöötajaks,
noorteühing Eesti 4H tunnistas Raudsepa Pärnumaa piirkonna
2018. aasta parimaks juhendajaks. Tori-Jõesuu külamajas toimunud MTÜ Pärnumaa Kodukant traditsioonilisel tunnustusõhtul pälvis Inga Raudsepp Pärnumaa sädeinimese tiitli.
Pärnumaa Kodukandi juhatuse esimehe Tiina Heidemanni sõnul esitati tänavu rekordarv kandidaate – 14. ,,Inga
väärib seda tunnustust igati. Ta on Eesti 4H-s olnud tegev
alates 2003. aastast ja 13 aastat Pärnumaa piirkonna juht.
Koostöös noorte, juhendajate ja peakontoriga on ta arendanud välja väga tugeva piirkonna, kus on 16 noorteklubi koos
17 vabatahtliku juhendajaga. Inga on kirjutanud projekte
ja korraldanud hulgaliselt erinevaid üritusi. Traditsiooniks
on saanud ka iga-aastane grupireis – 2017. aastal käidi koos
Itaalias. Inga on algusaastatest saadik tundnud muret oma
kodukoha heakorra ja aktiivse seltsielu eest. Kaasates noori,
täiskasvanuid, ettevõtteid ja kohalikku omavalitsust on ta
13 aastat korrastanud Tootsi ringbasseini parki, nüüd keskendutakse teist aastat Tootsi peenra projektiga köögivilja
kasvatamisele. Inga on kogukonna hing, kes kaasab nii noored
kui täiskasvanud ja leiab ühise keele ettevõtete/toetajatega ja
kohalike omavalitsustega. Ta hoolib ja leiab võimalusi koos
lastega ka eakaid märgata ja aidata. Koos külastatakse kohalikke
hooldekodusid, korraldatakse kodukandi rahvale erinevaid
üritusi, nii jaanipäeva kui jüriööjooksu jne. Ingat jagub kõikjale,
ta on kogukonna hing.“
Õie Kuusk

Estonia kontserdisaalis annab EJL peadirektor
Tõnu Sirel aukirja üle Jalgpalliklubi Vändra
Vapruse eestvedajale Ranet Lepikule. Foto Jana Pipar

Helary Mägisalu valiti
Pärnumaa aasta sportlaseks
Euroopa meistrivõistlustel tänavu Kreeka-Rooma maadluses kuni 55kilogrammiste kehakaalus hõbemedali võitnud Helary Mägisalu valiti Pärnumaa aasta
juuniorsportlaseks. Eesti Maadlusliit valis klubi Suure Karu Pojad vägilase 2018.
aasta maadlejaks täiskasvanute Kreeka-Rooma maadluses.
Kaitseväes ajateenistuse läbinud Mägisalu valmistub praegu Soomes toimuvaks turniiriks ja järgmise aasta märtsis peetavateks U23 EM-iks. Suurim siht
on 2020. a Tokyo olümpiamängud.

Kaunist jõuluaega ja head uut aastat
kõikidele Vändra raamatukogu
lugejatele ja toetajatele!
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Vallavalitsus kinnitas
õppetasu suuruse
munitsipaalhuvikoolides
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kinnitas munitsipaalhuvikooli õppekulude osaliseks katmiseks
võetava õppetasu suuruseks alates 1. jaanuarist
2019:
1. Pärnu-Jaagupi Muusikakoolis põhi- ja huviõppes 23 eurot kuus ja ettevalmistusrühmas
12 eurot kuus;
2. M. Lüdigi nimelises Vändra Muusikakoolis
põhi- ja huviõppes 23 eurot kuus ja eelõppes
18 eurot kuus.
Õppetasu arvestatakse ajavahemiku 1. september kuni 31. mai eest.
Jooksva kuu õppetasu makstakse vallavalitsuse
raamatupidamise esitatud arvel märgitud tähtajaks.
Tiia Kallastu
Haridusspetsialist
tiia.kallastu@pparnumaa.ee

Teade jäätmete
äraveoteenuse hinna
muutmise kohta Tootsi
alevis
Seoses oluliste hinnamuutustega jäätmekäitlusvaldkonnas (tõusnud on nii jäätmete lõppkäitluskulud, seadmete hoolduskulud, tööjõukulud
kui ka kütusehinnad), tõusevad Ragn-Sells AS-i
konteinerite tühjenduse hinnad 15% alates 1.
jaanuarist 2019 .
Ragn-Sells AS-i poolt 15% tõstetav konteineri
tühjendamise hind viib Tootsi Kommunaali poolt
korraldatava teenuse kahjumisse ja selle tulemusena tõstab OÜ Tootsi Kommunaal alates
01.02.2019 jäätmete äraveohinda 15%.
1. Seni makstav (01.12.2018) 3,05+km inimese
kohta.
2. Eeltoodut arvestades muudab OÜ Tootsi
Kommunaal jäätmete äraveohinda alates (01.02.2019) 3,51+km inimese kohta.
3. Asutustele esitatakse äraveoteenuse arve
prügifirma arve alusel.

Kalle Lehtemaa
Juhataja
Tootsi Kommunaal OÜ
tootsikommunaal@gmail.com
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Sotsiaalvaldkonna töö 2018. aastal
Sotsiaalvaldkonnas on 2018. a toimunud
mitmeid muudatusi – välja on töötatud
mitmed määrused ja korraldused, mille
eesmärk on olnud sotsiaalabi andmise ühtlustamine neljas ühinenud omavalitsuses.
Suurenenud on mitmed sotsiaaltoetuse
liigid (nt matusetoetus, hooldajatoetus)
ja samas kaotasid kehtivuse ka osad sotsiaaltoetused (nt Tšernobõli toetus, eakate
sünnipäevatoetus).
Ühtsetel alustel osutatakse kogu vallas
tänaseks ka sotsiaalteenuseid. Enim muudatusi tõi endaga kaasa koduteenuse ja
sotsiaaltransporditeenuse osutamine. Neid
teenuseid osutab Vändra Alevi Sotsiaalmaja
sotsiaaltööspetsialistide otsuste alusel.
Alustasime 2018. a Vändra piirkonnas
lastega peredele tugiisikuteenuse osutamist, mis on oluline tugimeede lastekaitsetöös.
Traditsioonilistest üritustest toimuvad
jätkuvalt ja veidi uuenenud kujul eakate
päeva ning eakate jõuluürituste tähistamine.
Vallavanema vastuvõtt beebidele ja
nende vanematel toimus kahel korral,
mille raames kingiti beebidele valla vapiga
hõbelusikas. Beebipäeva korraldamine
jätkub ka järgnevatel aastatel – kevadel ja
sügisel.
Sotsiaalvaldkonnas on alguse saanud ka
mitmed erinevad projektid. 2018. a alustati

sotsiaalosakonna poolt „Puuetega inimeste
eluruumide kohandamise“ projekti raames
inimeste eluruumide parendamist liikumise, hügieeni ja köögitoimingute osas.
Tegemist on mahuka projektiga, mille
käigus investeeritakse puuetega inimeste
kodudesse oluliselt rahalisi vahendeid
eesmärgiga tagada inimestele oma kodus
elamiseks paremad tingimused.
Sama projektiga jätkatakse ka 2019.
a. Infot projektis osalemiseks saab aasta
alguses valla veebilehelt ja oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialistidelt.
2019. a jaanuaris alustab vanemlikke
oskuseid õpetav programm „Imelised aastad“. Koolitusgrupid alustavad Pärnu-Jaagupi ja Vändra piirkonnas. Ka antud projekti on plaanis jätkata järgnevatel aastatel.
Koostöös majandusosakonnaga on
käesoleval aastal läbi viidud projekt „500
kodu tuleohutuks“, mille käigus on investeeritud orienteeruvalt 40 000 eurot ja tehtud 9 kodu tuleohutumaks. Projekt jätkub
ilmselt 2020. aastal.
Koostöös Pärnumaa Kodukandiga on
käimas projekt „Vabatahtlike rakendamise
koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine“. Projekti raames
koolitatakse ja kaasatakse hoolekandeteenuste osutamisse vabatahtlikke.

Vändra Alevi Sotsiaalmajas on teostatud
suured investeeringud erihoolekandeteenuse kohtade suurendamiseks ja maja renoveerimiseks. Renoveerimistööd lõpetatakse
käesoleva aasta lõpuks.
Lastekaitsetöö paremaks korraldamiseks moodustati vallavalitsuse juurde
2018. a detsembris laste ja perede komisjon, mille eesmärk on välja arendada lastekaitsevõrgustiku toimiv koostöö, toetada
lastekaitsespetsialiste raskete juhtumite
lahendamisel ja osaleda omavalitsuse arengudokumentide koostamisel ning tegevuste
elluviimisel. Sotsiaalabi paremaks korraldamiseks ja sotsiaaltöötajate toetamiseks
moodustati aasta alguses sotsiaalkomisjon,
mis toimib hästi.
2018. aasta on olnud muudatusterohke nii vallaelanikele kui ka sotsiaal- ja
lastekaitsetöötajatele. Järgmisel aastal plaanime jätkata lisaks igapäevasele sotsiaalabi
osutamisele mitmete projektidega ning vaadata ka üle osakonna töö (kas ja mida on
vaja muuta, et töö oleks tõhusam ja hästi
planeeritud). See on vajalik spetsialistidele,
et oma aega paremini planeerida ning efektiivsema töö tulemusel paraneb kogu osutatava sotsiaalabi kvaliteet valla inimestele.
Anneli Kaljur
Sotsiaalosakonna juhataja
anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Laste ja perede komisjoni moodustamine
Lastekaitseseaduses (LasteKS) kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded lastekaitse korraldamisel. KOV
peab oma arengukavas järgima lapse õigusi
ja heaolu tagavaid põhimõtteid, töötama
välja ja rakendama lapsi ja peresid toetavaid
ning riske ennetavaid ja vähendavaid meetmeid ning koguma pidevalt vajalikku teavet
oma laste ja perede olukorra ning vajaduste
kohta. Kõik need ülesanded aitavad tagada
LasteKS eesmärki – kehtestada lapsi väärtustav, nende arengut soodustav ja heaolu
ning huvisid toetav keskkond.
Iga lapse heaolu sõltub pere toimetulekust ja lapsevanemate igapäevastest valikutest. Kohaliku omavalitsuse tagada on,
et lapsed kasvaksid turvalises ja arendavas

