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Aadu Juhkental pälvis
Pärnumaa kõrgeima
tunnustuse – vapimärgi
Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) otsustas omistada sel aastal Pärnumaa kõrgeima
tunnustuse – vapimärgi – ettevõtjale, Vändras asuva OÜ Valley omanikule ja tegevjuhile Aadu Juhkentalile.
Valley on Eestis ainulaadne ettevõte, kus toodetakse vaipu käsitafting meetodil. Iga vaip on
nagu omaette kunstiteos, mis valmib käsitööna
konkreetse tellija interjööri sobivana. Tooteid
müüb firma peamiselt Euroopa ja Skandinaavia
maadesse nii eramute, hotellide, restoranide kui
suuremate projektide tarbeks. Valleyst tellitakse
eksklusiivseid käsitöövaipu 21 riiki üle maailma.
,,Kindlasti on see number suurem,“ täpsustab
Juhkental, ,,edasimüüjad ja disainerid ei avalda
alati riiki ja kohta, kuhu nad turustavad. Viimased kolm aastat on Prantsusmaa olnud tellija
number üks, teine Saksamaa, kolmas Itaalia.
Kaugematest paikadest on meie vaipu ostetud
Jaapanisse ja Kanadasse." Vändras on kootud
vaipu presidendi residentsi Kadriorgu, Portugali saatkonda Leedus, Kempinski ja Hyatti keti
hotellidesse, Pärnus Hedon spaahotelli, Tervise
Paradiisi, Vändra raamatukogu lastenurgas on
Valley käsitöövaip jne. Ekspordiks läheb toodangust keskmiselt 95%. Valley firmakauplused
on Vändras, Jõhvis, Narvas ja Rakveres.
,,Meie prioriteet on jätkuvalt naturaalsetest
materjalidest käsitaftingvaipade tootmine ja
kindlalt oma nišis tegutsemine. Pakume oma
klientidele unikaaldisaini, parimat teostust ja
kvaliteeti,“ räägib Juhkental. Valley on seitsmel

korral esitlenud oma kunstnike loomingut ühel
maailma suurimal vaipade ja põrandakatete
messil Domotex, mis toimub iga aasta jaanuarikuus Saksamaal Hannoveris.
Juhkental on võtnud südameasjaks annetada igal aastal vaip ühele kirikule. Valga Jaani
kirik, EELK Vändra kirik, Karuse kirik ja Tori
kirik on viimastel aastatel saanud spetsiaalselt
nende interjööri disainitud vaipade näol uuema
ja värskema ilme.
Vändra kultuuri- ja spordiüritustel on Juhkental aidanud katta väärikaid auhinnalaudu.
Tema firma on tuntud kunstiedendaja ja ajaloopärandi toetaja. Näiteks võib tuua Endla
teatri sammassaalis toimunud koduriigi juubelile pühendatud vaibanäituse „Me armastame
Eestit”. 2018. a tunnustati Valleyd ja Juhkentali
Pärnumaa vastutustundliku ettevõte ja 2015. a
maaelu edendaja tiitliga.
Juhkentali edulugu võiks olla eeskujuks ja
julgustuseks nii mõnelegi noorele, kes leiab, et
hetkeolukord ei paku rahuldust, tahaks midagi
enamat. Ja et american dream`i (ajalehepoisist
miljonäriks) teostumist ei pea minema otsima
välismaale – oma edulugu võib üles ehitada
ka kodupaigas. Sihikindlust, väga suurt töökust, uudishimu, arukust ja õnne nõuab see nii

siin kui kaugemal. Aadu Juhkental on põline
vändralane. ,,Alustasin oma kooliteed Vändra
kooli punases majas (endises kurttummade
koolimaja hoones). Keskkooli lõpetasin olümpiaaastal – 1980. Minu tööraamatu esimene
sissekanne on: ,,Säde“ sovhoos, traktorist“.
Eelmise sajandi lõpukümnendil kuulusin
KEKi suusakoondisesse. Üks meeldejäävamaid
seiku tollest ajast on seismine koos Andrus
Veerpalu ja Johannes Toimiga ühel auhinnapjedestaalil Pärnu KEKi edukate võitjatena.
Spordimehe hing on minus kogu aeg olnud.
Praegugi alustan päeva hommikusörgiga, et
head enesetunnet ja värskeid mõtteid koguda.
Üheksakümnendate algul kutsus Tõnu Laks
mind Mistrasse, kui avas esimese vabrikupoe
– üleraudteepoe Vändras. Müüsime Mistra toodangut koos Eve Valma ja Loreida Oisaluga.
Hiljem jätkasin juba müügiosakonnas. Oli

