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Valley valiti aasta
vastutustundlikuks ettevõtteks
Eesti kaubandus-Tööstuskoja
Pärnu esindus valis Pärnumaa
aasta vastutustundlikuks ettevõtteks Vändras käsitafting meetodil
naturaalsetest materjalidest vaipu
tootva OÜ Valley.
Esinduse juhataja Toomas Kuuda
sõnul kujunes määravaks asjaolu,
et firma asub maakonnakeskusest
eemal: ,,Valley müüb väga paljudesse riikidesse ja tegutseb Vändras,
et hoida väiksemas kohas tööhõivet
ja koos sellega elu, see lisab väärtust.
Firmasisene töö on hästi korraldatud,
on oldud innovatiivne ja niisama tähtis on, et hoolitakse väga oma töötajatest.“
,,Sellised autasud liigutavad, tore,
kui sind tähele pannakse. Eelkõige on
see tunnustus meie tublidele inimestele, sest üksinda ei tee midagi. Meie
inimesed on tõelised meistrid ja välismaa kolleegid tunnevad nende üle
selget kadedust,“ räägib firma omanik
ja tegevjuht Aadu Juhkental. ,,Selle
aasta suure investeeringuna renoveerisime ja sisustasime kontori- ja olmeruume kuni tootmiseni välja.“ Stiilse
ja kena mööbli kohta sama väärikas
interjööris kinnitab Juhkental, et kõik
on eestimaine. ,,Põhimõtte pärast
ostan ainult Eesti mööblit. Tänavu
ostsime juurde ka ühe uue roboti.
Nüüd on meil neli päris moodsat
masinat, aga need peavadki olema
kõige kaasaegsemad, sest kõik areneb
nii kiiresti. Et palgarallis edukalt rajal
püsida, on sellised investeeringud

Aadu Juhkental vaibanäidiste stendi ees.

vajalikud. Julgen arvata, et 3-4 aasta
pärast ei ole inimestel enam põhjust
välismaale tööle minna. Seda ei osata
pahatihti kalkuleerida, et kohapeal
töötades jääb palju võõrsil tehtavaid
sundkulutusi ära.“
Valley annab tööd 55 inimesele.
,,Sel aastal veel koondasime, kuid
praeguste mahtudega peaks see arv
jääma stabiilseks. Töötajaid on aastatetagusega võrreldes 30 võrra vähem,
aga toodame rohkem. Kui lisandub
uusi roboteid, siis see ei tähenda
enam koondamisi, vaid uusi kvalifitseeritumaid töötajaid, kes nendega
oskaksid toimetada.“
Valley käsitaftingvaipu on võimalik tellida nii eramutesse kui suuremate projektide tarbeks. Iga vaip

valmib käsitööna, sobitatuna kliendi
interjööri. Peamise klientuuri moodustavad arhitektid ja sisekujundajad.
Ekspordiks läheb toodangust keskmiselt 95%. ,,See kuu tuleb kõige vingem tootmiskuu. Kui kolmel viimasel
aastal oleme kõige rohkem müünud
Prantsusmaale, seejärel Itaaliasse,
siis viimasel aastal on Itaalia oma
koha loovutanud Saksamaale. Need
arengud on olnud päris tormilised.
Meie prioriteet on jätkuvalt naturaalsetest materjalidest käsitaftingvaipade tootmine ja kindlalt oma nišis
tegutsemine. Pakume oma klientidele
unikaaldisaini ja parimat kvaliteeti,“
kinnitab Juhkentaal.
Valley on seitsmel korral esitlenud oma kunstnike loomingut ühel

maailma suurimal vaipade ja põrandakatete messil Domotex, mis toimub iga aasta jaanuaris Saksamaal
Hannoveris. ,,Praegu käib 8. messiks
valmistumine. Uue ekspositsiooni
autor on Ruth Vassel. Tunneme
end seal juba väga koduselt ja asume
viimastel aastatel oma messistendiga
otse tähelepanu keskmes – messi
südames. Korraldajad soovisid juba
pilte uuest ekspositsioonist, et olete
alati midagi huvitavat näidanud,
kas ka järgmisel aastal. Pääseme nii
nende koostatavatesse reklaammaterjalidesse. See on tubli edasiminek
ja näitab, et meiega arvestatakse kui
maailmatasemel võrdsete tegijatega.“
Juhkental on põline vändralane ja
varasemates mitmetes omavalitsuse

volikogudes-valitsustes kaasa rääkinud. ,,Praegu elan küll kolmes kohas
– tööpäevadel vabrikus, nädalavahetustel maakodus Kajussaare talus ja
päriskodu on Tammistes.“ Heameelt
tunneb ta oma elutöö järjepidevuse
kestvusest ja edasiminekust: ,,Poeg
Ingemar tuli peale kõrgkooli siia tööle
ja arendab kogu robotimajandust.
Tütred Lisanna ja Annabel õpivad
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis 8. ja 10. klassis. Ka nemad
on suviti koolivaheajal vabrikus tööl
käinud ja mõlemad mitu vaipa valmis
kudunud. Kool on nii lollisti jaanipäevani välja venitatud, et kahjuks
jääb seda aega väga väheseks. Tore
oleks, kui ükski neist kunagi siia vaibatööstusesse tuleks. Hanna-Liisa
elab Soomes Harjavaldas, Vändraga
sarnases kohas. Minu ainus lapselaps
Robin saab aprillis 4-aastaseks ja käib
seal lasteaias. Abikaasa Ly töötab ettevõtte heaks peamiselt kodukontoris.
Nädalavahetused püüan ikka perega
veeta ja eemale hoida nii arvutist kui
telefonist.“
Valley lugu algab 1992. aastast,
kui Aadu Juhkental ostis Tarbijate Kooperatiivilt ülikehvas seisus
puidust taaralao ja asus seal peale
esmast kohendamist katsetama
käsitaftingvaipade valmistamist. Ja
nii samm-sammult, tänase päevani.
Igal aastal on midagi juurde ehitatud
või parendatud. Tänaseks on OÜ Valleyl 3000 m2 tootmispinda koos kaasaegse tehnika ja sisustusega ning 55
tublit töötajat. Novembri keskel oli
eelmise aasta käive 2,2 miljonit eurot
juba ületatud. ,,See, mida me täna
teeme, on perspektiivne ja meil on,
kuhu areneda,“ kinnitab Juhkental.
Õie Kuusk

Janek Saharenko pälvis kõrge autasu
17. novembril Estonia teatris toimunud Politsei- ja Piirivalveameti
100. aastapäeva peol anti Vändra piirkonnapolitseinikule Janek Saharenkole üle kõrge autasu – politsei teeneteristi hõbemedal.
,,Saharenko on kogukonnas hinnatud
ennetustöö tegija ja turvalisuse teemal
nõuandja. Ta on üks esimesi Pärnumaa
politseinikke, kes alustas regulaarset
koostööd külaseltsidega, et tõsta kohalikku turvalisust. Hiljem sai see üleriigiliseks suunaks siseturvalisuse võimekuse
suurendamisel,“ põhjendas valikut Lääne
prefektuuri prefekt Kaido Kõplas.
Saharenko täpsustab, et loenguid
ta pidamas ei käi, vaid püüab rohkem
maarahvale vastava sisuga näitlikke üritusi koju kätte tuua. ,,Näiteks Ohutuspäev on Pärnu linna üritus, aga tõime

selle eelmisel aastal ka Vändrasse. Rahvas
sai näha kiirreageerijate, politseikoerte ja
liiklusohutusele suunatud demonstratsioonesinemisi. Järgmisel aastal on plaanis
korraldada analoogiline palju suurem üritus. Tihe koostöö on omavalitsusega, sotsiaaltöötajate ja külaseltsidega.“ Saharenko
ennetustegevuses on oluline koht ka tema
poolt toimetataval piirkondlikul ajalehel
Politsei Teataja. Põhja-Pärnumaa vallas
on ametis kaks piirkonnapolitseinikku –
endise kahe Vändra valla territooriumil
Janek Saharenko ja Tootsi-Halinga piirkonnas Alar Abel. ,,Otseselt kriminaalmenetlusi me läbi ei vii, üldine menetlus on
menetlusteenistuse ülesanne. Aga seotud
oleme ikkagi ja liikumist on palju.“ Suurimaks probleemiks igapäevatöös nimetab
Saharenko lähisuhte vägivalda. ,,Ei saa
öelda, et see järsku on tõusnud. Küllap

on vägivalda läbivalt olnud kogu aeg, aga
seadused on muutunud ja inimeste teadlikkus suurenenud. Julgetakse rohkem abi
küsida. See on pikk protsess, tihti tuleb
kaasata sotsiaaltöötaja, lastekaitse. On nii
verbaalset kui füüsilist vägivalda. Liikluses
on roolijoodikuid ja kihutajaid alati olnud,
on ka praegu.“
Saharenko lõpetas Paikuse Politseikooli
1996. a Ta on politseis erinevate ametinimetustega samasisulist tööd teinud Jõgeval ja Viljandis ning alates 2002. a tagasi
kodukohas – Vändras. Esimestel aastatel
Tootsi ja Kaisma piirkonnas, 2007–2014
töötas Saharenko jaoskonna juhina, piirkonna vanemana. Viimased neli aastat on
ta tegelenud piirkonnaga – paar aastat Tori
piirkonnas ning alates uue valla moodustamisest praegusel ametikohal.
Õie Kuusk

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Kokkuvõte novembrikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa vallavolikogu I koosseisu 16. istung toimus
16. novembril Uueda Turismitalus.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta II lisaeelarve.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa valla põhimäärust. Muudatus puudutas vallavalitsuse pearaamatupidaja ja finantsjuhi ametikohustuste ja alluvuse täpsustamist ning raamatupidamise
üleminekut kassapõhisest eelarvestusest tekkepõhisele eelarvestamisele alates 1. jaanuarist 2019. a
• Kehtestati Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord. Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus
osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud vahenditele kasutusotstarbe määramisel. Kaasava eelarve kasutamiseks
kuulutab vallavalitsus välja konkursi ühe kalendrikuu jooksul
peale järgmise aasta eelarve vastuvõtmist.
• Määrati Põhja-Pärnumaa valla 2018.-2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruannete audiitorkontrolli teostajaks Infora OÜ.
• Delegeeriti vallavalitsusele Noorsootöö seaduses sätestatud
huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine.
• Kehtestati noortevolikogu põhimäärus. Noortevolikogu on Vallavolikogu juures tegutsev Põhja-Pärnumaa noortest koosnev
nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põhja-Pärnumaa
valla noorte huve.
• Kehtestati Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse põhimäärus.
Selle kohaselt koondatakse kõik noorsootööga seotud ülesanded loodava Noorsootöökeskuse juurde.
• Muudeti Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimäärust.
• Muudeti Vändra Kultuurimaja põhimäärust. Mõlemad põhimääruse muudatused on seotud noorsootöö ülesannete üle
minemisega Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse pädevusse.
• Arutati revisjonikomisjoni kontrollakti realiseerimist. Vastavalt
revisjoniaktile tehti vallavalitsusele ülesandeks esitada volikogule kinnitamiseks eelnõu „Põhja-Pärnumaa valla ametiautode
ametisõitudeks kasutamise kord" ja kaaluda elektroonilisele
sõidupäevikule üleminekut.
• Kehtestati Põhja-Pärnumaa valla ametisõidukite kasutamise
kord.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla teehoiukava aastateks 20192022.
• Vallavanem Jane Mets vastas volikogu liikme Olga Kaljuste
arupärimisele „Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14.12.2017
otsuse nr 16 täitmisest".
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestust istungist on võimalik vaadata
valla kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Muutus metsahoiu spetsialisti
vastuvõtukoht
Alates novembrist võtab Keskkonnaameti piirkondlik
metsahoiu spetsialist Andres Hendrikson kliente vastu
vallamajas (Vändra alevis Pärnu-Paide mnt 2) I korrusel
esmaspäeviti kell 10-14.
Tel 503 0815, andres.hendrikson@keskkonnaamet.ee

Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu

koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise teade

Planeerimisseaduse (PlanS) §77 lõike 5 kohaselt teatab PõhjaPärnum aa Vallavalitsus, et Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
24.10.2018 otsusega nr 53 on algatatud valla üldplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on
valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima
kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev,
Tootsi (Tööstuse 5, Tootsi alev) ja Pärnu-Jaagupi (Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev) halduskeskustes ning Põhja-Pärnumaa valla
veebilehel http://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/
uldplaneering.
Küsimuste korral pöörduda planeerimis- ja arenguspetsialisti
poole (+372 56224688, reet.olev@pparnumaa.ee)
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Valla lasteaedades vanemate poolt
kaetav osa 2019. aastal
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu võttis
24. oktoobril vastu määruse, millega kinnitati vanemate poolt kaetava osa suurus
valla lasteaedades ja selle maksmise kord.
VANEMATE POOLT KAETAVA
OSA MÄÄR
Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel
moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 4%
Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäärast, s.o 2019. aastal 22 eurot.
Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega,
kohaldades ümardamise reeglit.
VANEMATE POOLT KAETAVA
OSA TASUMINE
Lapse puudumisel lasteasutusest mis
tahes põhjusel vanemate poolt kaetavas
osas ümberarvestust ei tehta.

Vanema poolt kaetava osa summa
arvestatakse sõltumata kohal käidud
päevade arvust kuus ja tasutakse PõhjaPärnumaa Vallavalitsuse poolt koostatud
ja esitatud arve alusel.
VANEMA POOLT KAETAVA OSA
TASUMISEST VABASTAMINE
Pered, kus koolieelses lasteasutuses
käib kaks last, on vanema poolt kaetava
osa suuruseks teise lapse eest 75% 22st
eurost, mis on 17 eurot.
Pered, kus koolieelses lasteasutuses
käib kolm või enam last, on kolmas ning
kõik järgnevad lapsed vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud.
Need soodustused kehtivad tingimusel, et vanema ja laste elukohana on
rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vald.

Aastaringselt avatud lasteaias käiva
lapse vanem vabastatakse tema poolt
kaetava osa maksmisest lasteaiakoha
mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (s.o kuni 31
kalendripäeva) ulatuses aastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas.
Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha
mittekasutamise perioodi algust. Avaldus
peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi
kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.
Vallavalitsuse korraldusega suveperioodiks suletud lasteaias käiva lapse
vanem vabastatakse avaldust esitamata
tema poolt kaetava osa maksmisest
antud perioodil.

Registreerige oma tegelik elukoht veel selle aasta jooksul!
Kutsume üles registreerima oma tegelik
elukoht, kui Teie aadress on rahvastikuregistris registreeritud valla või linna
täpsusega või kui Teie aadressiks on rahvastikuregistris registreeritud aadress, kus
Te tegelikult ei ela.
Registreeritud elukoha järgi laekub
Teie tulumaks, mida kohalik omavalitsus saab kasutada Teile vajalike avalike
teenuste osutamiseks. Tulumaks laekub
selle valla või linna eelarvesse, kus Te 1.
jaanuari seisuga elate. Seega, kui soovite,
et Teie tulumaks laekuks Põhja-Pärnumaa valla eelarvesse juba 2019. aastal ja
kui Te tegelikult elate Põhja-Pärnumaa

vallas, siis registreerige oma elukoht hiljemalt käesoleva aasta jooksul.
Elukoha registreerimiseks tuleb esitada elukohateade vallavalitsusele. Seda
saab teha kõigis kolmes halduskeskuses:
Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis. Elukohateate saab digitaalselt allkirjastatuna
esitada ka kodanikuportaalis eesti.ee.
Pöörame Teie tähelepanu ka asjaolule, et alates 01.01.2019 kaotavad
kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoha
andmed kehtivuse, mille tulemusel võite
kaotada õiguse riigi ja omavalitsuse poolt
pakutavatele toetustele ja teenustele.
Vallavalitsus

ROHKEM INFOT:
Vändras:
registripidaja Maritta Sillandi,
tel 443 0330,
maritta.sillandi@pparnumaa.ee
Pärnu-Jaagupis:
sekretär-registripidaja Ulvi Schär,
tel 447 3702,
ulvi.schar@pparnumaa.ee
Tootsis:
sekretär-registripidaja Julia Erm,
tel 445 9401,
julia.erm@pparnumaa.ee

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“ 2019. a eelinfo
Põhja-Pärnumaa vald taotles 2018. a
Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust erivajadustega inimeste eluruumide
kohandamiseks. Projektist sai 2018. a
toetust 9 kodu.
2019. a on jätkuvalt võimalus taotleda erivajadustega inimeste eluruumide
kohandamiseks toetust. Selleks jälgige
valla ajalehte ning veebilehte, kus avaldatakse infot toetusvooru avamise
kohta. Toetust saab taotleda eluruumi
kohandamiseks (liikuvuse, personaalse
hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks). Toetust maksab Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsus Euroopa Regionaalarengu

Fondi meetme raames saadud toetusest
maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude
maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse ja/või taotleja vahenditest. Ühe
kohanduse saaja jaoks antakse meetme
tegevusest toetust üks kord. Taotlusi koos
lisadokumentidega on võimalik esitada
elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee
või esitada dokumendid oma piirkonna
sotsiaaltöötajale. Toetuse määramisel
arvestatakse kohanduse põhjendatust,
olulisust ja üksi elava taotleja või temaga
koos elava perekonna sissetulekuid. Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse

alusel toetuse saajate nimekirja. Toetuse
kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse
rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel
võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas
tähtajas.
Toetuse eraldamise aluseks on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. mai 2018.
a määrus Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse
andmise tingimused ja kord.
Anneli Kaljur
sotsiaalosakonna juhataja
anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Elektrilevi ootab sooviavaldusi kiire internetiga liitumiseks
Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019.
aastast rajama hakata kiire interneti võrku
ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi
200 000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet. Selleks, et oma plaane
täpsemini koostada ja et kiire internet
tuua nende inimesteni, kes seda kõige
rohkem vajavad, kogutakse sooviavaldusi, mis aitaksid Elektrilevil võrgu rajamise plaane teha. Sooviavaldusi koguti
juba tänavu suvel ning sooviavalduste
kogumine avati uuesti pärast seda, kui

Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas
Elektrilevi eelmisel nädalal „viimase
miili“ konkursi võitjaks.
Peamiselt kogutakse sooviavaldusi
interneti teel aadressil www.elektrilevi. ee/kiireinternet. Et avaldusi saaksid
esitada ka need, kellel puudub ligipääs
internetti, on avatud võimalus esitada
avaldusi paberivormi teel Elektrilevi
esindustes. Sooviavaldust saab esitada
ka omavalitsustes ja seda ka Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse halduskeskustes

(Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis).
Sooviavaldusi saab esitada kuni käesoleva
aasta lõpuni.
Täiendavate küsimuste korral palun
pöörduda Elektrilevi poole:
tel 777 1545, info@elektrilevi.ee
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Üks aasta
vallavanemana
Täna (29. nov) täpselt aasta tagasi sai minust Põhja-Pärnumaa vallavanem. Meie valla 86 külast enamikke ei
olnud ma mitte kunagi varem külastanud. Kolmest alevist Vändra oli kõige tuttavam, kuna olin seal noorpõlves
palju spordivõistlustel käinud.
Uskumatu, kust võtsin selle julguse, et võtta vastu
pakkumine hakata nelja valla ühinemise teel moodustunud Põhja-Pärnumaa vallas vallavanemaks, see paneb
tagantjärele ennastki imestama. Nii mõnigi tuttav arvas,
et olen liiga julge, kuna ma ei kujutavat ettegi, mis mind
ees ootab, sest siin ei võetavat ühtki võõrast omaks.
Täna, 365 päeva hiljem, tunnen ennast siiski päris
hästi, sest just väikeste külade inimesed oma tubliduse
ja soojusega on mulle hinge suutnud pugeda ning ma ei
arva, et oleksin võõraste keskel. Ma ei ole tunnetanud
pahatahtlikkust, isegi siis mitte, kui mõned külade nimed
segamini lähevad. Vahel juhtub sedagi, et eksin külavaheteedel ära, kuid mulle meeldib siis inimestega suhelda
ja ikka koos naerdes saan õige suuna kätte.
Aga tööd on olnud palju, päevad venivad 10–12 tunni
pikkusteks, sest kodu on mul endiselt Pärnus ja sõit võtab
palju aega. Palju on olnud administratiivset tööd, et täita
kõik seadusest tulenevad kohustused ja võtta vastu uued
määrused või otsused, mis oleksid ühtsed neljale endisele
vallale. 2018. aastal on toimunud juba 46 vallavalitsuse
istungit, kus on vastu võetud 405 korraldust ja 31 määrust.
Aga suuremat heameelt kui haldusaktide hulk teeb
aastaga lõpetatud või lõpetamisel olevate tegevuste ja
investeeringute loetelu.
Renoveeritud on Pärnu-Jaagupi Põhikool ja Tootsi
saun-ujula, avatud on Vändra skatepark, ning uued keskküttekatlad on saanud mitu lasteaeda.
Peagi valmivad Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsioon, Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipark ning
renoveeritud ja laiendatud saab Vändra Sotsiaalmaja.
Valminud on Pärnjõe, Suurejõe ja Vihtra ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni ning Vändra alevi tänavavalgustuse osalise rekonstrueerimise projektid, milledele on esitatud ka
rahastamistaotlused KIK-ile. Lähiajal on veel kavas esitada
Vändra alevi ja selle lähiümbruse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise taotlus. Valminud on Vändra
lasteaia renoveerimisprojekt, mis võimaldab järgmisel aastal ehitustöödega alustada. Hulk raha on kasutatud teede
olukorra ja ühistranspordi parandamiseks.
Toimunud on mitmeid ilusaid üritusi: Eesti Vabariik
100 tähistamine, uute vallakodanike ja nende vanemate
vastuvõtud, parimate õppurite vastuvõtt, jaanipäeva ja
suvelõpu peod Vändras ja Pärnu-Jaagupis, valla õpetajate
päeva tänuüritus ning Põhja-Pärnumaa valla 1. sünnipäeva
tähistamine.
Ühe omavalitsuse aluseks on aga vallas elavad toimekad
inimesed, kes panustavad oma armsaks saanud kodukoha
arengusse ja nende 8407 inimese jaoks ei ole oluline, kas
valla nimi on seesugune või teistsugune. Inimesed elavad
endiselt Vändras, Pärnu-Jaagupis, Tootsis, Libatses, Vahenurmes, Vihtras, Pärnjõel, Suurejõel jne.
Jah, kõige tähtsamad on inimesed, kes meil elavad, ja
ettevõtjad, kes neile tööd pakuvad. Ilma ettevõtjateta ei
ole omavalitsusel võimalust piirkonnas arengut tagada.
Meie vallas on ligemale 100 ettevõtet või ettevõtjat ja rõõm
on tõdeda, et käesoleval aastal on alustanud tegevust ka
mitu mikroettevõtet. Vald on just nii tugev, kui toimekad
on valla inimesed.
Paraku on Põhja-Pärnumaa valla elanike arv vähenenud aastaga 27 inimese võrra ja elanike arvu vähenemist
põhjustab nii negatiivne iive kui ka meelitavad suurlinna
tuled. Mina julgen kinnitada, et Põhja-Pärnumaa volikogu
ja vallavalitsus teevad kõik endast oleneva, et noored koduvalda jääksid või peale õpinguid tagasi tuleksid, ning elukeskkond elamiseks, laste kasvatamiseks ja töötamiseks
oleks parem kui kusagil mujal.
Pikemas plaanis on meil aga murekohaks valla jätkusuutlikkus. Kust võtta raha, et ehitada või renoveerida
lagunevaid hooneid ja taristut, säilitamaks elanikkonnale
teenused, ning samal ajal ülal pidada kõiki neid raamatukogusid, rahvamaju, külakeskusi, koole jne. Mina olen valmis
tegema ka ebapopulaarseid ja raskeid otsuseid, sest otsustamine ongi minu kõige tähtsam töö, kuid saan seda teha
vaid siis, kui vallavolikogu ja vallavalitsus on ühel meelel.
Ma usun, loodan ja tahan, et ka nelja aasta pärast on
Põhja-Pärnumaal tasakaalus valla eelarve ja meil on just
siin hea elada.
Jane Mets
Põhja-Pärnumaa vallavanem