keskkonnas. Oluline roll selles on erinevatel
asutustel ja organisatsioonidel omada ning
järgida üheselt mõistetavaid eesmärke ja
tegutseda koostöös. Probleeme ennetada on
alati kasulikum kui tegeleda tagajärgedega.
Seetõttu on tähtis probleeme võimalikult
varakult ära tunda ja õigeaegselt sekkuda.
Eestis teevad laste ja perede heaolu
huvides omavahelist koostööd mitmed
riigiasutused, õiguskaitse, tervishoiu,
hariduse, sotsiaal- ja paljudes teistes valdkondades.
Põhja-Pärnumaa vallas loodi 5. detsembril Laste ja perede komisjon, mille
ülesandeks on korraldada valdkonnaülest
lastekaitsealast koostööd, lahendada keerulisi juhtumeid, toetada lastekaitsetöötajaid

laste õiguste ja heaolu tagamisel, tegeleda
ennetustegevusega jne. Samuti osaleda
omavalitsuse arengudokumentide koostamisel ja tegevuste elluviimisel.
Komisjoni töös osaleb 7 põhiliiget
(noorsoopolitseinik, lastega perede tugiisik, lastekaitsespetsialistid, kooliõde,
eripedagoog, sotsiaalosakonna juhataja)
ja vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste.
Komisjon kohtub vähemalt kord kuus ning
komisjoni esimees on lastekaitsespetsialist
Kerttu-Kaia Kesler.
Kerttu-Kaia Kesler
Lastekaitsespetsialist
Tel 5664 4562
kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee

Konkurss vee-ettevõtja AS Mako juhatuse liikme ametikoha täitmiseks
AS Mako nõukogu kuulutab välja
konkursi juhatuse liikme ametikoha (1,0) täitmiseks.
AS Mako on 100% Põhja-Pärnumaa valla
omanduses olev äriühing, mille põhiülesanded on veevarustuse- ja kanalisatsiooni alaste teenuse osutamine; vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja ehitamine; vee- ja kanalisatsioonisüsteemide alane projekteerimine,
konsultatsioon ning järelevalve; maastiku
hooldus ja korrashoid; vara rentimine.
Ettevõttel on ca 1200 lepingulist klienti
ning teeninduspiirkonnas elab pea 5500
elanikku.
Juhatuse liikme ülesanneteks on äriühingu juhtimine, esindamine ja asutuse
arendamine. Juhatuse liikme volituste
kestvus on 3 aastat.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus (soovituslikult tehniline);
• varasem juhtimiskogemus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
• Organiseerimis- ja algatusvõimeline, koostööaldis,
hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus, kohusetunne,
väga hea pingetaluvus, tasakaalukus, usaldusväärsus,
analüüsi- ja otsustusvõime.
Kasuks tuleb:
• Projektijuhtimise kogemus
• Vene keele oskus
Omalt poolt pakume:
• Võimalust arendada organisatsiooni;
• Konkurentsivõimelist palka;
• Mitmekülgset eneseteostamise ja -täiendamise
võimalust antud valdkonnas
Tööle asumine: esimesel võimalusel.

Digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri
ja elulookirjeldus ning haridust tõendavate
dokumentide koopiad palume saata
hiljemalt 02. jaanuariks 2019
e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee
märksõnaga „AS Mako juhatuse liige"
Täiendav info:
telefon 51 01 385 (Mait Talvoja);
e-post: mait.talvoja@pparnumaa.ee
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Jõulurahu, hingerahu,
õnne ja armastust
kõigile meie lehe
lugejatele ja loojatele!
Mööduv aasta paki väiksesse laekasse,
peale joonista roosa või rohekas
hall, must või lumiselt valge –
suurtes tähtedes MÄLESTUS…
Tänane päevgi on homme juba mälestus. Tänane
leht juba killuke trükisõnasse talletatud paikkonna
kodu- ja kultuuriloost koos seal omasoodu kulgeva
eluringiga.

55 aastat koos rahvatantsuga
Kädi Pärnoja koos tantsurühma Vändrikud tantsijatega.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
(ERRS) tunnustas hõbemärgiga Vändra
rahvatantsujuhti Kädi Pärnojat pühendunud ja järjepideva töö eest mitme põlvkonna tantsijatega.
Juhi hõbemärgiga tunnustamist ja tantsurühma aastapäeva otsustasid tantsijad
esmalt tähistada omavahel piduliku õhtusöögiga mõnes linna restoranis, kuid lõplik
valik langetati OÜ Köögirüütlite kasuks.
End kodutalus Samlikul sisse seadnud Eva
Rasva ja Raido Soosaar tõid restorani sõna
otsese mõttes kultuurimajja – mitmekäiguline õhtusöök, erilised maitseelamused,
täisteenindus ja meeldiv suhtlemine.
55 aastat tagasi lõi Kädi naisrahvatantsurühma Vändrikud, kes tema juhendamisel tegutseb tänaseni. Vahetunud on mitmed põlvkonnad, ka Pärnoja enda perest
tantsivad nii tütar kui tütretütar. Tema
loodud segarahvatantsurühm Hõissa on
tantsinud 27 aastat, alates 2000. a juhendab ta memmede tantsurühma Värten ja
2007. a segarahvatantsurühma Wendre.

Kädi Pärnoja on üle
poole sajandi olnud tihedalt seotud alevi kultuuriloo ja paljude inimeste
huvitegevusega. Vändra
Kultuurimaja kauaaegse
töötajana on Kädi toonud
noori ja täiskasvanuid, mehi ja naisi rahvakultuuri juurde. Tema seatud ja õpetatud rahvatantsud on kaunistanud Vändra
alevi rahvapidusid ja erinevate tähtpäevade
tähistamiseks on korraldatud kontserte läbi
aegade. Pärnoja juhendatud tantsijad on
esindanud Vändra alevit tantsupidudel
Tallinnas ja väljaspool Eestit.
Pärast päevatööd leiavad jaksu ja aega
tantsuproovidel kaasa lüüa erinevate elualade esindajad: õpetajad, ettevõtjad, kunstnikud, taluperemehed, puutöömeistrid,
vabrikute töötajad jne. Koos tähistatakse
tantsijate isiklikke tähtpäevi, võetakse osa
võistkondadega alevi rahvaspordi ja muudest üritustest, käiakse abiks nt Vändra
maratonidel vabatahtlikena joogipunktides

jooksjatele sööki-jooki jagamas jne.
Pärnojal on oskus hoida oma kollektiive järjepideva ja ühtsena, moodustunud on sõpruskonnad, kes korraldavad
väljasõite ja muid ühiseid ettevõtmisi. Kõikides neis lööb alati kaasa ka tantsuõpetaja.
Tantsurühmade juubelisünnipäevi on tähistatud kultuurimaja laval täispika lavastatud kontserdiga, kus esinevad kõik Pärnoja
juhitavad tantsurühmad ja külalised.
Praegu valmistutakse järgmisel suvel
Tallinnas toimuvaks tantsupeoks. Õhtused
ja pühapäevased tantsutunnid on tavapärastest pingelisemad, sest juba veebruaris
algavad ülevaatused, kus valitakse parimatest parimad – sõel on väga tihe, nõudmised
kõrged ja tantsud parasjagu keerulised.
Kädi Pärnoja valiti 2007. a Pärnumaa
särainimeseks. Teda on tunnustatud 2008.
a Vändra alevi kõrgeima autasuga ,,Vändra
Tungal”, 2009. a C. R. Jakobsoni mälestusmedaliga ja paljude maakondlike ja vabariiklike aukirjade-tänukirjadega.
Õie Kuusk

Solistid Suurejõel

Novembrikuus toimus Suurejõel küladevaheline solistide
õhtu. Aastaid on möödunud sarnaste õhtute korraldamisest, mis Suurejõe ja naaberkülade elanike seas väga
menukaks osutusid. Tol ajal oli ta nagu väike vennake
lauluõhtutele Vändras ja kes suurele Vändra lavale pelgas
astuda, sai seda teha Suurejõel.
Tänavusel kodumaa juubeliaastal soovisime taaselustada selle sündmuse. Pakkusime jälle võimalust lauluhuvilistele elanikele end proovile panna solistina. Esitamisele kogunes 14 etteastet, oli soolonumbreid, duette ja
triosid. Julged olid Silva, Epp, Väino, Helbe, Heldi, Sirje,
Reet, Enno, Alar, Ain, Liivi, Karin, Riina, Anne. Ühist
lõpulugu saatsid lõõtspillid, mida mängisid Monika ja
Enno. Õhtut juhtis alati särav ja sõnaosav Pille. Publiku
lemmikuks osutus laul „Punased nelgid”, mida esitas trio
koosseisus Reet, Silva ja Enno.
Suur, suur tänu kõigile, kes julgesid tulla end proovile
panema! Te olite vahvad!
Täname lauluõpetaja Ellenit ja helimees Harlit, kes
aitas meil ka laulud välja valida.
Täname Põhja-Pärnumaa vallavalitsust ja rohkearvulist
publikut, tänu kellele sai see kõik teoks.
Kes peole ei jõudnud, võib vaadata youtube`ist - Pidu
Suurejõe rahvamajas novembris 2018
Liivi Vähesoo
MTÜ Helila