Praegu Vändra raamatukogus näitusel olevat vaipa ,,Kulgemise killud“, mis jutustab sümbolite abil Eesti rahva
ajaloost, on eksponeeritud nii Hannoveri vaibamessil Domotex kui Pärnu Endla teatri sammassaalis.

äärmiselt põnev aeg. Selle kõrvalt hakkasin
vaikselt arendama oma vaibatootmise mõtet.
Alguses rentisime ruume Balti Trafolt, siis ostsime Tarbijate Kooperatiivilt ülikehvas seisus
vana taaralao, mida asusime renoveerima ja
aasta-aastalt edasi laiendama.“
Tänaseks on OÜ Valleyl 3000 ruutmeetrit
tootmispinda koos kaasaegse tehnika ja sisustusega ning 48 tublit töötajat. ,,Tööle on jäänud
ainult kuldsed käed ja kuldsed pead,“ muheleb
Juhkental. ,,Praegu on meil viis robotit, plaanime osta ka kuuendat. Käsitaftingu robot teeb
täpselt seda, mida me temalt küsime. Nendega
tegutsemiseks on vaja eelkõige teadmisi.“
Pandeemia pani oma pitseri kõikidele ettevõtetele. ,,Eelmise aasta märts ehmatas tõsiselt,
kui Prantsusmaa ja Itaalia läksid lukku, kaks
meie põhilist tellijat. Olukorda aitasid kontrolli
all hoida meie iganädalased üldkoosolekud, kus
selgitasin, mida ja kuidas teeme ja miks. Nii
mõisteti ka ebapopulaarseid otsuseid paremini.
Kokkuvõttes ükski töötaja meil rahaliselt kannatada ei saanud. Aga juuniks kõik taastus ja
2020 oli meie aegade parim detsember. Mis see
aasta toob, ei tea. Midagi ilusat praegu ei toimu.“
Juba 12 aastat Tammistest Vändrasse tööle
käiv Juhkental meenutab: ,,Alguses mõtlesin,
et hakkan seda elukohamuutust põdema, aga
ei. Sõidetud pooltund annab võimaluse mõtete
selginemisele. Elus on vaja teha muudatusi, kas
töö- või elukoha vahetusega, see annab toonust.
Pärast ülikooli lõpetamist tuli poeg Ingemar
vabrikusse tööle, kus on tootmisjuht ja korraldab kogu robotimajandust. Tütar Hanna-Liisa
on oma elamise sättinud Soome, töötab seal ja
kasvatab meie ainukest lapselast Robinit. Tütar
Annabel lõpetab sel aastal Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja meie noorim tütar Lisanna
käib sama kooli esimesel kursusel. Abikaasa Ly
on pea 38 aastat minuga ühes rütmis hinganud
ning toetanud mind igas ettevõtmises. Tema
töötab kodukontoris. Nädalavahetused püüan
ikka perega veeta ja koos tegutseda meie maakodus Kajussaare talus.
Teeb head meelt, et meie tegemisi on märgatud ja tunnustatud. Eelkõige soovin tänada
enda väga tublit meeskonda, sest iga lüli selles ahelas on hinnatud ja oluline ning andnud
suure panuse tunnustuse saamisel. Suur tänu
kohalikule omavalitsusele tähelepanu eest, läbi
kelle sai Valley nomineeritud.“
Õie Kuusk
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Kokkuvõte jaanuarikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 39. istung toimus
20. jaanuaril 2021. a kell 14.00 virtuaalses keskkonnas Zoom.
Koosolekult puudus volikogu liige Heldi Raude.
• Kuulati Hendrikson & KO poolt koostatud uuringu „Ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamine Tori ja
Põhja-Pärnumaa vallas“ tulemuste tutvustust. Informatsioon
võeti teadmiseks ning uuring avaldatakse valla veebilehel.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.12. 2018. a määrust nr 63 „Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri“.
Muudetud sõnastus annab täpsema ülevaate info kohta, mis on
leitav valla veebilehel. Jäätmejaamades ja kogumispunktides
saavad eraisikutena jäätmeid üle anda vaid rahvastikuregistrijärgsed Põhja-Pärnumaa valla elanikud.
• Kinnitati „Avatud menetluse algatamine Halinga valla,
Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu
muutmiseks ja muudatusettepanekute väljapanemine
avalikkusele tutvumiseks“. Ühinemislepingu punktist 7.13.1.
jäetakse loetelust välja Vihtra Lasteaed ja Vahenurme Lasteaed-Algkool. Korraldada Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla
ja Vändra alevi ühinemislepingu muudatuse ja seletuskirja avalik
väljapanek perioodil 1. veebruarist kuni 22. veebruarini 2021. a
Vallavalitsuse kantseleis, Tootsi ja Pärnu-Jaagupi halduskeskuses,
valla haruraamatukogudes ning valla veebilehel. Ettepanekud
ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu muudatusele esitada hiljemalt 22. veebruariks 2021 (kaasa arvatud) kirjalikult