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

Kirikumõisas avas oma
uksed ja südame
pisike armas
Maarjakase
Lapsehoid

Maarja Sepp lapsehoiu mängunurgas
koos Lille Ly, Greete ja Heleenega.

Alates 3. oktoobrist on ametlik tegevusluba toimetada Maarjakase Lapsehoiul.
Just lapsehoid, mitte lastehoid, sest me
oleme iga lapsega kui isiksusega, mitte et
see on koht, kuhu vanem toob lapsed mingiks ajaks hoiule. Olles nõnda pisike, vaid
8 hoiukohaga, saan olla hästi lapsest lähtuv. Juba hoiuskäimine on vastavalt sellele,
kuidas on konkreetse lapse kodune rütm.
Hoiupäev on vaid 4 tundi järjest, et lapses
kasvõi väsimusest tekkiv stress viia miinimumini.
Lapsest lähtumine tähendab sageli
ka tempo aeglustamist. Iga laps on erinev:
mõni võib tundide ja päevade kaupa eelistada üht tegevust ja kui see selge, liikuda

edasi järgmise juurde; teine eelistab vaheldust ning liigub ühe tegevuse juurest teise
juurde ja jälle tagasi. Jalutuskäikudel on
meil aega peatuda, uudistada, arutada ja
korjata käbisid, oksi, lehti kaasa. Mul on
aega lapse jaoks just nii kaua, kui ta vajab,
ma lausa suunan teda mitte kiirustama, vaid
märkama, mis ümber tema toimub.
Laps, ükskõik kui pisike või suur, vajab
eduelamust, seda, et ta omab kontrolli iseenda ja olukorra üle. Ainuüksi sellepärast
ei tasu veel sekkuda, et meile täiskasvanutena tundub, nagu oleks tal igav või raske.
Oh ei, väike pea on täis tähtsaid mõtteid.
Meie ülesanne on luua tasakaal vabaduse ja
piiride vahel. Meie loome keskkonna, kus
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laps saab kasvada ja areneda, nii vaimselt
kui füüsiliselt.
Ise oma kätega loome oma ümbruse.
Isegi nõutavad isiklikud tassid, mis igal
lapsel hoius peavad olema, on meil lapse
oma käega tehtud. See tass on talle kogu aeg
käeulatuses, seal kõrval on ka kannukesega
just paras "lapsetassitäis" ports vett, et laps
saab ISE OMA tassi omale vee valada, kui
janu tuleb. Ja kui ikka väga tahab, võib ta
oma tassi niisama ka silitamas käia ... ikkagi
tema päris oma tass – iga mustrikoht ja
värvilaik hingab oma pisikese omanikuga
ühte rütmi.
Maarjakase Lapsehoiu lapsed saavad
teha ise valikud, kuidas kujuneb meie päev.
Minu kui juhendaja ülesanne on lapsi
suunata nii, et infohulk oleks hoomatav ja
samas iga kord ka midagi uut lisanduks. Nii
käime pea igal hoiupäeval õues, ikka ühtede
ja samade puude all... Näeme tuttavat ja
märkame uut. Meil pole traditsioonilist
mänguväljakut, me käime metsas, aasal
ja põllul. Nii ei õpi lapsed märkama mitte
ainult ümbritsevat loodust, vaid kõike teda
ümbritsevat … Nii kasvavad empaatilised
inimesed. Inimesed, kes ei vaata ainult vestluskaaslasele silma, vaid püüavad märgata
ka seda, mis on kaaslase südamel.
Väiksed lapsed on kui peeglid, nad
peegeldavad kõike, mis neid ümbritseb.
Nad kasvavad matkides ja meie eeskuju
on see mis neid kujundab. Nii on suur töö
endas juurutada väärtusi, mida lapses näha
tahame!
Maarja Sepp
Maarjakase Lapsehoiu perenaine

Kõige väiksemad
vallakodanikud käisid beebipeol
9. novembril kutsus Põhja-Pärnumaa
vallavalitsus Pärnu-Jaagupi piirkonnas
tänavu maikuust kuni septembrini sündinud 16 last koos vanematega Pärnu-Jaagupi Rahvamajja beebipeole. Samasugune pidulik vastuvõtt Vändra ja Tootsi
piirkonnas sündinud lastele korraldati
Vändra Kultuurimajas 15. novembril. Viie
kuu jooksul sündis Vändra piirkonda 14
ja Tootsi 3 last. Vallavanem Jane Mets

tervitas mõlemal vastuvõtul lapsevanemaid ja andis uutele tulijatele üle valla
vapi- ja lapse nimegraveeringuga hõbelusika. Sotsiaalosakonna juhataja Anneli
Kaljur kinkis kõikidele päevakangelastele raamatu ,,Pisike puu“ ja emadele
roosiõie. Pidulikku hetke oli kutsutud
jäädvustama Raefoto fotograaf Toivo
Lilleväli. Ühispilt ja perepilt saadetakse
kõikidele peredele valla poolt koju. Kes

Pärnu-Jaagupi piirkonna beebid koos
emade-isade, õdede-vendadega. Foto Toivo Lilleväli

Vändra ja Tootsi piirkonna beebid koos
emade-isade, õdede-vendadega.

soovib tellida fotosid lisaks, saab teha
valiku ja tellimuse valla kodulehel. Vändras pakkusid muusikalist külakosti kohaliku muusikakooli lauluosakonna õpilased õpetajate Helina-Victoria Kruupi ja
Harli Maanuse juhendamisel. Peolauas
võis maitsta head-paremat ning traditsiooniliselt oli päeva krooniks uhke tort.
Õie Kuusk

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Juurikaru Põhikool
pidas sünnipäeva
Reede, 9. novembri hommikul kogunes kogu Juurikaru koolipere muusikaklassi. Tähistasime oma kooli 166. sünnipäeva.
Ajalookroonikas just nii ongi kirjas, et koolitöö Juurikarul
algas samas kohas asunud vanas talumajas 1852. aastal mardipäeva aegu, kui ümbruskonna taludes olid põllutööd ja
karjaskäimine lõppenud ning lastel oli aega koolipinki istuda.
Juurikaru koolil on tore nimi. Kust see tuleb? Legendi
kohaselt elanud siin kunagi karu oma poegadega. Ümbruskonnas olnud ta tõeliseks nuhtluseks, sest murdnud koduloomi. Karupesa olnud suure kuuse juure all. Sellest saanudki
kool oma nime – Juurekaru, Jurikarro, tänapäeval Juurikaru.
Aktus algas kooli hümniga „Sa vana armas Juurikaru…“.
Seejärel esinesid mudilaskoor, algklasside tütarlaste ansambel
ja solist Elise Tekko õpetaja Ellen Kupari juhendamisel.
Pärast pidulikku osa maiustasime üheskoos Mesikäpa kommide ning muffinitega, mille olid küpsetanud meie kooli
4H organisatsiooni õpilased Mia Sandra Taur, Mariann
Ruusalep ja Helena Õismets.
Sünnipäevapeo lõpetasime õues, kus ühiselt moodustasime oma kooli vanuse.
Oli tavapärasest pisut meeleolukam koolipäev, mil tundsime end ühtse perena.
Pikka iga meie armsale koolile!
Eha Kuldkepp
direktor
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Koolivaheajal kogunesid
matemaatikud Pärnu-Jaagupisse
23.–24. oktoobril toimus Pärnu-Jaagupis juba viies Pärnumaa andekate matemaatikute õppelaager. Laagris osalevad
7.–9. klassi õpilased, kes on saavutanud
viimasel olümpiaadil väga häid tulemusi.
Esimene päev algas laagri avamise ja
kooliga tutvumisega. Seejärel viis koolituse läbi Raili Vilt TÜ Teaduskoolist.
Õpilased said teada, mis on fraktaalid, ja
lahendasid nendega seotud ülesandeid.
Peale lõunat toimusid töötoad haridusrobotitega – Lego WeDo 1.0, ProBot,
Makey Makey ja Laserlõikur. Läbiviijad
olid Pärnu-Jaagupi põhikooli õpilased
haridustehnoloog Aile Jaansalu juhendamisel.
Sportki käib laagri juurde. Seekord
oli seiklusmäng „Pärnu-Jaagupi läbi piltide“. Õpilastel tuli etteantud juhendi abil
leida Pärnu-Jaagupi olulised paigad ja
seal oma võistkonnast pilt teha. Eksimise

vältimiseks läks iga võistkonnaga kaasa
ka üks kohalik õpilane. Hiljem oli tore
koos vaadata iga meeskonna fotoesitlust.
Pärast õhtusööki koguneti aulasse.
Tiimid said ülesandeks vanapaberist, värvilisest paberist ja teibist teha vähemalt
50 cm kõrgune postament, mille peale
sai asetada palli. Hea oli näha, kui erinevalt ja loovalt õpilased mõtlevad. Valmis
viis täiesti erinevat postamenti. Samuti
koostati iga töö kohta kolm matemaatilist ülesannet. Õpilased valmistasid veel
plakatid, mis reklaamisid nende toodet
tulevastele klientidele. Rühmatööle järgnes seltskondlik õhtu koos mängudega.
Teisel päeval lahendati kuubikuülesandeid Karin Tepaskenti eestvedamisel.
Õpilased said ülesandeid lahendada nii
paberil kui ka praktiliselt.
Laager lõppes traditsioonilise tunnistuste jagamisega ja igaüks sai loosi korras

Vahva laulupidu Pärnu-Jaagupis

Tootsi Lasteaed-Põhikooli ansambel ja
õpetaja Kalli Rõõmusaare.