Eelmise aasta lõpetasime veel neljas omaette vallas,
kõik teada-tuntud ja läbinisti oma. Uuele aastaringile
läksime juba uues suures Põhja-Pärnumaa vallas.
Kolmest kohalikust lehest on saanud üks, sest eelkõige vallavalitsuse ja -vallavolikogu häälekandjana
on kõik teated, vastu võetud korrad ja seadused
samuti ühed. Koos oleme kirjutanud ja pilte täis
pikkinud üheksa lehenumbrit. Tundub, et paljudele
tõi alles valla ühise lehe koju jõudmine endaga kaasa
ka teadmise – meil ongi uus suur vald. Kui mõne
paikkonna rahvas võõristab, et siin on tundmatud
nimed ja meid on siin nii vähe, siis teised räägivad
täpselt sama. Vald on suur ja sünkroonis võrdselt
sündmusi või üritusi kogu aeg kahjuks ei toimu –
kord on rohkem ühest paigast, teinekord teisest.
Tasapisi õpime üksteist tundma, korjame uusi eeskujusid ja uusi mõtteid, suuremas vallas on ka suuremad võimalused midagi hoopis uut ette võtta või
vana parandada. Aga leheveerge oma tegemistest,
üritustest, spordisaavutustest ja tublidest inimestest
kirjutama me kõik koos. Kui teie kodupaigas toimub
midagi huvitavat, mida tahaksite ka teistega jagada,
saatke teade või väike lugu vallalehe meiliaadressile
teele. Meil on palju tublisid tegijaid, kes saadavad
korda imelisi asju. Räägime neist ka teistele.
Aitäh kõikidele, kes seda meie üheksas lehenumbris
on teinud: Rein Aas, Silvi Aas, Alar Abel, Reet Eesmäe, Silja Enok, Marju Härma-Epäilys, Kertu-Riin ja
Karolin Figol, Anete Hirvela, Aile Jaansalu, Kaja Jaaniste, Monika Jõemaa, Margit Kadak, Anneli Kaljur,
Aldo Kals, Helari Kitsnik, Reilika Kivisild, Liisi Koit, Eha
Kuldkepp, Sophie-Demi Kulbok, Maila Kukk, Anita-Ly
Laan, Henn Lahesaar, Kalle Lehtemaa, Tiina, Lelov,
Erika Lilleorg, Irina Lõõbas, Kersti Lossmann, Aili
Luik, Jaanus Mehikas, Eike Meresmaa, Jane Mets,
Elena Mägi, Mario Mägisalu, Gerda Mölder, Jaana
Novikov, Mari Nuut, Valdur Ojala, Sirje Paberits,
Pilvi Perner, Enn Raadik, Heldi Raude, Inga Raudsepp, Eelika Rand, Rita Reppo, Maris Roost, Martin
Sempelson, Maarja Sepp, Epp Sokk, Mait Talvoja,
Anne-Mai Tammeleht, Tarvi Tasane, Toomas Taul,
Reet Tedre, Ülle Tomingas, Lea Toom, Maimu Tui,
Kristel Tuisk, Lembi Uulimaa, Hille Uustamm, Helen
Valk, Ülle Vapper, Liivi Vähesoo, Heleri Wazza, Riini
Õige, Terje Õiglane, Ülle Ütt.
Aitäh emakeeleõpetajale Anne Vaherile, kes on
alati nõus professionaali pilguga meie kirjapandu
üle vaatama ja asjatundlikku nõu andma. Aitäh Saara
Kirjastuse küljendajale-kujundajale Marek Lillemaale
kannatliku ja loomingulise suhtumise eest ning AS
Pajo tublidele töötajatele, kes Kaili Nõmme korraldamisel tema saadetud failidest trükimasinas lehe
vormivad. Aitäh Maritta Sillandile, Ulvi Schärile, Julia
Ermile, Ahti Randmerele, Riini Õigele ja kõikidele
teistele headele abilistele, kes meie lehe loomisele
on kaasa aidanud.

Vasakult: Väino Kont,
Alar Privits, Ain Pertel,
Sirje Toomsalu, Pille
Simral, Silva Jõulu, Reet
Pärn, Riina Kirkmann,
Karin Madisson, Epp
Kont, Lisete Estermaa,
Heldi Raude, Helbe
Tamm, Anne Tammai,
Liivi Vähesoo ja lõõtsamängijad Enno Siil,
Monika Tekku.

Rahulikku ja kaunist jõuluaega teile kõigile kõige
tähtsamas paigas siin tund-tunnilt heitlikumaks
muutuvas maailmas – oma kodus, koos pere ja
lähedastega. Loomingulist, edukat ja õnnelikku
uut aastaringi!
Õie Kuusk

Fotol Ain Pertel ja Pille Simral (põder).
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Vändra Gümnaasiumi Erasmus+ projektinädal Hispaanias
Sõit ja elu peredes

Päev Hispaania koolis

Isabella Lepik, 9. klass

26.- 30. nov viibisime Erasmus+ projektiga “Global
Goals from a School’s Perspective” Hispaanias. Meie
koolist läks sinna kaheksa õpilast ja kaks õpetajat.
Kell 3.15 alustasime Vändrast sõitu Tallinna poole.
Kui me Tallinna Lennujaama jõudsime, pidime ootama
umbes tunni ja seejärel lendasime Stockholmi Arlanda
lennujaama. Seal ootasime omakorda veel umbes 5
tundi ning siis alustasime lendu Alicante poole. Edasi
sõitsime bussiga Alguazas’e väikelinna. Kui olime Alguazas’sse jõudnud, läksid need, kes peredega elasid, oma
perede juurde, ja need, kes hotelli läksid, bussiga edasi
oma hotelli. Mina ise ööbisin peres.
Perekond, kus ma ööbisin, oli väga sõbralik ja külalislahke. Peres olid ema, isa ja 2 last. Kui perre saabusin,
võeti mind kohe soojalt vastu ja tutvustati igasuguseid
uusi roogi. Kuna see pere oli Kolumbiast pärit, sain
proovida nii Hispaania kui Kolumbia toite. Mulle endale
meeldisid need väga. Paar korda käisin perega ka lähedal
asuvas Murcia linnas, kus sain maitsta veel erinevaid
toite, nagu näiteks kolme juustuga saia.

Kristina Kapp, 10. klass ja Irina Lõõbas,
projektijuht
Päeva alustasime külastusega Jesús Abandonadosse ehk sealsesse kodutute varjupaika,
kus tehti meile väike ekskursioon, millele
järgnes elav arutelu ning küsimuste esitamine.
Peale seda läksime kooli, kus kohtusime
kohalike ja projekti õpilastega. Väikesed Hispaania õpilased tervitasid meid laulude ja
tantsudega ning kinkisid meid kallistades
enda valmistatud paberroose. Sellele järgnesid esitlused, kus kõik projektis osalevad
koolid Eestist, Taanist ja Rumeeniast tutvustasid oma kodumaad ja koole slaidide või video
vahendusel.
Vabale ajale järgnes väga maitsev lõunasöök koolis. Hispaania söögid olid üldse imeliselt head! Õhtupoole õppisime tantsima flamenkot toreda ja kauni õpetaja juhendamisel.
Pikk päev lõppes piduliku õhtusöögiga,
kuhu iga projektis osalev riik tõi kaasa iseloomulikke ja traditsioonilisi toite või snäkke.
Saime osa Hispaania toitudest ning külalislahkusest. Ka pered olid kutsutud ning oli tore näha,
kui sõbralikud nad olid.
Päris pimedas istutasid nelja maa koolide
õpilased kooliaeda ka Erasmus+ projekti tähistamiseks pisikese mandariinipuu. Eesti esindajana
puu istutanud, loodan, et see kasvab suureks
ja ilusaks ning kannab sama rohkelt vilju nagu
teised mandariini-, apelsini- ja sidrunipuud kogu
Murcia piirkonnas, mida saime projektinädala
jooksul imetleda. See oli nagu väike tseremoonia eduka projekti auks. Sellega meie tore päev
koolis lõppeski.

Projektis osalejad kodutute varjupaigas
Jesús Abandonados.

Tegevused Hispaanias
Ketlin Riks, 10. klass

Eesti õpilased ja õpetajad said tunnistuse
Meie projektinädal Hispaanias oli täidetud paljude bussisõiosalemise eest projektinädalal Hispaanias.
tude, pikkade jalutuskäikude ja huvitavate vaatamisväärsustega. Kõige tähelepanuväärsemad neist olid St. Nicholase ja
Santa Catalina Kirik Murcias ning Rooma teatri muuseum
Cartagenas ja sõit katamaraaniga.
Meil oli ka võimalus kohtuda Murcia linnapeaga José Ballestaga. Vastuvõtt leidis aset Murcia raekojas, kus me saime
seista ruumis, mis on mõeldud ainult kindlatele inimestele.
Linnapea pidas meile kõnet, tänades osavõtu ja koostöö
eest Erasmus+ projektis. Samuti saime meenekotid, milles
olid linna kaart, roheline seljakott ning voldik informatsiooniga
Murciast.
Peale vastuvõttu korraldati meile ekskursioon kesklinnas.
St. Nicholase ja Santa Catalina kirik oli osa meie tuurist. Kirikus
oli palju erinevaid altareid, mis varieerusid väikestest suurte
ja laiadeni, tavalistest suurepärasteni, kuid igaühes neist oli
midagi erilist.
Projektinädala ühel päeval sõitsime bussiga Cartagenasse, kus
saime külastada Rooma teatri muuseumi. See oli täiesti imeline,
kuna seal olid säilitatud varemed Vana-Rooma teatrist. Praeguseks on teater piisavalt rekonstrueeritud, et inimesed saaksid
seal ringi käia ja kõike lähemalt näha.
Minemas Murcia raekotta
Reisi tegi lõbusaks ka meie korraldajate planeeritud käik Cala
linnapea vastuvõtule
Cortana randa. Kahjuks oli suhteliselt jahe, seetõttu ainult mõned
õpilastest käisid ujumas. Ülejäänud meist veetsid aega pitsat
süües, rannas uidates või väikseid kive ja merekarpe korjates.
See rand oli tõeliselt ilus!
Lisaks ekskursioonidele saime ka palju vaba aega, mida veeta
kas meid võõrustavate peredega või teiste õpilastega vabalt ringi
liikudes, sõltuvalt ööbimiskohast. Õpilased, kes olid majutatud Hispaania peredes, said tunda, kuidas oli koos nendega elada ja väljas
käia. Hotellis ööbijad said vabad käed ning tiirutasid ise kesklinnas
ringi. Kesklinn pakkus palju kohti, kus süüa või uudistada.
Kokkuvõttes oli meie nädal Hispaanias väärt pikki lende ja ootetunde, kuna saime viibida kohtades, kus kunagi varem ei ole käinud.
Kõik läks plaanipäraselt ning selle eest võlgneme suure aitäh
õpetajatele, kes meie reisi korraldasid, ning Hispaania peredele,
kes meid majutasid.
Eesti õpetaj
ad Irina Lõõ
bas ja Ülle Ü
tt Hispaa

Vastuvõtul linna raekojas Murcia linnapea juures.