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele e-posti aadressil: vald@pparnumaa.ee või posti teel aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra
alev, 87701 Pärnu maakond.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik vaadata
valla kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Rahandusministeerium
teavitab maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamisest
Vabariigi Valitsus algatas 15.01.2021 korraldusega nr 15 Pärnu maakonna
planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu
perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ning selle keskkonnamõju
strateegiline hindamise (KSH). Eelhindamise tulemusena leiti, et KSH
algatamine on vajalik, kuna kavandatava tegevusega ei ole võimalik
välistada ebasoodsaid mõjusid piirkonna Natura 2000 võrgustiku aladele.
Viimaste aastate jooksul on kiiresti kasvanud Pärnu jõe kasutamine
veeliikluse- ja spordialana, puhkuse veetmiseks ja kalastamiseks. Lammutatud Sindi pais on avanud läbipääsu Pärnu jõel ning sellega loonud
täiesti uued võimalused ja eeldused piirkonna arendamiseks. Üha hoogustuv tegevus on kaasa toonud erinevate huvigruppide vastuolud nii
vee- kui kaldaala kasutamisel.
Teemaplaneeringu ja selle KSH algatamise eesmärk on esimest korda
ühtses planeerimisdokumendis määrata Pärnu jõe vee- ja kaldaala kui terviku ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused aastani 2030 ja sellele
järgnevatel aastatel ning seada tingimused nende elluviimiseks. Avaliku
planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab
positiivse mõju piirkonna elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades
seejuures loodus- ja kultuuriväärtused. Tasakaalustada planeeringuala
kasutajate erinevad huvid nii keskkonnaalasest, sotsiaal-majanduslikust,
kultuur-ajaloolisest kui ka veeliikluse aspektist lähtuvalt.
Teemaplaneering koostatakse riiklike ja Pärnu maakonna kohalike
omavalitsuste huvide ja arenguvajaduste väljendamiseks. Teemaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute jt arengudokumentide, samuti erinevate riiklike ja valdkondlike arengudokumentide
koostamisel.
Teemaplaneeringu ala paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori
valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumidel, haarab jõe vee- ja
kaldaala suudmest Kurgjani. Planeeringuala suurus on 42 000 ha.
Teemaplaneeringu koostab ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Teemaplaneering koostatakse kolme aasta jooksul ja selle
kehtestab Vabariigi Valitsus.
Vabariigi Valitsuse 15.01.2021 korraldusega nr 15 on võimalik tutvuda
Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.
ee/et/ruumiline-planeerimine/maakonnaplaneeringud.
Lisainfo:
Raine Viitas, ruumilise planeerimise peaspetsialist,
tel: 7155 865, e-post: raine.viitas@fin.ee ja
Tiiu Pärn, planeeringute järelevalve nõunik,
tel: 7155 866, e-post: tiiu.parn@fin.ee.
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Teatis Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla
ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmise ja
muudatuste väljapanemise kohta
Teatame, et Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 22.10.2020
määruse nr 19 „Põhja-Pärnumaa valla hariduse ja noorsootöö arengukava aastani 2040 kinnitamine“ tegevuskava punktide 3.1.14 ja 3.1.15 järgi, arvestades laste arvu
vähesust Vahenurme Lasteae-Algkooli kooliosas, mis tingib kooliosa tegevuse lõpetamise vajaduse, ning ümberkorraldusega kaasnevat Vahenurme lasteaia rühmade
liitmise kavatsust Pärnu-Jaagupi Lasteaia Pesamunaga
ning Vihtra Lasteaia liitmise kavatsust Vändra Lasteaiaga,
lõpeb Vahenurme Lasteaed-Algkooli kooliosa tegevus ja
Vahenurme ja Vihtra Lasteaia tegevus eraldi asutustena.
Eeltoodud põhjusel on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
20.01.2020 otsusega nr 1 algatanud avatud menetluse
Ühinemislepingu punkt 7.13.1. muutmiseks alljärgnevas
sõnastuses:
„7.13.1. Alus-, põhi-, ja keskharidus: Vändra Gümnaasium, Juurikaru Põhikool, Pärnjõe Kool, Tootsi LasteaedPõhikool, Kergu Lasteaed-Algkool, Vändra Lasteaed,
Pärnu-Jaagupi Põhikool, Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna.“