6. novembril toimus Pärnu-Jaagupi Põhikoolis
traditsiooniline Pärnu maakonna koolide 1.-5.
klasside laste laulufestival Väike Koolicanto.
Osalejad olid Tootsi Lasteaed-Põhikoolist,
Lindi Lasteaed-Algkoolist, Kihnu, Jõõpre ja
Pärnjõe Koolist, Uulu, Are, Juurikaru, Surju,
Metsapoole, Paikuse ja Pärnu-Jaagupi Põhikoolist ning Kilingi-Nõmme ja Sindi Gümnaasiumist. Lapsi kogunes ligikaudu 60. Lauldi
üksinda, kahekesi ja kolmekesi ning esindatud
olid suuremadki ansamblid, kus 7-9 liiget. Kuigi
festivalil kohti ei jagatud, tuli noori lauljaid kuulama-vaatama ka žürii: Ester Murrand, Katrin
Uutsalu, Helle Ottender ning õpilasi esindasid tänavuaastase laulukonkursi Sügisulg finalist Merilii Lõsjuk ning Väikesel Koolicantol
mõned head aastad tagasi esinenud Mel-Fred
Lehispuu. Kontsert andis väga tugeva positiivse
emotsiooni. Lapsed olid tõeliselt tublid ning

Pärnu-Jaagupi Põhikooli 4. klassi ansambel.

nende juhendajad olid teinud suurepärast tööd.
Žürii esimees Ester Murrand tõi välja solistide
seast silma paistnud noored muusikud: Alenna
Juhkamsoo Kilingi-Nõmmest, Kusti Kuusik
Arest, Saara Sofia Jürgens Uulust, Robin Mittenbritt Surjust, Elise Tekko Juurikarult ning
Jette Pauline Ollep Paikuselt. Ansamblitest
jätsid väga hea mulje Surju põhikooli 4. klassi
ansambel, Juurikaru põhikooli ansambel, Kilingi-Nõmme tütarlaste ansambel, Kihnu kooli
duett ning Pärnu-Jaagupi poisid. Kokkuvõttes
jäi kõlama arvamus, et juhendajad teevad väga
head tööd ja lapsed musitseerivad täie rinnaga.
Festivali rahastajateks oli Pärnumaa Omavalitsuste Liit ning märkimisväärse panuse andis
ka Pärnu-Jaagupi Põhikool. Järgmine festival
toimub aasta pärast taas Pärnu-Jaagupis.
Elena Mägi,
Pärnu-Jaagupi Põhikooli muusikaõpetaja

Pärnu-Jaagupi Põhikooli bänd.

Juurikaru Põhikooli ansambel.

kingikoti, mille sisu eest hoolitsesid ettevõtmise sponsorid ja teaduskool.
Õpilased jäid laagriga rahule. Kolmel
noorel oli see juba kolmas laager ja seega
viimane. Osa õpilasi ütlevadki, et peavad
olümpiaadiks tõsiselt valmistuma, pääsemaks järgmisel aastal laagrisse.
23. oktoobril olid Pärnu-Jaagupis
maakonna matemaatikaõpetajad. Nad
tutvusid uue välimuse ja ka sisu saanud
kooliga, nägid, millega tegelevad õpilased laagris ja õppisid ka ise midagi uut
juurde. Pedagoogid proovisid kahes
töötoas, kuidas kasutada haridusroboteid matemaatikatunnis. Edisoni ja ProBoti õpitoas juhendasid Aile Jaansalu ja
Helen Mitt. Samuti õpetas Raili Vilt,
kuidas matemaatikaringi huvitavamaks
muuta, kasutades nöörijuppe.
õpetaja
Hille Uustamm

NOVEMBER 2018

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

Maarjakase LAPSEHOID

Vändra Lasteaia jõulupeod

ootab kõiki lapsi oma peredega kolmapäeval, jõulu
teisel pühal 26. detsembril kell 11.00-17.00
JÕULUKOHVIKUSSE
Päevapakkumises on :
•piparkoogid, kuum õunajook ja muu jõuluhõnguline
suupiste
• põnev loominguline meisterdamine
• õues hobusõit kell 11.00-13.00

12.12. Sipsikud kell 17.00
14.12. Mesikäpad Lottemaal kell 12.00
17.12. Kaisukarud ja Tibud kell 10.00
17.12. Lepatriinud kell 17.00
18.12. Päikesejänkud kell 10.00
18.12. Põnnid kell 17.00
18.12. Mõmmikud Kurgjal kell 18.00
19.12. Puhhid kell 17.00
20.12. Mesimummid kell 17.00

Valla koduste laste jõulupeod
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus tagab alates 2018. a
jõulupaki järgmiselt:
1. valla õppeasutuste, sh lasteaedade nimekirjas olevad lapsed kuni 9. klassini;
2. lasteaia nimekirjas mitteolevad lapsed, kui lapse
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põhja-Pärnumaa
vald;
3. väljaspool valda õppeasutuste, sh lasteaedade
nimekirjas olevad lapsed kuni 9. klassini, kui lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põhja-Pärnumaa vald.
Valla õppeasutuste, sh lasteaedade lapsed saavad
jõulupaki lasteaedade ja koolide jõulupidudel. Kodused lapsed (lasteaias ja koolis mittekäivad) saavad
jõulupaki oma elukoha järgse piirkonna jõulupidudel,
mis toimuvad järgmiselt:
Pärnu-Jaagupi Lasteaias Pesamuna
14. detsembril kell 15.15
(Piirkonna moodustavad Pärnu-Jaagupi, Anelema,
Eametsa, Eerma, Enge, Ertsma, Halinga, Kangru, Lehu,
Loomse, Mõisaküla, Pööravere, Salu, Soosalu, Tõrdu,
Tühjasma, Valistre);
Libatse Lasteaias-Algkoolis koos kooli- ja lasteaialastega 19. detsembril kell 16.30
(Piirkonna moodustavad Libatse, Aasa, Altküla, Arase,
Kaelase, Kodesmaa, Langerma, Lehtmetsa, Oese,
Pallika, Rukkiküla);
Vahenurme Lasteaias-Algkoolis koos kooli- ja laste
aialastega 20. detsembril kell 16.00
(Piirkonna moodustavad Vahenurme, Eense,
Helenurme, Kablima, Kuninga, Maima, Mäeküla,
Naartse, Pereküla, Pitsalu, Roodi, Sepaküla, Sõõrike,
Vahenurme, Vakalepa, Vee);
Vändra Lasteaias Rukkilille majas
19. detsembril kell 11.00
(Piirkonna moodustab Vändra alev);
Kadjaste Vabaajakeskuses
16. detsembril kell 13.00
(Piirkonna moodustavad Kadjaste, Kalmaru, Kurgja,
Mädara, Oriküla, Rae, Rõusa, Samliku);
Vihtra Lasteaias
21. detsembril kell 17.30
(Piirkonna moodustavad Vihtra ja Suurejõe lähikülad
– Vihtra, Kullimaa, Rahnoja, Rätsepa, Venekuusiku,
Suurejõe, Kaansoo, Kirikumõisa, Kose, Leetva, Lüüste
Mustaru, Säästla, Tagassaare, Veskisoo, Võiera);
Kergu Lasteaias-Algkoolis
19. detsembril kell 18.00
(Piirkonna moodustavad Kaisma, Kergu,
Metsaküla, Metsavere, Rahkama, Sohlu, Kõnnu);
Võidula Mõisas koos piirkonna eakate jõulupeoga
16. detsembril kl 14.00
(Piirkonna moodustavad Võidula ja Kobra);
Pärnjõe Koolis
20. detsembril kell 18.00
(Piirkonna moodustavad Pärnjõe, Allikõnnu, Aluste,
Luuri, Massu, Reinumurru, Sikana, Vaki, Viluvere,
Ünnaste);
Tootsi Lasteaias-Põhikoolis
18. detsembril kell 17.00 lasteaia muusikasaalis
(Piirkonna moodustab Tootsi alev).

Vihtra Lasteaias
toimub jõulupidu 21. detsembril kell 17.30.

Juurikaru Põhikoolis
toimub jõulupäev 21.detsembril 8.00 - 12.-30

Pärnu-Jaagupi Põhikoolis
Pärnu-Jaagupi Põhikooli jõululaat
6.detsembril kl 11–13 põhikoolis.
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli mudilasrühmade jõulupidu 14. detsembril kl 17.30 muusikakoolis.
Pärnu-Jaagupi Muusikakooli jõulukohvik
16. detsembril kl 16.00 põhikooli aulas.
Pärnu-Jaagupi Põhikooli jõulupidu
19. detsembril kl 16 koolipargis.
Pärnu-Jaagupi Põhikooli ja Muusikakooli õpilaste jõulukontsert 21. detsembril kl 10 Pärnu-Jaagupi kirikus.

Pärnu-Jaagupi lasteaia jõulupeod
14.12 kell 17.00 Pipide rühma jõulupidu.
Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, Pipide rühm.
18.12 kell 17.00 Liblikate rühma jõulupidu.
Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, Liblikate rühm.
17.12 kell 16.00 Lepatriinude rühma jõulupidu.
Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, Lepatriinude rühm.
20.12 kell 16.00 Mesimummide rühma jõulupidu.
Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, Mesimummide
rühm.
21.12 kell 16.00 Päiksekeste rühma jõulupidu.
Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, Päiksekeste rühm.
18.12 kell 15.30 TippTäpi rühma jõulupidu.
Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, TippTäpi rühm.
19.12 kell 16.30 Sipsikute rühma jõulupidu.
Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, Sipsikute rühm.

Tootsi Lasteaed-Põhikooli
jõulupeod
Lasteaia noorem liitrühm: 17. detsembril kell 10.00
Lasteaia vanem liitrühm 18. detsembril kell 17.00
Kool: 19. detsembril kell 18.00

Põhja-Pärnumaa valla
eakate jõuluüritused
Halinga ja Tootsi piirkonnas
1. detsembril kell 14.00 Halinga Restoranis;
Vändra alevi piirkonnas
20. detsembril kell 18.00 Vändra Kultuurimajas;
Võidula piirkonnas (Võidula ja Kobra)
16. detsembril kell 14.00 Võidula Mõisas;
Kaisma piirkonnas (Kaisma, Kergu, Metsaküla,
Metsavere, Rahkama, Sohlu, Kõnnu)
10. detsembril kell 12.00 Kaisma Rahvamajas;

Väljaspool valda õppeasutuste, sh lasteaedade
nimekirjas olevad lapsed kuni 9. klassini, kui lapse
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põhja-Pärnumaa
vald, saavad jõulupaki oma piirkonna halduskeskusest
(Tootsi, Vändra ja Pärnu-Jaagupi).

Kadjaste piirkonnas (Kadjaste, Kalmaru, Kurgja,
Mädara, Oriküla, Rae, Rõusa, Samliku)
29. detsembril kell 13.00 Kadjaste Vabaajakeskuses.
Esineb Jõesuu Külateater.
Oma osalemisest anna teada enne 20.12.18 a.
tel 51 468 39 või tiinaheidemann@gmail.com;

Vändra Gümnaasiumis

Suurejõe piirkonnas (Suurejõe, Kaansoo, Kirikumõisa,
Kose, Leetva, Lüüste Mustaru, Suurejõe, Säästla, Tagassaare, Veskisoo, Võiera)
16. detsembril kell 13.00 Suurejõe Rahvamajas;

20.12 jõululaat Vändra Gümnaasiumis algusega kell 9.
20.12 jõulukontsert algusega kell 18.00
21.12 pidulik aktus EELK Vändra kirikus:
9.40 – 10.15 aktus I-VI klass
11.10-11.50 aktus VII-XII klass
Teretulnud on kõik lapsevanemad ja kooli sõbrad.