Irina Lõõbas, rahvusvaheliste projektide
koordinaator ja inglise keele õpetaja,
õpilased Isabella Lepik, Kristina Kapp ja
Ketlin Riks Vändra Gümnaasiumist.

nia koolis.

Pärnu-Jaagupi
avatud
noortekeskus
sai 15-aastaseks

28. novembril sai noortekeskus 15-aastaseks. Tähistasime seda 24. novembril
Pärnu-Jaagupi rahvamajas terve päeva
kestva üritusega. Alustasime Inspiratsioonipäevaga II, kus maailmakohviku
meetodil arutlesid noored nende jaoks
olulistel teemadel.
Sünnipäeva osa juhatas sisse meie
oma kandleansambel koosseisus: Anne
Marie Tasane, Kertu Riin Figol ja Käthriin Aasa. Sõna sai nii noortekeskuse
juhataja Kertu kui ka külalised, kes tulid
õnne soovima.
Peaesineja oli meil nii nagu viis aastat
tagasigi Renate, kes sai ka seekord väga
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Playbox
2018

Piirkondlik Enn Nurga
nimeline matemaatika
mälestusvõistlus

22. novembril toimus Vändra Gümnaasiumis kaheksateistkümnes Enn
Nurga nimeline matemaatikavõistlus. Osalesid Juurikaru Põhikool,
Pärnjõe Põhikool, Tori Põhikool, Tootsi Lasteaed-Põhikool, Eidapere
Põhikool ja Vändra Gümnaasium – kokku 109 õpilast.
Võistkonnad moodustati loosiga ja need koosnesid erinevate koolide õpilastest.
Erinevad vanuserühmad näitasid oma teadmisi peastarvutamises,
lahendasid nuputamisülesandeid ja tegid rühmatööd.
Kõik võistlusel osalejad said kommipakid ja mälestuseseme.
Vändra Gümnaasiumi huvijuht
Eike Meresmaa

TULEMUSED:
3. klass
PEASTARVUTAMINE 1. KOHT – Sander Loite, Tori Põhikool
VÕISTKONDLIK 1. koht – Romeo-Gaius Kitsel (Pärnjõe Põhikool), Pert Nikolajev (Vändra Gümnaasium), Rael Puusepp
(Pärnu-Jaagupi Põhikool).

6. detsembril avas Vändra Kultuurimaja oma uksed kõikidele
õpilastele, lastevanematele, õpetajatele ja teistele Vändra elanikele – toimus kauaoodatud Playbox 2018.
Selleaastase ürituse teemaks oli Eurovisioon ning sellest
temaatikast lähtudes oli korraldatud kogu üritus. Lavakujunduses oli kasutatud Eurovisiooni sümboolikat, mitmete
osalejate esitustest võis näha mõnda Eurovisioonile omast
tunnusjoont. Samuti oli ürituse sissejuhatuseks Vändra Gümnaasiumi õpilasesinduse kava, mis koosnes populaarsetest
eurovisiooni lauludest.
Esinejaid registreerus kokku kaksteist, nende seas olid
ka õpetajate, muusikakooli ja lasteaia aktiivsemad esindajad. Esituste vahel näidati publikule vaheklippe, milles tehti
intervjuusid endiste Eurovisiooni võitjatega, keda kehastasid
õpilasesinduse liikmed. Õhtujuhtide rollis olid kaks Rasmust
– Rasmus Milvek 3.b klassist ja Rasmus Rahuoja 12. klassist.
Just nemad hoidsid kogu programmi õigel rajal, saades suurepäraselt hakkama ka meelelahutustööga.
Žürii valis kõikide osalejate seast kolm parimat, samuti
selgitati SMS-hääletuse teel välja publiku lemmik. Siiski ei
lahkunud keegi tühjade kätega – igat osalejat premeeriti

sooja vastuvõtu osaliseks. Üllatusesinejad
oli JJ Street tantsutrupp juhendaja Kerli Kiileriga. Õhtu lõpetas disko. Diskoriteks olid
Vändra DJ-õppe noored Mia Sandra Taur
ja Marek Matt. Nemadki jätsid kohalikele
noortele kustumatu mulje.
Pärnu-Jaagupi Avatud Noortekeskus
tänab kõiki, kes kohale tulid, kes kaasa mõtlesid ja aitasid korraldada, kõiki, tänu kellele
noortekeskus on alguse saanud ja kestma
jäänud! Kõige suuremad tänud noortele,
ilma kelleta ei oleks meil mida tähistada!
Kertu Kaljur
noorsootöötaja
Pärnu-Jaagupi Avatud Noortekeskus

kinkekotiga, milles leidus head-paremat. Žürii liikmeteks
olid Airi Allvee, Meelike Mätas, Marget Privits, Kenneth
Suie ja Helary Mägisalu. Nende otsusel tuli võitjaks 12.
klass, kes astus lavale lugude mixiga. Teise koha pälvis 4.b
klass looga “Candyman” ning kolmandaks tuli 1.b klass looga
“Baby shark”. Publiku südamesse leidis oma tee lasteaia esitus
looga “Rulli-rulli”. Nemad said ka võimaluse õhtu lõppedes
oma kava uuesti esitada. Õpilasesindus valis välja oma lemmiku, poisi ja tüdruku, kes pälvisid mõlemad eriauhinnad.
Eripreemia vääriliseks peeti ka lasteaia õpilaste Riti ja Miaga
lavale astunud isa Raul Kivestet.
Oluline roll Playboxi korraldamises oli ka sponsoritel
ning abistajatel. Õpilasesindus JATS soovib tänada: Vändra
Kultuurimaja, Põhja-Pärnumaa vallavalitsus, OÜ Wentextil,
OÜ Hellar & Pojad, Nugise Kaubandus, Mägi Trading OÜ,
Kaire ja Ergo Pank, Kristen Kivistik, Aiki Metsalu, Markus
Mangusson, Kevin Lee, Martin Tammai ja Vändra Gümnaasiumi huvijuht Eike Meresmaa.
Sandra Väliste
Vändra Gümnaasiumi
õpilasesinduse juhatuse liige

4. klass
PEASTARVUTAMINE 1. KOHT – Heleriin Lilleväli (Tori Põhikool)
ja Mirell Raaga (Vändra Gümnaasium).
VÕISTKONDLIK 1. koht – Sandra Rand (Pärnjõe Põhikool),
Dominick Lepik (Vändra Gümnaasium), Mattias Johannes
Uus (Tori Põhikool).
5. klass
PEASTARVUTAMINE 1. KOHT –
Henri Kuusalu (Pärnu-Jaagupi Põhikool)
VÕISTKONDLIK 1. koht – Elmo Lumiste (Pärnjõe Põhikool), Liis
Marii Sams (Tori Põhikool), Laura Kulbok (Pärnjõe Põhikool).
6. klass
PEASTARVUTAMINE 1. KOHT – Henri Tekku (Pärnjõe Põhikool),
Oskar Martsoo (Tori Põhikool), Madis Sammelselg (Pärnu-Jaagupi Põhikool) ja Johannes Ergeringer (Tori Põhikool).
VÕISTLKONDLIK 1. koht – Ly-Ann Arus (Pärnu-Jaagupi Põhikool), Madis Sammelselg (Pärnu-Jaagupi Põhikool), Tom Hints
(Juurikaru Põhikool)
7. klass
PEASTARVUTAMINE 1. KOHT – Rasmus Ulp (Tori Põhikool)
VÕISTKONDLIK 1. koht – Kadi-Katharina Paap (Tootsi Põhikool), Richard Ramot (Vändra Gümnaasium), Keidi Kask (Tori
Põhikool).
8. klass
PEASTARVUTAMINE 1. KOHT –
Mia Sandra Taur (Juurikaru Põhikool)
VÕISTKONDLIK 1. koht – Mia Sandra Taur (Juurikaru Põhikool),
Pille-Riin Pallo (Juurikaru Põhikool).
9. klass
PEASTARVUTAMINE 1. KOHT –
Carl Aadam Vikrov (Tori Põhikool)
VÕISTKONDLIK 1. koht – Henry Veeväli (Tori Põhikool), Oliver
Liske (Vändra Gümnaasium), Tuuli Henke (Tootsi Põhikool)
Võistluse korraldaja, õpetaja Zoja Juuremaa tänab Vändra Gümnaasiumi 12. klassi õpilasi, kes aitasid üritust läbi viia – Jan Erik
Enok, Hanna Miina Kivisäk, Mari-Liis Tõnnori, Pille-Riin Pertel,
Tony Privits, Katrina Põhhako, Triin Toom, Maribet Köster,
Kert Kaljulaid, Rasmus Rahuoja, Martin Ilbi, Grete Männasalu
ja 11. klassi õpilased Joonas Klemmer ning Kirke Tõnissaar.
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Maadlejate võistlustulemused
ja medalisadu