Muudatusega jäetakse eespool nimetatud loetelust
välja Vihtra Lasteaed ja Vahenurme Lasteaed-Algkool
iseseisvate asutustena.
Ühinemislepingu muudatus koos seletuskirjaga ja
eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 1. veebruarist 2021 kuni 22. veebruarini 2021 (kaasa arvatud)
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kantseleis, Tootsi ja
Pärnu-Jaagupi halduskeskuses, Põhja-Pärnumaa valla
haruraamatukogudes ning valla veebilehel.
Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu kahe punkti muudatustele esitada hiljemalt
22. veebruariks 2021 (kaasa arvatud).
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele e-posti aadressil
vald@pparnumaa.ee
või posti teel aadressile
Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, 87701 Pärnu maakond.

Uus Hajaasustuse programmi taotluste
vastuvõtt 01.02.2021 kuni 01.04.2021
Algamas on 2021. aasta hajaasustuse programm, mille
eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused.
Toetuse taotluste vastuvõtt algab 01.02.2021 ja kestab kuni 01.04.2021. a.
Toetust on võimalik taotleda järgmistele tegevustele:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist
tagava süsteemi rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee
rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse
elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Majapidamisena käsitletakse elamut koos abihoonetega.
Programmis osalemise tingimused on järgmised:
• taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete
kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse;
• taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud;
• projektil võib olla ka kaastaotleja(id), kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotleja
legi;
• taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse
kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
• projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine
peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022;
• toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku
informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Alalise elukohana käsitletakse elukohta, kus isik
veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast.
Kodust eemal õppiva õpilase ja üliõpilase puhul loetakse
alaliseks elukohaks tema leibkonna alaline elukoht.