Vihtra piirkonnas (Vihtra, Kullimaa, Rahnoja, Rätsepa,
Venekuusiku)
19. detsembril kell 14.00 Vihtra Külakeskuses;
Pärnjõe piirkonnas (Pärnjõe, Allikõnnu, Aluste, Luuri,
Massu, Reinumurru, Sikana, Vaki, Viluvere, Ünnaste)
21. detsembril kell 13.00 Pärnjõe Rahvamajas.
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Eriarstiabi peab olema võrdselt
kättesaadav kogu Eestis
Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma oma perearsti poole.
Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige
eriarsti juurde suunata. Igal ravikindlustatud inimesel on õigus valida
endale sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses üle Eesti.
Tähtis on see, et raviasutusel oleks haigekassaga kehtiv leping.

Päästeameti
tuleohutuskampaania

Järjest enam inimesi saab viga või hukkub tulekahjudes, mille põhjustas hooletu toidu valmistamine. Ei möödu nädalatki, mil päästjatel ei
tule sõita kustutama tulekahjusid, mille põhjustas liiga kauaks pliidile
või ahju unustatud toit. Pott või pann pannakse pliidile, väsimusest
või joobes olekus jäädakse magama, mõnikord minnakse isegi kodust
ära. Tänavu on toidu valmistamisest tekkinud tulekahjusid olnud
kolm korda rohkem kui eelmisel aastal kokku ning kõige kurvem
on see, et neis on ka hukkunud kolm ning viga saanud 11 inimest.
Sellest tulenevalt on Päästeameti tänavune tuleohutuskampaania, mis kestab 3.-16. detsembrini, suunatud just toidu kõrbemise
temaatikale.
Riin Oeselg
pressiesindaja

Pakendite kogumisest
PAPI- JA PABERIKONTEINERISSE TOHIB PANNA
• kokkupressitud pappkastid/karbid
• jõupaber ja paberkotid (jmt puhtad paberpakendid)
• trükised (ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed jmt)
• ilma kaanteta raamatud
• trükiga ja puhas kirja- ja joonistuspaber
• töövihikud, paberist/papist kaustikud
SEGAPAKENDITE KONTEINERISSE TOHIB PANNA:
• plastpakend (kile, plastnõud ja -karbid jmt puhtad plastpakendid,
jogurti- ja võitopsid, õli- ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetikaja hooldustoodete pakendid)
• klaaspakend (värvitud ja värvilised klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid jm puhtad klaaspakendid)
• metallpakend (toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid,
konservpakendid)
• joogikartong (kartongist piima- ja mahlapakid jm puhtad kartongpakendid)
Nendesse konteineritesse on rangelt keelatud tuua muid jäätmeid
peale pakendite!
Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirjas sätestatud
jäätmehooldusnõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga
kuni 200 trahviühikut.
Suurjäätmeid saab üle anda Vändra jäätmejaamas. Tasuta vastu võetavate jäätmete nimekiri ja tasu eest vastu võetavate jäätmete loetelu ja hinnakiri on valla kodulehel viide /keskkond/. Olmejäätmed
tuleb panna olmejäätmete konteinerisse ja üle anda jäätmevedajale.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi
Parve sõnul peab arstiabi olema kvaliteetne ja ühtemoodi kättesaadav üle
kogu Eesti, seda ka Pärnu maakonnas.
„Selleks, et inimestele oleks ravi igal
juhul tagatud, sõlmib haigekassa lisaks
haiglatele lepingud ka eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi. Need
erakliinikud täiendavad haiglate pakutavaid teenuseid, lühendavad ravijärjekordi ja annavad inimestele eriarstiabi
saamiseks lisavõimaluse,“ kinnitas Parv.
Uuel lepinguperioodil osutavad
Pärnu maakonnas eriarstiabi lisaks
Pärnu Haiglale ka seitse erakliinikut.
ARSTIABI ÕIGEL AJAL JA
ÕIGES KOHAS
Ravi rahastamiseks ja eriarstiabi tagamiseks võtab haigekassa arvesse igas
piirkonnas elavate inimeste arvu, nende
ravivajadust, aga ka kvaliteetse ravikorralduse võimekust selles maakonnas.
„Igas maakonnas peab elanikele
olema tagatud kodulähedane arstiabi

kõige sagedasemate haiguste raviks,“
ütles Parv. Siia kuuluvad kõrva-nina-kurguhaiguste, silma- ja nahahaiguste, günekoloogiliste ja psühhiaatriliste haiguste ravi, samuti üldkirurgilised
protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste
ravi.
„Teatud erialad, kus ravivajadus ei
ole nii suur, aga patsient vajab spetsiifilisemat eriarsti, põhjalikumaid uuringuid
ja keerukamat ning kallist tehnoloogiat,
peavad kvaliteetse arstiabi tagamiseks
olema kättesaadavad vähemalt neljas
suuremas maakonnas – Harju, Tartu,
Ida-Viru, Pärnu,“ selgitas Parv. Siia kuuluvad näiteks uroloogia, seedetrakti haigused, südamehaigused, reumatoloogia,
närvisüsteemihaigused, kopsuhaigused,
infektsioonhaigused, lastehaigused ja
hormonaalsete häirete ravi.
Kõige keerukamat ravi, nagu näiteks
vähiravi (kiiritusravi) ja teatud kirurgilisi protseduure tehakse Parve sõnul
kahes suuremas haiglas. Nii vähiraviks
vajalikud onkoloogiakeskused kui ka

näiteks neurokirurgid tegutsevad kahes
Eesti suurhaiglas – Tartu Ülikooli Kliinikumis ning Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.
HAIGEKASSA TASUB ERIARSTI
VASTUVÕTU EEST VAID
LEPINGUPARTNERI JUURES
Tasub meeles pidada, et haigekassa
tasub ravikindlustatud inimese eriarstiabi eest ainult siis, kui raviasutusel on
olemas leping haigekassaga. Parv selgitas, et haigekassal on mitmeid kogemusi, kus ravikindlustatud patsiendid
on oma ravi eest ootamatult pidanud
ise maksma, kuna nad ei ole pöördunud
haigekassa partneri poole. „Enne kui
eriarsti juurde lähed, küsi alati üle, kas
raviasutusel on haigekassaga leping ja
kas arstiabi saab ikka haigekassa kulul,“
soovitas Parv.
Näiteks tuleb Pärnu maakonna elanikel silmas pidada, et valdavalt teeb
eriarstiabi vastuvõtte selles piirkonnas
Pärnu Haigla. Lisaks Pärnu Haiglale
osutavad tasuta eriarstiabi Pärnu maakonna kindlustatutele ka mitmed teised
erakliinikud, kust saab arstiabi psühhiaatria, günekoloogia, silmahaiguste
või endokrinoloogia erialal.

Eesti Haigekassa eriarstiabi partnerid Pärnu maakonnas
alates 1. oktoobrist 2018
PANE TÄHELE!
Eriarstile pöördumiseks on vaja perearsti saatekirja (v.a naistehaiguste, silmahaiguste, psühhiaatriliste
murede, tuberkuloosi, naha- või suguhaiguste ning trauma korral). Pöördudes raviasutusse, millel on
haigekassaga leping, tuleb ravikindlustatud inimesel maksta ainult visiiditasu. Selle suurus on kuni
viis eurot.
Pärnu Haigla SA
Ristiku 1, Pärnu
Telefon: 447 3300

Dermatoveneroloogia (naha- ja suguhaigused)
Endokrinoloogia (hormonaalsed häired)
Gastroenteroloogia (seedetrakti haigused)
Günekoloogia (naistehaigused)
Hematoloogia (vereloomehaigused)
Infektsioonhaigused
Kardioloogia (südamehaigused)
Neuroloogia (närvisüsteemi haigused)
Oftalmoloogia (silmahaigused)
Ortopeedia
Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)
Pediaatria (lastehaigused)
Psühhiaatria
Pulmonoloogia (kopsuhaigused)
Reumatoloogia (liiges- ja lihashaigused)
Sisehaigused
Taastusravi
Uroloogia
Üldkirurgia

Silmaarst Elle Lepik
OÜ Pikk 11, Pärnu
Telefon: 446 7003

Oftalmoloogia (silmaarst)

PureMind OÜ
Suur-Sepa 14, Pärnu
Telefon: 447 7920, 447 7930
Psühhiaatria

Rüütli Psühhiaatrid OÜ
Pikk tn 11–8, Pärnu
Telefon: 447 1321

Psühhiaatria

Sensus etc OÜ
Hommiku 4–4, Pärnu
Telefon: 442 2049, 521 2928
Psühhiaatria

Reveron Baltic OÜ
Metsa 28, Pärnu
Telefon: 669 0806, 684 3287, 520 8030, 555 43276
Endokrinoloogia (hormonaalsed häired)

Marieta OÜ
Seedri 6, Pärnu
Telefon: 578 79066
Günekoloogia

Malmö 19–2, Pärnu
Telefon: 444 5362

Günekoloogia
Vändras Vana tn 49 asuvad pakendite konteinerid, millega kogutakse pappi ja paberit ning segapakendeid.
Pärast fotol olevate konteinerite valesti kasutamist on
sinna paigaldatud videovalve.

Lisainformatsiooni haigekassa eriarstiabi partnerite, visiiditasude ja muude ravikindlustust puudutavate
küsimuste kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või helistades infotelefonile 669 6630.
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Millisel teel me
astume uuel aastal
,,Mina olen tee ..." Joh. 14:6

Vändra Martini
kirikul on uus
kivikatus

Õnnistati 25 aastat tagasi leeriskäinuid.

Lea Lindrel möödus
leeripäevast 50 aastat.

Kirikuaasta eelviimasel pühapäeval peeti Vändra kirikus uue katuse pühitsemise tänujumalateenistust. Aastaid pühakoja elus hoidmiseks hädavajaliku uue katuse
paigaldamiseks annetusi ja projektirahastust kogunud
kiriku nõukogu eesotsas Jüri Kallasmaaga jõudis ilusa
ja kvaliteetse lõpptulemuseni. Punastest kividest katus
koos põhjaliku katusealuse renoveerimise, proteesimiste
ja uue korstna ladumisega läks maksma 110 000 eurot.
Õpetaja Ants Kivilo andis tänukirjad kõikidele abilistele, tublidele AS Tare ehitajatele ja ettevõtte juhile Jaan
Reinsalule, uue katuse õnnistas praost Tõnu Taremaa.