Steven, Hendri, Lukas, Oskar, Mikkel,
Kaspar ja Pert. Seisavad Janely, Lisete,
Heino, Steven-Randel, Kened, Karol.
1. detsembril toimusid Tapal Lääne-Virumaa meistrivõistlused ning kuna hetkel on Norbert Aunapuu
seal ajateenistuses, sai ka tema neist võistlustest osa
võtta. Mõõduvõtmine kujunes edukaks – Norbert
saavutas 1. koha.
16. detsembril käisime Märjamaal kogemusi ja
rõõme korjamas. Tüdrukute tulemused: Lisete Erik
3. koht, Janely Vutt 5. koht. Poisid, 2010. sündinud
ja nooremad: Kaspar Milvek 9. koht, Mikkel Pajumäe
9. koht, Steven Kaplur 5. koht, Lukas Perner 1. koht.
Poisid 2006 sündinud ja nooremad: Hendri Vesper 3.
koht, Rasmus Milvek 5. koht, Kened Mägisalu 13. koht.
Aitäh tublidele lastevanematele, kes kaasas käisid!  
16. detsembril toimusid Pärnumaa lahtised meistrivõistlused noortele. Meistritena tulid tagasi Pert,
Kened, Hendri ja Lukas! Aitäh toredatele lastevanematele, kes kaasas käisid. Samuti suured tänusõnad
tänasele treenerile Karol Pertile. Lisaks ei jäänud mitte
ükski poiss võiduta.
Tüdrukute tulemused: Lisete Erik 4. koht, Janely
Vutt 5. koht. Kreeka-Rooma maadluses 2003-2007
sündinud: Kened Mägisalu 1. koht (-3 2kg), Steven-Randel Süld 4. koht (-79 kg).
Vabamaadlus 2003-2007 sündinud: Kened
Mägisalu 2. koht (-43 kg), Steven-Randel Süld 3. koht
(-83 kg). Kreeka-Rooma maadlus 2008 ja nooremad:
Kaspar Milvek 2. koht (-25 kg); Pert Nikolajev 2. koht
(-29 kg); Mikkel Pajumäe 4. koht (-29 kg); Oskar Perner
5. koht (-29 kg); Steven Kaplur 8. koht (-34 kg); Hendri
Vesper 1. koht (-34 kg); Heino Lohk 5. koht (-38 kg);
Lukas Perner 1. koht (-48 kg).
Vabamaadlus 2008 ja nooremad: Kaspar Milvek 2.
koht (-24 kg); Mikkel Pajumäe 4. koht (-37 kg); Steven
Kaplur 3. koht (-37 kg); Oskar Perner 2. koht (-37 kg);
Pert Nikolajev 1. koht (-37 kg); Hendri Vesper 1. koht
(-40 kg); Lukas Perner 2. koht (-40 kg); Heino Lohk
3. koht(-40 kg).
Maadlusklubi Suure Karu Pojad treener
Mario Mägisalu

Henn Lahesaare mõtiskleb
Sport ja noored – see probleem on pidevalt päevakorras.
Meil on palju tublisid noorsportlasi, kelle nime on tuntud
kaugemalgi meie riigist. Loomulikult ei saa nõuda ega loota,
et iga noor oleks tipptasemel atleet. Samas aga peaks iga
noor arvestama sellega, et ees ootab teguderohke elu. Selleks aga peab olema heas füüsilises vormis. Seega – nurka
liigsed kilod hamburgerite, pitsade ja liigsete maiustuste
näol. Rohkem liikumist, sporti ja elavat tegevust joostes,
jalutades, suusatades ja uiskudele valu andes. Nii jõuategi noorte hulka, keda uhkusega võib EESTI NOOREKS
nimetada. Häid jõule ja edu edaspidiseks TEILE, NOORED.
Oleme kindlasti veelgi rohkem uhked Teie tubliduse üle!
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Alevisse on lisandunud kaks uut ilusalongi
Vändra endine Metsakombinaadi hoone
(Uus tn1) oma kohati konserveeritud fassaadiga ei viita esmapilgul kuidagi sellele,
et trepist üles astudes ja hoonesse sisenedes võite astuda kahte kaasaegsesse
kenasse ilusalongi.
Ilustuudios Valge Pärl toimetab Kertu
Tiismaa. Teenuste nimekirja mahub
küünte hooldus – maniküür, geellakkimine, geelküünte paigaldus/hooldus,
küünemaalingud, pediküür jne. Vähem
tuntud on laste maniküür ja kahjustatud
varbaküünte proteesimine. Salongis saab
teha veel kulmuhooldust, ripsmete püsikoolutust. Kertu on põline vändralane
ja räägib, et esimesed koolitused läbis ta
juba kuus aastat tagasi, kuid tundis, et ei
omandanud seal piisavalt õigeid oskusi.
,,2016 läbisin korraliku koolituse. Eelmisel aastal sain Töötukassa kaudu lisaks
ettevõtluskoolitust ja alustava ettevõtte
ettevõtlustoetust, mille abil rajasingi ilusalongi. Edaspidi on plaanis järjepidevalt
midagi uut õppida ja olemasolevaid oskusi
täiendada. Ilumaailm areneb kiiresti, paigale jäädes pinnal ei püsi.“
Püsimeigi stuudios Flamingo pakub
Olga Murula üha rohkem populaarsust
koguvat ja vähem tuntud iluteenust –
püsimeiki (tattoo-meik), mille abil saab
luua või täita kulmujoont, teha silmad
väljendusrikkamaks, huulekontuurid
selgemaks-nooruslikumaks. ,,Püsimeik
aitab rõhutada inimese loomulikku ilu,
aga sellega on võimalik ka oma välimust
muuta – luua rohkem sümmeetriat, varjata defekte, luua täiuslikumaid näojooni
ja anda sellele nooruslikumat välimust.“
Murula selgitab, et tänases kiires elutempos säästab see iga naise elus palju väärtuslikku aega, annab vabaduse olla 24/7
ilma välimuse pärast muretsemata ja dekoratiivkosmeetikat kasutamata. ,,Püsimeigi
tegemine võtab aega 1-2,5 tundi, sõltuvalt

Olga Murula pakub uudset ja üha rohkem populaarsust
koguvat iluteenust – püsimeiki.

kohast, kuhu seda tehakse. Koos konsultatsiooni, eeljoonistuse ja tuimestusega on
protseduuri pikkus 2-4 tundi. Et saavutada
pikalt kaunina püsiv tulemus, on vajalik
kordusprotseduur 6-8 nädala pärast. Püsimeik kestab 9 kuud kuni 2,5 aastat. Püsivus
on individuaalne ja pigmendi maha kulumine sõltub nahatüübist, kasutatavatest
nahahooldustoodetest ja sellest, kui palju
ollakse päikese käes. Tavapäraselt vajab
püsimeik 1-2 aasta jooksul värskendust.“
14 aastat tagasi Narvast abikaasa
juurde Vändrasse kolinud Olga räägib,
et tahtis juba ammu luua ,,midagi päris
oma“, kuid ei osanud teha valikut. ,,Praegu
on populaarne püsimeik. Leidsin Tallinnas kooli, kus sai seda õppida, ja lõingi

oma väikese firma. Jaanuaris lähen veel
end täiendama.“ Kuigi salong meenutab
pigem arstikabinetti ja protseduur sarnaneb laiemalt tuntud tätoveerimisele, kinnitavad nii Olga kui endale vastselt kauni
kulmukaare saanud klient, et see kõik ei
ole sugugi valus ka ilma spetsiaalset geeli
kasutamata. ,,Suurepärane tulemus saab
sündida ainult meistri ja kliendi koostöös,
seetõttu võtan ma alati aega põhjalikuks
konsultatsiooniks, mille käigus leiame
koos parima kuju, vormi, värvigamma ja
stiili“. Püsimeigistuudios Flamingo saab
teha veel klassikalist ripsmepikenduste
paigaldamist/hooldamist ja näonaha noorendamiseks mesoteraapia protseduure.
Õie Kuusk

Esmaspäev astronoomiga ja reede
äriprotsesside modelleerimisspetsialistiga
Novembri lõpunädalasse mahtus Vändra Gümnaasiumi õpilastele
mitmeid tavapärasest teistsuguseid koolitunde.
Esmaspäeval jagas astronoom Tõnu Viik oma rikkalikke
teadmisi IV ja V klasside õpilastega. Teadlane vastas kuulajate
küsimustele ja kiitis noorte eelteadmisi Päikesesüsteemist.
Tõnu Viik valis meie kooli külalistunni andmise paigaks oma
Vändrast pärit kolleegide ja aastaid tagasi Vändra Keskkoolist
saadud meeldiva esinemiskogemuse ajel.

Reedel õpetas Rita Treimuth gümnasistidele protsesskirjutamist ning julgustas töötoas osalenuid igakülgselt oma kirjutamisoskusi lihvima.
Esmaspäev astronoomiga ja õpioskuste loeng said teoks
programmi “Tagasi kooli” toel.
Õpetaja
Silja Enok