Alalise elukoha määratlemine on oluline selleks, et
programmi vahendid jõuaksid sihtgrupini, milleks on
maapiirkondades püsivalt elavad pered. Programmi
sihtgruppi ei kuulu majapidamised, mida kasutatakse
lühiajaliselt ning mis ei ole leibkonna peamine elukoht.
Alalise elukoha tõendamise kohustus on taotlejal ning
KOVil on õigus nõuda taotlejalt või toetuse saajalt täiendavaid andmeid tõendamaks, et majapidamine, millele
toetust taotletakse, on taotleja või toetuse saaja alaline
elukoht alates taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni
projekti perioodi lõpuni. Samuti on KOVil õigus koguda
tõendamiseks täiendavaid andmeid.
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist saadud toetusena võetakse arvesse ka 5 eelneval aastal (2016-2020)
programmist saadud toetust. Omaosalus programmis
vähemalt 33% projekti maksumusest.
Vormikohane taotlus koos lisadega esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt tähtajaliselt kohalikule
omavalitsusele.
Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
• vastava valdkonna tegevuse kirjeldus vormil;
• projekti eelarve vormil;
• garantiikiri vabas vormis projekti omaosaluse
kinnitamiseks;
• kaks võrreldavat hinnapakkumust valdkonnapõhist vastavat õigust omava ettevõtja poolt.
Kui võrreldavaid hinnapakkumisi ei ole võimalik esitada, tuleb esitada sellekohased põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.
Hajaasustuse programmi määrus ja seletuskiri on saadaval Põhja-Pärnumaa valla veebilehel www.pparnumaa.
ee → Keskkond → Hajaasustuse programm.
Dokumentide vormid on kättesaadavad alates
01.02.2021. a samal veebilehel ja paberkandjal vallamajas ning Pärnu-Jaagupi halduskeskuses.
Täiendavat infot saab küsida
valla keskkonnaspetsialistilt
tel 4434049; 51995337 ja
e-posti teel
kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee
Kersti Tammiksaar
keskkonnaspetsialist
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Vallavalitsuse
sotsiaalosakonnas
alustas tööd kolmas
lastekaitsespetsialist
Põhja-Pärnumaa valla
lastekaitsespetsialist Jana Mõttus

3

Lastekaitsetöö vallas
Alates 2021. aasta jaanuarist on vallavalitsuse sotsiaalosakonnas tööl kolm
lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesanded jagunevad alljärgnevalt:
Piirkondlikku lastekaitsetööd teevad Kerttu-Kaia Kesler, tel 566 44562,
e-post kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee (Tootsi ja Pärnu-Jaagupi piirkond)
ja Jana Mõttus, tel 5787 7505, e-post jana.mottus@pparnumaa.ee (Vändra
piirkond). Nende peamisteks tööülesanneteks on
• lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku toetamine;
• abivajavate ja hädaohus olevate laste abistamine ning järjepidev
toetamine erinevate sotsiaalabi meetmete kaudu;
• laste õigusi kaitsvate seaduste täitmise jälgimine ja vajadusel
sekkumine;

Tegutsema asusin ma Vändra piirkonnas ning olles ise aastaid
Vändra elanik, pakub see mulle suurt rõõmu. Uude ametisse
asusin ma väga entusiastlikult, sest tunnen, et olen lastega
töötamises leidnud oma missiooni ja tõelise kutsumuse.
Enamuse oma eluteest olen ma veetnud Vändras – käinud lasteaias ja lõpetanud ka gümnaasiumi. Peale seda juba
omandanud kõrghariduse Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal. Kindlasti ei
jää see minu haridusteel viimaseks pingutuseks, vaid täiendan
end igakülgselt veelgi.
Olles suurest perest pärit, olen teadlik, kui oluline on
õdede-vendade ning vanemate toetus ja koostöö. Oma töös
soovin ma ulatada abikäe kõikidele, kes mingil põhjusel tunnevad, et on vaja lisaväge või lihtsalt toetust. Seega loodan, et
saan alati igakülgselt abiks olla, olgu see mure suur või väike.

• koolikohustuse mittetäitjate ja nende perede nõustamine ning
toetamine;
• vallavalitsuse esindamine kohtus lastekaitse- ning
eestkostemenetlustes;
• ennetustöö järjepidev teostamine.
Erivajadustega laste, asendushoolduse ja eestkoste temaatika eest vastutav
lastekaitsespetsialist on Anu Õismets, tel 5191 1641, e-post anu.oismets@
pparnumaa.ee (töötab ülevallaliselt). Tema peamine ülesanne on erivajadustega lastega perede, asendushooldusel ja eestkostel olevate laste ning
nende lähivõrgustiku lastekaitsealane nõustamine ja toimetuleku toetamine.
Uue tööjaotusega ja lisandunud lastekaitsespetsialisti abil loodame lastega
perede ning koostööpartnerite jaoks olemas olla veelgi efektiivsemalt!
Anneli Kaljur
sotsiaalosakonna juhataja
anneli.kaljur@pparnumaa.ee