Tänujumalateenistusel laulis kohaliku koguduse koor,
Viljandi Jaani koguduse koor ja ansambel Iris. Kaasa teenisid
organistid Tuuliki Jürjo ja Merle Maanus.
Jumalateenistusega tähistati ühtlasi kuld- ja hõbeleeripüha – õnnistati 25 ja 50 aastat tagasi leeris käinud leerilapsi.
Koguduse nõukogu ja õpetaja järgmiseks suureks eesmärgiks on kiriku siseruumide ja fassaadi remondiks rahastuse leidmine, et väärikas (231 aastat) vanuses pühakoda
oleks soojem ja näeks ka eale vastavalt sama väärikas välja.
Õie Kuusk

Piiride korrastamine muutub lihtsamaks
Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks
maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki
liitmine ja jagamine. Selleks kaasajastab Maaamet katastriandmeid, millega piiriandmed,
pindala- ja kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks. Piir looduses ei muutu ja muudatused
tehakse registri korrastamise eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvuse taastamist hakati
õigusjärgsetele omanikele tagastama maid ja
talusid – seda tuli teha kiiresti, et maa ei oleks
peremeheta. Nii maa tagastamisel kui ka erastamisel mõõdistas maamõõtja piiri, määras
kõlvikud ja koostas maatüki plaani. Maaüksusi moodustati ka plaanimaterjali alusel ilma
mõõdistamiseta. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab Maa-ametil kasutada erinevaid andmeallikaid ja nende andmete alusel on Maa-ametil katastripidajana õigus luua maatüki kujud
katastris, määrata kõlvikud ning arvutada pindala. See võimaldab viia vajalikke maatoiminguid
läbi lihtsalt, kiirelt ja taskukohaselt ning toetada
sellega kinnisvara käivet.
Uute tehniliste lahenduste abiga muutub
järgmise aasta jooksul võimalikuks maatüki
osaline mõõdistamine, mis varem võimalik ei

olnud. See tähendab, et maatoimingute tegemisel ei pea maamõõtja mõõdistama enam kogu
maatükki, vaid üksnes muudetavat piirilõiku.
Osaline mõõdistamine aitab lahendada praktilise elu vajadusi, näiteks kui naabrid soovivad
muuta omavahelist piiri, et saavutada otstarbekam maakasutus või kui tegelik maakasutus
ja ametlik piir ei lähe omavahel kokku. Samuti
aitab see parandada maareformi läbiviimisel
tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole vaja üldse looduses tähistada, lihtsustub maatükkide liitmine ja
jagamine selliselt, et Maa-amet saab nimetatud
toimingu sobivate alusandmete korral läbi viia
elektrooniliselt, ilma maa mõõdistamiseta.
Piiride korrastamiseks tuleb pöörduda maamõõtja poole, kes koostab maakorralduskava.
Sellele märgitakse olemasolevad ja soovitud
uued maaüksuse piirid. Maaomanikud kooskõlastavad piiride muutmise kohaliku omavalitsuse ja Maa-ametiga ning tellivad vajadusel
mõõdistamise. Mõõdistamisandmete alusel
määrab Maa-amet maatükkide piirid ja pindalad. Maaomanikud tasuvad vajadusel omavahel hüvitised ja notari poole pöörduma ei pea.
Maakataster registreerib uued katastriüksused

Jumala armu abil tohime jälle astuda peatselt uude aastasse. Mida
toob ta meile? Kuidas lahenevad meie mured ja probleemid, mis
meiega kaasa tulevad uude aastasse? Kas uus aasta saab meie eksimusete ja pattude koormat vähendada?
Alles oleme jõulurõõme ootamas ega taha mõelda ja muuta uue
aasta teed raskemaks. Aga , ega ühelgi aastal pole ju paistnud meie
kõikide elus ainult päike ega ole ka alati kevad ega suvi olnud. On väga
külmi, pilviseid ja tuuliseid päevi. "Sellisel silmapilgul kogeme, kui
sõltuvad me oleme kellestki vägevamast. Otsides teed ja väljapääsu,
ulatab oma abistava käe meie Issand Jeesus Kristus, kes on öelnud:
"MINA olen tee..." Jõuludega tuli Jumala armastus meie juurde oma
Pojas Jeesuses Kristuses. Ta sirutab oma käe meie üle ja juhib meid
nagu liikluspolitsei abitut inimest suures liikluses kindlalt ja kaitstult
teisele poole tänavat. Seda kätt vajame me kõik ka uue aasta teel,
sest Jeesus on tee, mis viib, hoiab ja juhatab meid läbi maise elu
liiklusummiku. Saagu uue aasta tee meile kõigile selliseks, mis meid
lähendab rohkem ja rohkem lähedaste ja kaasinimestega, ka kindlasti
Jumalaga. Jagagu meie Õnnistegija meile rohkem jõudeaega, et oma
hinges kõnelda Issandaga, leida lahendusi ja kinnitust oma muredele.
Kuulsa filosoofi Will Rogersai käest küsiti: "Kui sul oleks ainult
48 tundi elamiseks, kuidas sa veedaksid need tunnid?" Ta vastas:
"Ikka üks tund korraga." Meie ei tea, kui palju päevi ja tunde meile
on elamiseks antud. Seepärast tulge juba täna Kristuse juurde, pange
oma usaldus temale ja alake uue aasta teekäimist koos temaga. Me
kõik vajame oma eluteel Kristust, sest ainult tema on meile valguseks,
lohutajaks, jõuks ja lootuseks, kui läheme vastu tundmatule uuele
aastale. Jeesus on kaardistanud meie maise elutee meie jaoks. Ta on
tee navigaator ja tüürimees. Elumeri on meie ees suur, sügav ja lai,
meie elulaevuke on aga väike ja kergesti purunev. Seepärast palume,
et ta juhiks ja viiks meie elulaeva uuel aastal kindlalt läbi elumere
tormiste lainete lootuses, et jõuame kord igavese elu sadamasse.
Ilusat ja õnnistatud jõuluaega ning lootusrikast uut aastat kõigile!
Pärnu Jakobi koguduse liige
Aino Piibeleht.

Henn Lahesaare mõtiskleb
Juba iidamast-aadamast on perekond püha. Iga normaalselt ellu suhtuva inimese peas on mõtted abielust, lastest, nende kasvatamisest.
Kahjuks peab nentima, et abielu mõiste on devalveerunud ja esile
on kerkinud uus väljend: kooselu. Ma ei saa ei tavakodanikuna ega
juriidilist haridust omava inimesena aru neist, kes võrdsustavad need
kaks erinevat eksistentsi. Eriti tuleb see esile siis, kui kooselu puruneb.
Siis ilmneb, kes on kes. Toimub musta pesu pesemine ja varanduse
katkirebimine. Võigas on kuulda juriidiliselt põhjendamatuid väiteid,
et saada vaid suurema suutäie omanikuks. Seega – kooselu võib olla
täis õnne ja armastust, aga rääkida abielust... Edasi mõelgu ja otsustagu igaüks ise.

ja esitab kinnistamisavalduse vastavalt maaomanike tahtele. Seega on maatoimingute tegemine
maaomanikele edaspidi märksa lihtsam, ei pea
enam esitama samasisulisi avaldusi mitmele riiklikule registrile ega pea pöörduma notari poole.
Maatoimingu lihtsama läbiviimise üks
eeldus on see, et maa piirid oleksid katastris
kajastatud võimalikult ajakohaselt ja oleksid
vastavuses piiridega looduses. Samuti on tähtis, et katastrikaardil kajastuks tegelik looduslik
seisund ehk et oleks õige teave selle kohta, kui
suure osa maatükist katab õuemaa, metsamaa,
haritav maa, looduslik rohumaa või muu maa.
Praegu loovad lihtsustatud maatoiminguteks eeldused nii mõõdistustehnika ja aluskaardi
täpsus kui ka infotehnoloogilised võimalused.
Nii võtabki Maa-amet maakatastris 1. jaanuaril
2019 kasutusele oluliselt täpsemad alusandmed.
Sama piiripunkti kohta erinevate maatükkide
vormistamisest ja mõõdistamisest kogutud
andmed, mis võisid erineda lubatud vea piires, viiakse omavahel kokku. Samuti viiakse
loodusobjektil kulgevad piirid vastavusse
aluskaardiga. Piiriandmete kokku viimisega
võivad muutuda piiripunkti koordinaadid ja
sellest tulenevalt võib vähesel määral muutuda

ka maatüki pindala maakatastris ja kinnistusraamatus. Oluline on rõhutada, et seejuures
piir looduses ei muutu ja muudatused tehakse
registri korrastamise eesmärgil. Andmed muutuvad täpsemaks ja seega on piiri asukoht looduses ka üheselt määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe registri põhine süsteem – õiguslikku
tähendust omav omandiandmete register ehk
kinnistusraamat ja tehniline, maatüki andmeid pidav register ehk maakataster. Kinnistusraamat saab andmed maatüki sihtotstarbe,
asukoha ja pindala kohta maakatastri pidajalt
ehk Maa-ametilt. Seega maakatastri andmete
korrastamise tulemusel muutuvad täpsemaks
ka maatüki andmed kinnistusraamatus.
Head maaomanikud, palun tutvuge oma
maaüksuse pindala ja kõlvikute andmetega
Maa-ameti geoportaalis:
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksuse-kolvikute-paring-p631.html
Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Lisainfo
ja võimalikest andmete ebatäpsustest anna
palun teada Maa-ametile aadressil kataster@
maaamet.ee või helista infotelefonil 6750 810.
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Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi
hooaeg on alanud edukalt
Baltimaade karikavõitjad
Mario Mägisalu ja Jürgen Silling

Suure Karu Pojad tõid koju
Baltimaade karika
22. septembril võistlesid maadlusklubi maadlejad Paikusel
Leo Kreinini mälestusvõistlustel.
Tüdrukutest võitis Lisete Erik 2. koha. 2007. a sündinud ja
nooremate tulemused: Kened Mägisalu 5. koht, Hendri Vesper
4. koht, Heino Lohk 8. koht. Täiskasvanud: Mario Mägisalu 1.
koht, Norbert Aunapuu 2. koht, Jürgen Silling 1. koht. 2001
ja nooremad: Miko Mägisalu 5. koht (jättis võistluse pooleli
esimese matšiga, kuna sai trauma).

Ees: Kaspar Milvek, Danil Toomela ja Steven Kaplur.
Tagareas Lukas Perner, Oskar Perner, Hendri Vesper,
Lisete Erik, Janely Vutt ja treener Mario Mägisalu.
29. septembril käisime Lihulas kogemusi korjamas. Meie
tulemused: Kaspar Milvek 5. koht, Hendri Vesper 5. koht, Rasmus Milvek ja Kened Mägisalu 13.-14. koht, Janely Vutt 4. koht.
6. oktoobril maadlesime Kivi-Vigalas. 2010 ja nooremad:
Kaspar Milvek(-25 kg) 5. koht, Danil Toomela (-30 kg) 5. koht,
Steven Kaplur(-30 kg) 8. koht, Oskar Perner (-30 kg) 9. koht,
Lukas Perner (-40 kg) 2 .koht, 2004 ja nooremad: Hendri Vesper (-35 kg) 1. koht. 2003 ja nooremad tüdrukud: Lisete Erik
3. koht, Janely Vutt 6. koht. Täiskasvanud: Mario Mägisalu
(-60 kg) 1. koht.
13.oktoobril käisime Tapal maadlemas. Kohal olid
ka maadlejad Lätist ja Soomest. Täiskasvanud: Mario
Mägisalu (-60 kg) 1. koht, Jürgen Silling (-77 kg) 5. koht,
Norbert Aunapuu (-77 kg) 6. koht. 3.novembril võistlesime Maardus A. Abergi MÄV-l ning kõik poisid said tunda
võidurõõmu. Kaspar Milvek (-26 kg) 6. koht, Rasmus Milvek
(-32 kg) 7. koht, Hendri Vesper (-35 kg) 2. koht.
10. novembril võistlesime Viljandis Baltimaade karikavõistlustel vabamaadluses. Kohal olid Soome, Eesti, Läti, Leedu ja
Venemaa maadlejad. Noored: Hendri Vesper (-35 kg) 7. koht.
Täiskasvanud: Mario Mägisalu (-57 kg) 1. koht, Jürgen Silling
(-86 kg) 1. koht.
13. novembril saavutas Helary Mägisalu Rumeenias U23
MM-il 23. koha.