Astronoom Tônu Viik Vändra Gümnaasiumis
Päikesesüsteemi ôpetamas

Külalisôpetaja Rita Treimuth ôpioskuste tunnis

PÄÄSTEAMET
15. detsembril kell 17.44 teatati Häirekeskusele tulekahjust
Põhja-Pärnumaa vallas Salu külas. Päästjad tuvastasid korstnas tahmapõlengu ning kustutasid selle pulberkustutiga.
Majaomanikud jäid olukorda jälgima.
16. detsembril kell 20.09 teatati Häirekeskusele liiklusõnnetusest Põhja-Pärnumaa vallas Kaansoo külas, kus libeduse tõttu vajus auto kraavi külili. Inimesed ei saanud viga,
kuid olid autos kinni. Päästjad aitasid inimesed autost välja,
likvideerisid süttimisohu ning aitasid auto taas ratastele.
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Rongiliiklusest, teehoiust ja lumetõrjetöödest
Tõsiasja, et Lelle ja Pärnu vaheline rongiliiklus on lõppenud, saab vaid nentida kui tegelikkuses sündinud fakti. Vallavalitsusel olid
siin kaasarääkimise võimalused pea olematud,
otsus võeti vastu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt. Otsuse tegemisel
arvestati Lelle-Pärnu raudteelõigu ebarahuldavat olukorda, raudtee remondi rahastamise
mõttekust ja võimalusi ning Rail Baltica projekti võimalikku realiseerimist lähitulevikus.
Rahastamise osas kaaluti, kas suunata raha
raudtee remondile või Pärnu Lennujaama
rekonstrueerimisele, lõppotsus tuli lennujaama kasuks. Kõne all oli kuni 20 miljoni
euro suunamine ühte või teise projekti.
Kuidas inimesed, kellele rongiliiklus Pärnu-Tootsi-Lelle-Tallinna liinil oli pikki aastaid iseenesestmõistetav, vajalik ja igapäevane
liikumisvõimalus, nüüd hakkama saavad?
Alates 09.12.2018. a. on reisijatel võimalik
kasutada kaugbussiliini nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla, millega saab rongile
minna kas Lelle või Rapla jaamas, jätkata
teekonda Tallinna suunas ja seda kolm korda
päevas. Osale reisijatele see mingi leevendus

rongiga liiklemise jätkamisel on, kuid tuleks
arvestada ka seda, et näiteks Viluvere kandi
rahval puudub nüüd võimalus liikuda rongiga
nii Pärnu kui ka Tallinna suunal. Täna otsime
koos Pärnumaa Ühistranspordikeskusega võimalusi, kuidas lahendada Kaisma, Kergu ja
Viluvere rahva Pärnusse liikumise võimalusi.
Kas rongiliiklus sellisel kujul, nagu see toimis
siiani, jätkub ka peale Rail Baltica valmimist?
Kui vaadata küsimust vaid meie valla reisijate
vajaduste vaatevinklist, siis on see kaheldav.
Teatavasti on kohaliku rongiliikluse jaoks Rail
Baltica projektiga kavas ehitada vaid Kõnnu ja
Tootsi raudteejaam ja reisijate ettevedu jaamadesse hakkab toimuma bussidega. Edaspidi ei
kavandata peatust Viluverre. Kuidas inimeste
liikumisharjumused muutuvad ja kas nad
leiavad kunagi tagasitee rongiliikluse juurde,
näitab aeg. Seni tuleb end kohandada uute
võimalike liikumisvõimalustega. Lisame uue
bussiliini nr 333 sõiduplaani. Soovi ja vajaduse
korral on võimalik tellida invavõimekusega
bussi. Bussi tellimiseks on vajalik teatada 48
tundi ette (iga päev kell 8-18) telefonil 507
4267 või e-mail: parnu@hansaliinid.ee .

Teede hoiust 2018 aastal ja pilk
Teehoiukavale 2019 – 2022
Käesoleval aastal ehitati valla teedele 3,2 kilomeetrit uut tolmuvaba kattega teekatet ja korduspindamist tehti 4,9 km. Kruusateedele veeti
kulumiskihi uuendamiseks 4520 tonni purustatud kruusa ja killustikku. Kohtades, kus oli
tihedam liiklus ja elamud asuvad vahetult teede
ääres, tehti tolmutõrjet. Kuna teehoiu eelarve
on väga tagasihoidlik, on teede seisunditaseme
suurest paranemisest pea võimatu rääkida. Eesmärk oli see, et vallakodanike pöördumistele
kiiresti reageerida ja sõiduolusid maksimaalselt
parandada. On hea meel tõdeda, et meie senine
hooldelepingupartner Eesti Teed AS, kellega
teedealane koostöö on sujunud väga hästi, on
võitnud teehooldetööde lepingu ka järgnevaks
kaheks aastaks.
16.11. käesoleval aastal võttis vallavolikogu vastu Põhja-Pärnumaa valla Teehoiukava aastateks 2019 -2022. Kavas on välja
toodud teed ja teelõigud, kuhu lähiaastatel
kavandatakse ehitada tolmuvabad katted,
samuti annab see ülevaate võimalustest, kuidas ja kuhu teede ja sildade rahasid planeerida.

Uue bussiliini nr. 333
Pärnu – Lelle – Rapla
sõiduplaan
Käigus alates 9. detsembrist 2018
LIIKLUS TOIMUB IGA PÄEV
kell
05:35
05:40
05:43
05:47
05:52
06:00
06:05
06:08
06:10
06:13
06:19
06:25
06:34
06:41
06:43
06:45
07:00
07:03
07:05
07:16
07:28
07:29
07:33
07:37
07:40
07:43

07:29
07:45
08:35

kell
12:50
12:55
12:58
13:02
13:07
13:15
13:20
13:23
13:25
13:28
13:34
13:40
13:49
13:56
13:58
14:00
14:15
14:18
14:20

kell
16:15
16:20
16:23
16:27
16:32
16:40
16:45
16:48
16:50
16:53
16:59
17:05
17:14
17:20
17:22
17:24
17:40
17:43
17:45

14:29
14:39
14:40
14:44
14:48
14:51
14:54

17:54
18:04
18:05
18:09
18:13
18:16
18:19

15:00
15:59

18:30
19:31

km
0
3
5
9
14
23
28
31
33
36
42
48
58
65
66
67
82
85
87
98
111
112
116
119
120
122

PÄRNU
PAPINIIDU
RAEKÜLA
PAIKUSE ALEV
SINDI
TAALI
TORI
NUUDI
SELJA
MANNARE
TOOTSI
MANNARE
ALUSTE
ALLIKÕNNU
VÄNDRA
ALLIKÕNNU
EIDAPERE
SAARE
LOKUTA
LELLE
LELLE TEE
KEHTNA
KEAVA TEE
VALTU
RAPLA RAUDTEEJAAM
VESIROOSI
RAPLA BUSSIJAAM
RONGI SÕIDUAJAD
LELLE
RAPLA
TALLINN

km
122
119
117
113
108
99
94
91
89
86
80
74
64
57
56
55
40
37
35
24

kell
10:43
10:38
10:35
10:31
10:26
10:18
10:13
10:10
10:08
10:05
09:59
09:53
09:44
09:37
09:35
09:33
09:18
09:15
09:13
09:02

kell
17:43
17:38
17:35
17:31
17:26
17:18
17:13
17:10
17:08
17:05
16:59
16:53
16:44
16:37
16:35
16:33
16:18
16:15
16:13
16:02

kell
20:33
20:28
20:25
20:21
20:16
20:08
20:03
20:00
19:58
19:55
19:49
19:43
19:34
19:27
19:25
19:23
19:08
19:05
19:03
18:52

11
10
6
3
2
0

08:50
08:49
08:45
08:41
08:38
08:35

15:50
15:49
15:45
15:41
15:38
15:35

18:40
18:39
18:35
18:31
18:28
18:25

08:52
08:36
07:38

15:51
15:35
14:43

18:42
18:26
17:34

Märkus: invavõimekusega bussi tellimiseks liinile teatada 48 tundi ette (iga päev kell 8 - 18) telefonil 507 4267 või e-mail: parnu@hansaliinid.ee

Järgmisel aastal saavad tolmuvaba katte kolm
teelõiku: jätkatakse katte ehitust Roodi teel,
katte saab Ojakalda tee Kaansoos ja Metsküla
tee elamutevaheline 0,8 km pikkune teelõik
Kergus. Korduspindamisi plaanime 5 km
ulatuses ja remonditakse Libatse-Arase olemasolev mustkattega teelõik Libatse asulas.
Jätkame kruusa pealevedu kõige halvematele kruusatee lõikudele ja kindlasti teeme
vajalikus mahus tolmutõrjet. Seoses Tootsis
Suursoo tuulepargi rajamisega oleme teinud
taotluse Tööstuse tänava remondi toetusrahastuse saamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Kas meie esitatud
objekti rahastamise taotlus rahuldatakse,
selgub järgmise aasta I kvartalis. Positiivse
otsuse korral saab Tööstuse tänav uue näo
järgmise aasta suve lõpuks. Teehoiukavaga
on võimalik tutvuda valla kodulehel.
Lumetõrjetöödest vallas
Lumetõrjet teostatakse kõikidel valla teedel,
erateedel, millistele on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud, ja hajaasustusega aladel nende
elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud
ja kellede majapidamistel on kehtivad prügiveo lepingud. Erateede omanikud ei pea esitama taotlusi erateede lumest puhastamise
kohta. Lumetõrje teostamiseks on kohalikud
teed jaotatud piirkondadeks ning tööde teostajad on välja valitud hanke korras. Piirkondade loetelu, töövõtjate nimed ja kontaktandmed on avalikustatud valla kodulehel. Olgu
need siinkohal veel kord üle korratud. Vändra
alevis, Tootsis ja endise Vändra valla teid hooldab OÜ VÄNDRA MP, lepingu vastutav täitja
on Tiit Kangert, tel 5051271, e-mail: tiit@
vandramp.ee. Pärnu-Jaagupi alevis ja endise
Halinga valla teid hooldab OÜ MASSINER,
lepingu vastutav täitja on Andres Laurimäe,
tel 5144207, e-mail: info@massiner.ee . Kõikidest probleemidest lumetõrjetööde osas palun
teatada vallavalitsusele või meie hooldepartnerile. Selgituseks veel, et tasuta lumetõrje
teenus ei sisalda libedusetõrjet, lume laadimist
ja äravedu. Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate
teede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused.
Mõjuvate põhjuste all peame silmas taotleja
või tema leibkonnaliikme halba tervislikku
seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või
muid sarnaseid olukordi. Et vallaelanike koduteedel saaks lumelükkamist tõrgeteta teostada, on tee omanik kohustatud vabastama
tee lumetõrjet segavatest takistustest ja peab
avatud hoidma tee liiklusruumi vähemalt 5
m laiuselt ja 3.5 m kõrguselt. Lumetõrje paremaks korraldamiseks peab märgistama teele
mahapöördekohad, märgistama teetrassil asuvad ohtlikud või kaitset vajavad objektid ja
kindlustama tööpiiri lõpul ohutu ümberpööramise koha hooldemehhanismile. Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume
korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm, ning
sulalume või lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 6 cm. Lume- või lörtsikihi paksust
arvestatakse kinnisõidetud lumekihi pinnast.
Teedel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga
peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe
tunni jooksul. Hooldustsükli aeg on tähtaeg,
mille lõpuks peavad talvised tee seisundinõuded täidetud olema. Hooldustsükli üle
peab arvestust vallavalitsus, tavapäraselt on
hooldetsükli aeg 24 tundi. Raskete ilmaolude
korral võib hooldetsükli aeg pikeneda. Tööpäevadel teostatakse lumetõrje eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee
läbitavuse hiljemalt kella 6.30.
On jõuluaeg. Tahan soovida kõigile liiklejaile turvalist ja lahket teed, et jõuaksite nende
juurde, kelle soojus ja nägemisrõõm annavad
jõulutunde.
Enn Raadik,
valla teedespetsialist

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Mispo talvemaraton on rahvusvaheline jooksuvõistlus
Jõulukuu esimesel nädalavahetusel
toimunud 14. ja 15. Mispo talvemaratonil andis võistluste peakohtunik
Tiit Reier stardipaugu üle 300-le
erinevatele distantsidele suundunud
jooksjale. Võistlustel, mille hüüdlause
on ,,Ainult täitsa hulludele“, lõpetas
esimesel päeval 32 maratoonarit ja teisel 47. Kahel päeval järjest läbisid 42,2
km 22 jooksjat ja erinevatel distantsidel finišeerinutest said lõpumedali
kaela kokku 306 jooksusõpra.
,,Vändras toimuv Mispo talvemaraton on ilmselt üks Eesti rahvusvahelisemaid jooksuvõistlusi, mille
osavõtjatest Eesti jooksjad moodustavad selge vähemuse. Esimese
võistluspäeva maratoni esikolmik
on sellest heaks näiteks – võidu võttis Norra jooksja, teiseks tuli Läti ja
kolmandaks Venemaa maratoonar,“
kirjutab Eestimaal toimuvatest maratonidest täielikku ülevaadet omav
Janek Oblikas portaalis Marathon
100. Jooksjaid oli tulnud veel Taist,
Ecuadorist, Ameerikast, Valgevenest,
Leedust, Soomest. Jooksukollektsionäärid leiavad rahvusvahelistelt saitidelt Vändra jooksud hõlpsalt üles ja
paljudele on tee tuttav. Tintsul endal
on kokku läbitud 208 maratoni, millega ta on Eesti edetabelis Rein Pärna
(483), Leili Teevälja (282) ja Meelis
Koskaru (214) järel neljandal kohal.
Veidi alla 10-kraadistele külmapügalatele lisasid ekstreemsust jäine tuul
ja lumine jooksurada. Kokkuvõttes
hindasid jooksjad kohati päikestki
näidanud ilma väga heaks. ,,Peab
olema vähemalt kolmekihiline riietus. Olulised on õiged jalatsid, tempo

Maratoni peakorraldaja Joel Tintsu
teine suurim kirg on muusika.

Start

valik ja muidugi kogemused,“ selgitas jooksu peakorraldaja Joel Tints.
,,Külmakraadid on etemad kui paar
kraadi sooja ja vihm.“ Särghaual
ööbinud Venemaa jooksjad olid aga
vaimustuses, et leidsid varahommikul
juhuslikult kirve, millega jõejäässe auk
raiuda, ja alustasid päeva lisaks kõigele
jäise suplusega.
Esimesel päeval võttis maratonis
võidu norralane Nils Hjelle tulemusega 3.03.35. Aasta tagasi samal maratonil oli tal tulemuseks 3.29. Teiseks
tuli Peteris Cabulis Lätist, kes on
samuti Vändras toimuvatel jooksuvõistlustel sage külaline, tulemusega

Lõikava tugeva tuulega sai
kuuma vette varjuda.

Urmas Põldre

Margit Perner võttis vastu parima
vändralase karika.

3.08.39. Kolmandaks tuli Aleksandr
Petrov Venemaalt (3.10.21). Kiireim
Eesti jooksja oli sel korral naismaratoonar Klarika Kuusk, kes lõpetas
üldarvestuses neljandana ja naistest esimesena tulemusega 3.23.51.
Teine oli Tatiana Sviridova Venemaalt tulemusega 3.39.43 ja kolmas
Aliaksandra Tapunova (Valgevene)
tulemusega 3.52.32. Poolmaratoni
distantsil olid kiireimad Alari Lumberg (1.23.32) ja Anna Belavina
(Venemaa, 1.46.40), 14 km distantsi
võitsid Ritvars Klapars (Läti, 59.19)

ja Lisett Alt (1.03.38) ning 7 km
distantsi Iaroslav Bebik (Venemaa,
27.07) ning Ekaterina Shepeleva
(Venemaa, 30.42).
Teisel võistluspäeval olid pikematel distantsidel parimad Eesti jooksjad. Võidu võttis Cris Poll tulemusega
2.57.04. Napilt alla kolme tunni jäi
teisena lõpetanud Raido Krimmi
aeg - 2.59.57,5. Kolmandaks tuli kiireim naine Aleksandra Elliott Lätist
(3.12.55). Esimesel jooksupäeval
võitnud Nils Hjelle lõpetas neljandana (3.22.10).

Naistest jooksis end teiseks Klarika Kuusk (3.41.50) ja kolmandaks Tatjana Sviridova (Venemaa,
3.50.50).
Poolmaratoni võitis Janar Juhkov
tulemusega 1.17.28. Teisena lõpetas
Martin Tarkpea (1.19.20) ja kolmandana Konstantin Novljanski
Venemaalt ajaga 1.21.32. Naistest oli
poolmaratonis kiireim Elena Skolbina (Venemaa, 1.29.20). Mirtti
Verbitskas (1.37.49) ning Kätlin
Maiste. 14 km distantsi võitis Mehis
Mäe ja teisena lõpetas Urmas Põldre
tulemusega 55.20,8. Naistest võitis
Jevgenija Rumjantseva. 7 km rajal
olid parimad Franko Reinhold ja
Jekaterina Shepeleva. Võistlust ja
autasustamisi kommenteeris kolmes
keeles Riho Järveläinen, kes tunneb
hästi nii jooksjaid, nende saavutusi
kui ka tausta.
Pärast lõpetamist said kõik soovijad saunas keha kuumaks kütta ja
seejärel tavamöödujates külmavärinaid tekitades tünnisaunas mõnuleda.
,,Saime PRIA-lt toetust ja nüüd on
meil endal kaks tünnisauna, ei pea
enam otsima ja rentima,“ räägib Tints.
,,Tahame ka 20 komplekti õllelaudu
muretseda. Kõik, mis on laos olemas,
on organiseerimisel nii aja- kui kulutuste võit.“
Laupäevaõhtuseks menukaks
järelpeoks kultuurimajas valmistasid
programmi ette Harli Maanus, Victoria Helina Kruup ja Kalle Hint.
Oma laulu ja pillimänguga hullutas
rahvast tantsupõrandal ka Joel Tints.
Õie Kuusk

Päästeamet tuli Siseministeeriumi
haldusala meistriks võrkpallis
kaheksandat korda

Võitjad: Oliver Turi, Tanel Vahter, Rein Kontus, Tom Torn,
Keiu Silm, Valdo Raavik, Rainer Sutt ja Toomas Taul.

Juba kaheksateistkümnendat korda võtsid omavahel mõõtu Siseministeeriumi haldusala ametid ja
asutused. Seekord toimusid võistlused Jüri spordihoones ja korraldajaks Politsei- ja Piirivalveamet.
Turniir viidi läbi taaskord esinduslikult ja korrektselt ning siinkohal tänusõnad korraldajatele! Viimastel
aastatel on Päästeametil tulnud võidelda kõige kõrgemate kohtade nimel KAPO-ga, aga seekord oli
enda vormi kõrgele timminud Politse- ja Piirivalveamet, kes oli väljas noore ja võimeka meeskonnaga.
Siinkohal peab märkima, et kuna võistluste formaat näeb ette vähemalt ühe naismängija pideva viibimise platsil, siis korrektne on vist seda kooslust nimetada võistkonnaks. Kuigi alagrupis pidid päästjad
alla vanduma politseile, siis finaalis saadi uuesti kokku ja kättemaks oli seda magusam. Kaheksandat
korda said päästjad pea kohale tõsta võidukarika ja seda tegi ääretult südilt mänginud Keiu Silm. Kui
heita pilku veidi ajaloole, siis viie võiduga järgneb KAPO ja Piirivalvel on kolm tiitlit. Meil oli sel aastal
ka väga hästi komplekteeritud võistkond, kuhu lisaks Vändra meestele andsid oma panuse Saaremaa,
Rapla ja Pärnu päästjad, keda siinkohal ka kummardusega täname! Keiu Silm töötab Päästeametis
spordikoordinaatorina ja esindas ametit samuti juba mitmendat korda. Kolmanda-neljanda koha eest
võistlesid Sisekaitseakadeemia ja Päästeameti II võistkond ja sellestki lahingust väljusid võitjatena
päästjad. Traditsiooniliselt oli pärast võistlust ka pidulik lõpetamine koos õhtusöögi ja suhtlusega, kus
sai sarnaste elualade esindajatega kogemusi vahetatud. Täname võidu heaks panustamast sportlasi ja
hoiame Päästeameti lippu ikka kõrgel! Kindlalt üle võrgu!
Toomas Taul
Vändra päästekomando pealik

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Kutsume

võimalus läbi viia koosolekuid, õppepäevi,
seminare – olemas vajalik tehnika.
Võimalus pidada sünnipäevi – ka lastele,
juubeleid, koosviibimisi.
Võimalik sauna kasutus.

kõiki Vändra kultuurimaja kangaringi
endiseid ja praeguseid kangakudujaid
pidulikult tähistama ringi 60 tegevusaastat
5. jaanuaril 2019. a kell 12.00
Tiiu Kont 52 99 314

Täpsem info tel 51 468 39, Tiina

Danspin AS on Taani firma,
kelle põhitegevusalaks on
villase vaibalõnga värvimine.

Tootsis asuv Betamar OÜ

pakub tööd

õmblejatele.