Lauatennisehooaeg algas meie klubi lastele Riin Oviir, Viktoria Ellermaa kaotas AseTartus 15. septembril, kus Evelin Lestali rile ja Maardule 1-4, Kalevile ja Narvale
memoriaali raames peeti esimene Laste 0-4. Punkti Aseri ja Maardu vastu tõi Liisi
GP etapp. 11-aastaste tüdrukute vanu- Koit. I liigas mängib meil sel hooajal kaks
seklassis oli Aliisa Laan 12. ning Joel Vee- võistkonda. Võistkond koosseisus Madis
maa 11-aastastes poistes 16. Parima
tulemuse mängis välja Karolin Figol,
kes saavutas 13-aastaste tüdrukute
klassis 5. koha, Rebeca Käsperile 12.
koht. 15-aastaste tüdrukute hulgas oli
Annabel-Anett Jürisaar 9. Pühapäeval Evelin Lestali Memoriaalil näitas
Ketrin Salumaa, et laager Hiinas on
mõjunud hästi ning tasuks 9. koht
ning naiste arvestuses kuldmedal.
Andres Somer tuli 12. ning veteranide
vanuseklassis kolmas koht.
29. septembril avas oma hooaja
EcoBirch Pärnumaa seeriavõistlus,
kus osales 95 lauatennisisti. Etapi
parim naine oli Liisi Koit (16. koht).
11-aastaste tüdrukute parimaks tuli
Aliisa Laan, pronksmedal Eliise Karjusele, kes tegi oma esimese võistluse.
Kuni 15-aastaste vanuseklassis Karolin Figolile hõbemedal, 18-aastastest
Ketrin Salumaale pronks. Reitinguklassi 300+ võitis Viktoria Ellermaa. Endast parima andsid ka Jaanus
Mölder, Oleg Safonov, Taavi Miku,
Annabel-Anett Jürisaar, Joel Veemaa,
Rebeca Käsper, Rasmus Lõsjuk ning Ketrin Salumaa koos
Roland Reiberg, kes samuti võistles treener Andres Someriga.
alles esimest korda.
Laupäeval, 6. oktoobril alustas
Koit, Andres Somer, Meelis Kärner ja Allar
oma uut hooaega ka Raplamaa karikasari. Vellner alistas tulemusega 4-1 Maardu
Kolmas koht Andres Somerile. Rõõm on võistkonna. Kaotati TalTech SK/ Haapsalu
aga selle üle, et Karolin Figol suutis terve LTK-le 0-4, Pärnu Vint 90 I võistkonnale
võistluse vältel näidata väga head mängu 1-4, Pärnu Vint 90 II võistkonnale 3-4.
ning saavutas 12. koha, olles sellega turniiri Väga paljud mängud olid äärmiselt tasaparim naine ja kuldmedal ka omavanuste vägised ning kaotati seisuga 2:3. Meie teine
tüdrukute klassis. Super tulemus! Endast meeskond (Aksel Laks, Keit Reinsalu, Allar
parima andis ka Taavi Miku.
Oviir ja Sergei Kuriltsik) võitis samuti
13. oktoobril toimus võistkondlike Maardut, kuid tulemusega 4-2 ja kaotati
Eesti meistrivõistluste I etapp. Naiskond TalTech SK/ Haapsalu LTK-le 0-4, Pärnu
koosseisus Liisi Koit, Ketrin Salumaa, Vint 90 esimesele ja teisele võistkonnale

2-4. IV liigas mängivad Oleg Safonov, Rene
Riomar, Jaanus Mölder ning Almar Rahuoja ja nende esimene võistluspäev oli edukas. Alistati Kadrina LTK, Maardu LTK IV,
Võru LTS II ning kaotati Sillamäe SK Kalevile. V liiga meeskond koosseisus Taavi
Miku, Kalev Allikivi, Raul Tammiste ja
Peeter Palu kaotasid Keila II-le ja Keila
IV-le võistkonnale ja Haapsalule, ning
võideti Viimsi meeskond.
20. oktoobril toimus EcoBirch Pärnumaa seeriavõistluse teine etapp Paikusel. Võistluspäevast võttis osa 86 lauatennisisti. Medaleid jagus meie klubile
palju: kuldmedalid said Liisi Koit (16.
koht), Aliisa Laan (78. koht), Viktoria
Ellermaa (45. koht) ja Ketrin Salumaa
(27. koht), kes kõik võitsid oma vanuseklassis. Karolin Figolile (46. koht)
Viktoria järel hõbemedal. Hästi mängisid ka Taavi Miku (63. koht), Annabel-Anett Jürisaar (79. koht) ning Joel
Veemaa (80. koht).
Ning nüüd meie parima tulemuse
juurde. Pühapäeval, 28.10 toimusid
naiskondlikud Eesti meistrivõistlused
juunioride vanuseklassis. Kuna meil
endal hetkel kolme juuniorit välja panna
ei ole, siis esindas Ketrin Salumaa koos
Karina Grigorjani ja Alina Jagnenkovaga
Maardu Lauatenniseklubi. Saavutati
tubli teine koht.
4. novembril toimus järjekordne
EcoBirch Pärnumaa seeriavõistluse 3.
etapp Paikusel. Ka seekordne etapp oli
osavõtjaterohke – osales 94 lauatennisisti.
Seekord tegi meie parima tulemuse Madis
Koit, kes pidi vastu võtma mitmed tasavägised kaotused, kuid tasuks 12. koht.
Oma vanuseklassi võitsid nii Liisi Koit kui
ka Karolin Figol. Kuni 11-aastastes tüdrukutes Aliisa Laanele hõbemedal. Oma
parima andsid 3. etapil ka Taavi Miku,
Annabel-Anett Jürisaar ning Joel Veemaa.
Liisi Koit

MTÜ Suure Karu Pojad
treener Mario Mägisalu

Kutsume osalema vanemlus
programmis „Imelised aastad“
„Imelised aastad" on tõenduspõhine vanemlusprogramm, kus arendatakse ja õpetatakse 2-8-aastaste laste
vanematele vanemlikke oskuseid, mille läbi paraneb lapse
ja vanema vaheline suhe.
Koolitusel õpitakse lapsega kontakti saama, last tunnustama, konflikte lahendama, ennast kehtestama, piire
seadma ning toime tulema erinevate probleemidega.
Läbi koolituse omandatud vanemlikud oskused aitavad
ennetada laste käitumisprobleeme.
Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad
suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis
väheneb agressiivne käitumine ja koolist väljalangemine.
Täpsemat infot programmi kohta saab veebilehelt
https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/
Põhja-Pärnumaa vallas alustab tööd jaanuaris 2019.
aastal kaks gruppi: 1. grupp alustab tööd Vändra piirkonnas (neljapäeviti kl 14.00) ja 2. grupp Pärnu-Jaagupi
piirkonnas (neljapäeviti kl 17.30).
Koolituse kestvus on kokku 16 nädalat, kohtumine
koolitajatega 1 kord nädalas 2-2,5 tundi. Vallavalitsus
tagab toitlustamise ja vajadusel lapsehoiuteenuse.
Palume oma huvist koolitusel osalemiseks teada anda
hiljemalt 7. detsembriks 2018. a PÄRNU-JAAGUPI piirkonnas kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee, tel 56644562
ja VÄNDRA piirkonnas evelin.ivanov@pparnumaa.ee,
tel 51911641

VÄNDRA KARU
2018
Vändra Karu 2018 mängijad ja mängu korraldajad. Foto Kristel Rand

Järjekordne üle-eestiline ühekilb Vändra
Karu, üle-eestilise üksikmängu karikasarja
1. etapp toimus traditsiooniliselt oktoobrikuu viimasel laupäeval, esimese lume
päeval.
Kohaletulnuid nimekaid mälumängureid oli 17, kes omavahel ka teretuttavad-sõbrad Tallinnast, Tartust, Viljandist,
Türilt, Vändrast ja mujaltki.
Esitati kokku 50 küsimust – koostajateks Andrus Ütt, Valdur Ojala, Mari Nuut.

Küsimustekomplekti pani kokku Valdur Ojala.
Läbiviijad olid seekord Andrus Ütt,
Mari Nuut, Kristin Rand, Kädi Pärnoja,
abilised Triin ja Minni Toom. Esikuuikusse
kuulusid: 1. Indrek Salis 72 punkti; 2. Andres Allpere 60 punkti; 3. Hugo Tang 47
punkti; 4. Arvo Kreegipuu; 5. Aksor Koit;
6. Sven Oidjärv.
Parim noor oli Vändrast pärit Adam
Erki Enok.

Sümboolse ennustajaauhinna võinuks
anda Andrus Üttile, kes esitas küsimuse
lumememmede päeva kohta, sest just 27.
oktoober oli sel sügisel esimese lume päev.
Tänud Vändra Kultuurimajale Ats
Paberitsile ja Martin Sempelsonile,
Suur, suur tänu Vändra oma ettevõtjatele, pikaaegsetele sponsoritele Aadu
Juhkentalile ja Roman Kivestele.
Mari Nuut

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Kutsume

kõiki Vändra kultuurimaja kangaringi endiseid ja praeguseid kangakudujaid
pidulikult tähistama ringi 60 tegevusaastat 5. jaanuaril 2019. a kell 12.00
Oma osalemissoovist palume teatada 15. detsembriks 2018. a.
Tiiu Kont 52 99 314
PAKUME TÖÖD:
Koer kadus 30. augustil Rapla mk
Kehtna vallast Lellapere-Nurme
külast. Ta on kasvult alla põlve, kikkis
kõrvad, rõngas sabaga, kollast värvi.
Reageerib nimele Paula. Sõbralik,
kuid umbusklik.
Koer on kiibitud ja registreeritud,
viimati nähti teda 08.09.2018 õhtul
Valgus. Peale seda teda nähtud ei
ole.
Igasuguse info korral helistada palun
numbrile +372 523 2372 (Peeter).
Koerani viiva info eest leiutasu.
Ootame väga oma Paulat koju

KINNISVARA
Müüa Vändras Turu 13 teisel korrusel
läbi maja planeeringuga 3-toaline korter
73 m2. Tel 52 32 648
Pensionärist naisterahvas väikese
koeraga otsib endale 1-2 toalist
üürikorterit.
Pakkumised oodatud tel 5660 1350.
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.

Kes ei soovi oma sünnipäeva lehes avaldamist, palun teatage sellest eelneva
kuu 10. kuupäevaks e-posti aadressil
uuskoidula@hot.ee või tel 5598 6950
või 44 30 330

MITMESUGUST
Jõulukuuskede müük Vändra turuplatsil
alates 14. detsembrist
Info tel 511 5198 Rando Köster
Teostame erinevaid raietöid: võsalõikus,
raadamine, puude langetamine. Samas
halupuude müük. Tel 5341 3723
sulevpaap@hot.ee
Teostame ehitus-viimistlus-remondi- ja
torutöid (vannitubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine, parkett
põrandate paigaldus jne).
Tel +372 5617 4500; +372 5621 6394
Urmas
OÜ Adore ostab Vändras haavapakku,
raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 5144185 Ado Pert adore@hot.ee

Vändra Õigeusu kirikus
JÕULUJUMALATEENISTUS
26. detsembril kell 11.00. KONTSERT

EELK Vändra Martini Kirikus

2. detsember kell 12.00 I advent. Missa

Advendiaja jumalateenistused algusega kell 11.
2. detsembril 1. advendi jumalateenistus. Kaasa teenib Vändra Valla Naiskoor

16. detsember kell 14.00 III advent.
Jumalateenistus armulauaga
23. detsember kell 14.00 IV advent.
Jumalateenistus
24. detsembril jõuluõhtu jumala
teenistused kell 15.00 ja 18.00
25. detsembril kell 14.00
I jõulupüha jumalateenistus
31. detsembril kell 18.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
Koguduse kantselei avatud
T–K kell 10.00–14.00

OOTAME INIMEST, KES ON AVATUD,

AUS, HEA SUHTLEJA JA EI PELGAKS

Käesoleva aasta viimane Valla Teataja
ilmub enne jõulupühi. Palun saatke
jõuluõnnitlused, teated, artiklid, reklaamid jm ajalehe meiliaadressile hiljemalt
10. detsembriks.