Seoses tootmismahtude kasvuga otsime oma meeskonda juurde:

TOOTMISTÖÖLISI VIIMISTLUSOSAKONDA

Kasuks tuleb varasem
töökogemus õmblejana,
erandkorras kohapealne väljaõpe.
Oleme 20-aastane ettevõte ja
valmistame päästeveste Saksamaale.
Töö ühes vahetuses.
Töö tulemustest sõltuv tasu.
Kollektiivpuhkus.
Tasuta Tootsi ujula kasutamine.
Lähiümbruskonnast Tootsi
tööle tulijatele garanteerime
ühistranspordi kulud.

JA

TOOTMISTÖÖLISI VÄRVIMAJJA
Kandidaatidelt ootame:
• töökust ja kohusetundlikkust
• valmisolekut vahetustega tööks
Pakume:
• töötasu katseajal viimistlusosakonnas 4 €/h + lisatasud
ja värvimajas 5 €/h + lisatasud, peale katseaega vastavalt
töötulemustele kuni 8 €/h
• stabiilset tööd rahvusvahelises ettevõttes
• toetavat meeskonda ja toredaid ühisüritusi
• kollektiivpuhkust
• väljaõpet kohapeal
Töökoht asub Sindi linnas, Kalamaja tee 4.
Hea bussiühendus Pärnuga ning firma poolt
ühistranspordi pileti kompensatsioon.
Korraldame tööliste transpordi liinil Sindi-Tori-Tootsi-Vändra
koos lähedal paiknevate asulatega.

Asjast huvitatutel võtta ühendust
telefonil 5013985 või saata e-mail
betamar@betamar.ee

Kandideerimiseks palun saada CV aadressile
ailt@danspin.dk

Kes soovib Valla Teatajat postkasti tellida?

TEATED

TÖÖ

Kes ei soovi oma sünnipäeva lehes avaldamist, palun teatage sellest eelneva
kuu 15. kuupäevaks e-posti aadressil
uuskoidula@hot.ee või tel 5598 6950
või 44 30 330

Tankla OÜ Vändra tankla pakub tööd
müüja-klienditeenindajale.
Tel 56 860 475, tanklaou@gmail.com

Vändra Õigeusu kirikus

Teostame erinevaid raietöid: võsalõikus,
raadamine, puude langetamine. Samas
halupuude müük. Tel 5341 3723
sulevpaap@hot.ee

JÕULU JUMALATEENISTUS
26. DETSEMBRIL KELL 11.00
Pärast teenistust KONTSERT
Ilusat Jõuluaega!

Kahjuks nii nagu Postimeest või Päevalehte Omniva
kaudu meie valla lehte veel tellida ei saa. Pakume võimalust tellida see endale koju postkasti suures ümbrikus
lihtkirjana (lehe maksumus + postikulu).
Tellimiseks palun võtke ühendust tel 5598 6950

OÜ Jürmets annab üürile renoveeritud
kontoriruumid Vändras Uus tn 1.
Soovi korral möbleeritud. Tel 505 6815,
e-post jyrmets@gmail.com

Teie EKRE

OÜ Adore ostab Vändras haavapakku,
raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 5144185 Ado Pert adore@hot.ee

Pärnu-Jakobi koguduses

LEILI KUNINGAT
Siiras kaastunne
lähedastele.
Vändra Gümnaasiumi koolipere

PEETER TAGEL

13.02.1943-30.11.2018

LEA SEERME

04.06.1952-02.12.2018

HILLAR PÄRNA

08.10.1949-04.12.2018

HELLI FIGOL

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

Armas Ülle!

18.04.1926-05.12.2018

HERBERT KALJUMÄE
24.12.1924-07.12.2018

SALME KALDA

Avaldame Sulle südamlikku
kaastunnet

24.07.1930-08.12.2018

kalli ema

25.03.1956-11.12.2018

kaotuse puhul!
Vändra Hobikoori lauljad ja dirigent

VOLLI KAROTAM
VIRVE ORUMAA

30.11.1950 – 28.11.2018

Teostame ehitus-viimistlus-remondi- ja
torutöid (vannitubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine, parkettpõrandate paigaldus jne).
Tel +372 5617 4500; +372 5621 6394
Urmas
POTTSEPATÖÖD – ahjud, pliidid, soemüürid. Oman kutsetunnistust. (Pottsepp
tase 4). Tel 56 500 162

Reedel, 18. jaanuaril kl 18
Vändra Kultuurimajas
Mart Helme meeskonnaga.
Kahekõne rahvaga

Mälestame
Vändra Gümnaasiumi
kauaaegset töötajat

MITMESUGUST

Jõulud ja aastavahetus
EELK Pärnu-Jakobi koguduses
23.12 14.00 Jumalateenistus
24.12 15.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
18.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
25.12 14.00 I Jõulupüha
		jumalateenistus
30.12 14.00 Jumalateenistus
31.12 18.00 Jumalateenistus
		armulauaga
Jaanuar 2019
06.01 Jumalateenistus armulauaga
13.01 Jumalateenistus
20.01 Jumalateenistus armulauaga
27.01 Jumalateenistus
Koguduse kantselei on avatud
T ja K 10-14, tel 446 46 50

KINNISVARA
RAHULIKKE JÕULUPÜHI!
ROHKELT JUMALA ÕNNISTUST
JA TERVIST UUEL AASTAL!
EAÕK Ap, Peetruse-Pauluse
kogudus tänab kõiki
abilisi ja annetajaid.

EELK Vändra Martini Kirikus
24.12 16.00 PÜHA JÕULUÕHTU
		
JUMALATEENISTUS
30.12 11.00 Aastalõpu jumalateenistus
06.01 11.00 Kolmekuningapäeva
		jumalateenistus

Koguduse hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi 530 07 075

Jaanuaris jumalateenistused
pühapäeviti kell 11

Koguduse praktikant
Jane Vain 545 16 999

Õnnistatud jõuluaega kõigile!

Õpetaja Ants Kivilo tel 53960574

Müüa Vändras Turu 13 teisel korrusel
läbi maja planeeringuga 3-toaline korter
73 ruutmeetrit. Tel 52 32 648
Soovin osta või üürida garaaži Tootsi
alevis (võib ka ajutiseks kasutamiseks).
Tel 56 968 572
OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile
põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com tel 56 482 492
OÜ Vändra ostab ja rendib põllumaad
piirkonna parima hinnaga.
Tasumine lepingu vormistamise päeval.
Ettemaksu võimalus.
Tel 50 16 754, 50 60 938 vandra@hot.ee
Vihtra Mõis OÜ ostab ja võtab rendile
põllu- ja metsamaad. Parimad hinnad.
Küsi kindlasti pakkumist. Tel 503 2570
e-mail vihtramois@hotmail.com.

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Konstantin Rein
Pärja Andressoon
Jaan Tali
Elli Kalda
Jakob Sits
Hilda Kudu
Anna Kutsar
Uno Laur
Jüri-Lembit Pärtel
Martin Tamsar
Luule Loide
Margareeta Ringmets
Laili Leppik
Aime Raudsepp
Aino Aimla
Avo Kruusa
Maie Vahter
Aino Veverson
Viiu Liiva
Eevi Raidma
Monika-Ülla Mass
Nikolai Krassavin
Peeter Pajumäe
Ants Luumberg
Juta Kadakas
Helle Puusepp
Tatjana Juurmann
Anne Kingisepp
Lydia Veeris
Ellen Ruul
Aadu Krapivin
Arne Raudsepp
Milvi Kirsipuu
Jaan Jõemets
Mati Tiitus
Gunnar Reiksar
Larissa Mozessova
Mati Lepik
Zinaida Korpatšova

14.01
19.01
8.01
25.01
1.01
2.01
7.01
7.01
18.01
26.01
28.01
4.01
11.01
18.01
26.01
27.01
30.01
1.01
2.01
4.01
10.01
11.01
14.01
21.01
22.01
29.01
1.01
4.01
9.01
12.01
13.01
16.01
16.01
16.01
18.01
20.01
24.01
26.01
28.01

97
92
91
91
90
90
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Vändra kultuurimajas
• 29. detsembril AASTALÕPU PIDU Vändra
Kultuurimajas. Esinevad ansembel
NUKKER KUKEKE, showtantsutrupp CELAVY,
DJ JAANUS POLLI. Õhtut juhib MARK KITAJEV.
Piletid (20 €) müügil Vändra Kultuurimajas.
• 31. detsembri südaööl ILUTULESTIK Vändra
Kultuurimaja ees.
• 31. jaanuaril kell 18. Seltskonnaklubi
ELURÕÕM peoõhtu. Esinevad Vändra
Muusikakooli õpilased. Pilet 3 €.

Kadjaste Vabaajakeskuses

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

• 30. detsembril kell 20
AASTALÕPUPIDU. Tantsuks mängivad Irena ja
Ivar Hansen. Pilet 12 eurot (sisaldab suupisteid
laual, kohvi, kringlit ja maitsevett).
Vajalik eelregistreerimine enne 25. detsembrit
tel 51 468 39 või tiinaheidemann@gmail.com
• 9. jaanuaril 2019. a kell 13
„Jututuba". Oma töödest ja tegemistest
tuleb rääkima loodusfotograaf Karl Ander
Adami. Võimalus osta tema töödest ilmunud
raamatuid.
Info ja registreerimine tel 51 468 39, Tiina.

Hemery ja Launo Neemsalu perre
sündis 25. novembril poeg Rauno.

Aastavahetusel
Vändra raamatukogu
AVATUD:

Kaisma rahvamajas

neljapäeval, 27. dets kell 10-18
reedel, 28. dets kell 10-18

1. jaanuaril kell 00.30 UUDE AASTASSE
TANTSUGA. Sissepääs 5 eurot. Tantsuks
mängib Eeri Bakhoff.

SULETUD:
29.-31. dets ja 1. jaan

Võtan vastu tellimusi
toidukartulitele.
Kojuvedu.
Tel 52 05 578 Silver

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Järgmine Valla Teataja ilmub 31. jaanuaril. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. jaanuariks ajaleht@pparnumaa.ee
või võtta ühendust tel 55 986 950. Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