Pärnu-Jakobi koguduses

9. detsember kell 12.00 II advent.
Jumalateenistus

HOOLDUSTÖÖTAJALE

TEATED

PÜHA JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS 24. detsember kell 16
Kaasa teenib koguduse naiskoor
Vana-aastaõhtu jumalateenistus
31. detsembril kell 11
Õpetaja Ants Kivilo
tel 44 57570, 53 960574
Oodatud on liikmeannetused
EE972200221051849170
ja remonditoetused
EE972200221051849073

EAKAID INIMESI. TÖÖÜLESANDED

ON KLIENTIDELE HOOLDUSTEENUSE
OSUTAMINE JA NENDE ABISTAMINE
IGAPÄEVATOIMINGUTES.

PÄRNJÕE
TÖÖKOJA HOONES

TOOTSI HOOLDEKODU
ASUKOHT: TOOTSI ALEV, KOOLI 15

RIINA POOD

Helistage: 4460602 või 53476689

UUED RIIDED JA JALATSID HISPAANIAST
VALIK RIIDEID, JALATSEID
JA PALJU MUUD SÕBRALT SÕBRALE
AVATUD
E-R 11.00-17.00 ja L 10.00-14.00
SEOSES JÕULUDE JA AASTAVAHETUSEGA
ON KAUPLUS SULETUD
23. DETSEMBRIST 2018
KUNI 1. JAANUARINI 2019

Kirjutage: tootsi.hooldekodu@gmail.com

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

Seoses tootmismahtude kasvuga otsime oma meeskonda juurde:

TOOTMISTÖÖLISI VIIMISTLUSOSAKONDA
JA

KAUNIST LÕPPEVAT AASTAT!
KOHTUMISENI 2. JAANUARIL 2019

Tootsis asuv Betamar OÜ

pakub tööd

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

Õnnistatud jõuluaega kõigile!

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.
Kandideerimiseks palun saada CV aadressile
ailt@danspin.dk

Veoautojuhi ja bussijuhi
ametikoolitused Pärnus
Lp kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema,
siis olete oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel
tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Pärnus.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning
sõidumeerikutesüvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
06-09.12.2018

Puudelt on langenud lehed,
sügislillede õied on pisaraid täis,
soe sügistuul võttis Sul käest,
viis sinna, kust tagasi enam ei tulda…

AGO VIIR
16.11.1958 - 13.10.2006

60. sünniaastapäeval
mälestavad lähedased.

Avaldame südamlikku
kaastunnet
Õnnele

kalli isa
kaotuse puhul
Korteriühistu Vana 39

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikselt leinas langetame pea…

Mälestame endist
Tootsi vallavanemat
KALJO AHMANIT
Avaldame
kaastunnet omastele
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Meie südamlik kaastunne
Jaan Rikkerile ema

MARE RIKKERI
kaotuse puhul
Rahvatantsurühm Wendre

Mis tulema peab, see tuleb,
kellel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe…

Lahkus igavikku meie kallis
isa, vanaisa ja vanavanaisa
REIN KALJUSAAR
04.10.1938 – 08.11.2018

Samal ajal alustab ka 70-tunnine ametikoolitus alustajatele.

Koolitajad: Lenno Põder, Vitali Nester jt.
Asume Pärnus Swedbank ärimaja teisel
korrusel (Kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt
telefonil 5886 7665 või külasta
meie kodulehte: www.autosert.ee

Leinavad lapsed peredega

Mälestame

AINO TIIDET
ja avaldame kaastunnet
omastele.
KÜ Turu 13 elanikud.

JAAN MAAS

25.10.1941 – 16.09.2018

AINO TIIDE

17.04.1949 – 26.10.2018.

KALJO AHMAN

22.07.1949 – 04.11.2018

MARE RIKKER

15.12.1941 – 04.11.2018

REIN KALJUSAAR

04.10.1938 – 08.11.2018

VIRVE SULG

26.04.1940 – 14.11.2018

ARVI MERILAINE

31.03.1951 – 16.11.2018

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Aleksander Junti
Herbert Kaljumäe
Herman Paugus
Vello Kutsar
Laine Jaanson
Aino Lüll
Mihkel Olli
Elli Soosalu
Vilma Avarmaa
Endel Kivisalu
Naime Einlo
Mai Rohula
Eleonora Vähi
Salme Lõo
Anastasia Raidna
Vello Prints
Ado Kirkmann
Lea Adamberg
Leida Ohtla
Ivo-Arvo Puusepp
Koidu Reinup
Maie Jürimäe
Linda Põldre
Hilja Kapp
Margus Mangusson
Helve Leppik
Olev Merirand
Kalle Kallasmäe
Udo Toomela
Helve Lember
Peeter Jõgiste
Olev Lints
Maire Valliveere

1.12
24.12
1.12
10.12
1.12
5.12
16.12
20.12
25.12
27.12
3.12
6.12
10.12
11.12
16.12
31.12
3.12
7.12
13.12
17.12
28.12
29.12
1.12
21.12
27.12
5.12
5.12
10.12
14.12
21.12
28.12
29.12
29.12

95
94
93
91
90
90
90
90
90
90
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
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Vändra kultuurimajas

Vändra Raamatukogus

Pärnjõe rahvamajas

• 2. detsembril kell 18.00 I advent: süütame
alevi jõulukuusel tuled.
• 9. detsembril kell 15 II advent: Hobikoori
kontsert Raamatukogus ”Jõulud näevad tulla”.
• 11.detsembril kell 9-11.30 Doonoripäev
• 13. detsembril kell 11.00 Lasteteater Reky
“Jõuluvanaks saamise saladus”. Pilet 8 €
• 16. detsembril kell 12 III advent: esinevad
Vändra Lasteaia lapsed.
• 20. detsembril kell 18.00 EAKATE
JÕULUPIDU. Esineb Voldemar Kuslap.
Pilet 8 €, Eelregistreerimine toimub Popi poes
kuni 10. detsembrini.
• 29. detsembril AASTALÕPU PIDU Vändra
Kultuurimajas. Esinevad ansembel NUKKER
KUKEKE, showtantsutrupp CELAVY, DJ JAANUS
POLLI. Õhtut juhib MARK KITAJEV. Piletid
müügil Vändra Kultuurimajas novembris 12 €,
1.-17. detsember 15 € ja 17.-28. detsember
20 €.

• 3. dets. - 4. jaanuarini avatud suhkrupakkide
näitus JANE METSA kogust.
• Detsembrikuu Laste Jututuba toimub
laupäeval, 15. detsembril kell 11.00. Loeme
Olivia Saare luulekogu "Pika suka päkapikk" ja
kaunistame piparkooke.

• Laupäeval, 22. detsembril algusega kell 20
Pärnjõe JÕULUPIDU. Tantsuks mängib
REIN KONTSON. Lauale meelepärane võta ise
kaasa, kohv maja poolt. Pilet 5 €.
Laudade broneerimine tel 53009530 Heli.

Kaisma rahvamajas
• 19. detsembril kell 10.00 JÕULULAAT.
• 10. detsembril kell 12.00 Kaisma piirkonna
eakate jõulupidu. Külalised Pärnu Raeküla
Vanakooli Keskusest. Osavõtust palun anna
teada 5. detsembriks telefonil
+372 5155931 Imbi.
• 1. jaanuaril kell 00.30 UUDE AASTASSE
TANTSUGA. Sissepääs 5 eurot. Tantsuks
mängib Eeri Bakhoff.

Nugise kohvikus
• 12. detsembril algusega kell 19
M. Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli
laulueriala õpilaste KONTSERT. Kõigile tasuta.

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

Carmen Pari ja Inari Tuisu perre sündis
23. oktoobril tütar Lenna.
Talvi ja Raul Kiveste perre sündis
5. novembril poeg Remi.
Kristi Võsumetsa ja Mehis Mäe perre
sündis 8. novembril poeg Hatso.
Jane Tõkke perre sündis 10. novembril
poeg Kaspar.
Ave Punmanni ja Roland Mederi perre
sündis 21. novembril tütar Loviise.
Kristina ja Tiit Soosaare perre sündis
21. novembril tütar Miia.

Vihtra külakeskuses
• Reedel, 28. detsembril algusega kell 20.00
AASTALÕPUPIDU. Tantsuks mängib ansambel
"Lihtsad Poisid". Pidu on laudadega, palume
kohad eelnevalt broneerida. Info tel 5221329
Reelika
Pilet 7 eurot. Kohv ja pokaal šampust maja
poolt, muu meelepärane võta ise kaasa!
Olete lahkesti oodatud!

Suurejõe Rahvamajas
• Pühapäeval, 9. detsembril kell 18.00
ADVENDIKONTSERT. Eeskava pakuvad Pärnu
Käsikellastuudio lasteansamblid, juhendaja
Elo Kesküla. Pilet täiskasvanutele 2 €, lastele
1 €. Info tel 5120893 Heldi
• Pühapäeval, 16. detsembril kell 13.00
JÕULUPIDU Suurejõe piirkonna eakatele
ja valla puuetega inimestele. Eeskava
pakuvad rahvamaja taidlejad. Oodatud on
Kaansoo, Kirikumõisa, Kose, Leetva, Lüüste,
Mustaru, Suurejõe, Säästla, Tagassaare,
Veskisoo ja Võiera küla eakad ning valla
puuetega inimesed. Osalemise soovist teata
9. detsembriks tel 53323326 Olga
või 5120893 Heldi
• Reedel, 21. detsembril kell 20.00 Suurejõe
Rahvamajas JÕULUPIDU Näitetrupp Poolvillased toob lavale Inga Lunge kirjutatud lühinäinendi "Kingikontroll". Lavale seadnud Erika
Tetsmann. Tantsuks ans POLERO. Meelepärase lauale võid ise kaasa võtta. Kohv maja
poolt. Pilet 7 €. Info ja laudade broneerimine
tel 5120893 Heldi või
suurejoerahvamaja@gmail.com

Kadjaste Vabaajakeskuses
• 12. detsembril kell 13.00 Jututuba - külla
tuleb oma tööst ja tegemistest rääkima
Kastarro talu perenaine Inge Saar, kes
valmistab šamaanitrumme. Täpsem info
tel 51 468 39 tiinaheidemann@gmail.com
• 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 meiliaadressil
tiinaheidemann@gmail.com

Kinke-

VAIPKATTED

kaardid

-20%

VAIBAD

-30%

kuni

10.12.-22.12.2018

Vihtra tee 1A Vändra E-R 9-17 L 9-14
+372 444 77 85 vandra@valley.ee

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

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Järgmine Valla Teataja ilmub 21. detsembril. Jõuluõnnitlused, artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 10. detsembriks
ajaleht@pparnumaa.ee või võtta ühendust tel 55 986 950. Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