MANIWALDE –

positiivsete mõtete maaletooja
Ettevõte Maniwalde korraldas heategevusliku aktsiooni, mille käigus toimetati
kõikidele Vändra Gümnaasiumi õpetajatele positiivsete sõnumitega kaitsemaskid.
Maniwalde loodab selle teoga panustada
kohaliku kooli kontaktõppe jätkumisse ning
toredate mõtete levitamisse.
Maniwalde on idee brändist, mis on
Vändra poisi ja VG vilistlase Sandri peas küpsenud juba pikka aega. Bränd pakub kandjale
motivatsiooni, inspiratsiooni ja usku iseendasse karmil koroonaajal. Vändra inimesed
on oma loomingulisuse, ettevõtlikkuse ning
teadmistega teinud suuri tegusid nii kohalikul
kui ka riiklikul tasandil. Nii ihkab ka Sander
tegeleda väikese Vändrakese tuntuse ja maine
tõstmisega. Maniwalde on hetkel väike, võiks
isegi öelda, et tibatilluke ettevõtte kübe, kuid
sihib kõrgustesse, kus pälvib paljude eestlaste
tähelepanu ning austuse.

Maniwalde oma praegusel kujul on
positiivsete mõtete, tarkuste ning motiveerivate tsitaatide maaletooja. Maniwalde
pakub võimalust teadlikult läbi moe inspireerida, julgustada ning toetada nii ennast
kui ka ümbritsevaid inimesi. Meie valikus
on hetkel kuulsate tsitaatidega soojad talvemütsid, kuid tegeleme hoogsalt tootevaliku
laiendamisega.
Tsitaatidega võib teha huumorit, kasutada uurimistöödes, koostada nende abil
kõnesid, kirjutada endale märkmikusse või
kasutada lõpetava vastulausena vaidluses
või diskussioonis. Tänane paanikat, hirmu
ja kibestumust täis ühiskond avaldab omal
moel mõju meie kõigi psüühikale. Seetõttu
on äärmiselt oluline oma ligimeste motiveerimine ja toetamine piinarikka perioodi seljatamiseks. Loomulikult on tähtis ka kanda
maski … soovitatavalt Maniwalde maski.

Tsitaate on kasutatud hariduslikel eesmärkidel, positiivsuse ning usu
süstimiseks juba aastasadu. Kuulsate
väejuhtide, filosoofide ning usujuhtide mõtteid on tsiteeritud korduvalt
juba järgmiste ning veel kuulsamate
riigimeeste, kirjanike, kunstnike ning
maailmamuutjate poolt. Need ajaloolised ja sügavamõttelised ütlused
on aegumatud, sest neid osatakse ka
tänapäeva elus edukalt ära kasutada.
Stress ja ärevus on kahjuks meie
igapäevase elu osa. Kuhu sa ka ei lähe,
on ta alati seal, mõjutades sinu ettevõtmisi rohkemal või vähemal määral. Siinkohal on äärmiselt oluline
roll õigel mõttelaadil ning tugevate
jõupingutustega on võimalik halbadest mõtetest jagu saada. Maniwalde
on leidnud innovaatilise lähenemise,

kuidas positiivsed mõtted endaga
kaasas kanda ning neid ka kaaskodanikele jagada. Paljud meist loevad
motiveerivaid ja inspireerivaid tsitaate, mis ergutavad ja annavad vajaliku doosi laengut, et oma päevaga
edasi minna. Inimesed nagu Steve
Jobs, Bill Gates või Warren Buffett
on alustanud oma päevi enese motiveerimisega. Nagu tänaseks näha, on
enesemotivatsiooni, usu ning töökuse koosmõjul loodud miljardite
eurode eest väärtust meiesugustele
lihtsatele inimestele.
Kui sulle meeldib Meie lähenemine, siis saate Maniwalde tegemistel silma peal hoida Facebooki ja
Instagrami lehel – Maniwalde ning
kodulehel www.maniwalde.com.
Sander Sõmer
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Kas Sina käid juba mõnes huviringis?
Kui ei, siis siin on Sinu võimalus!

Rohkem kui kolm aastat tagasi jõustusid noorsootöö seaduse muudatused, millega loodi alus noorte huvihariduse ja huvitegevuste riigipoolseks täiendavaks toetamiseks.
Riiklik toetus on täienduseks kohalike omavalitsuste panusele ning vastutus huvihariduse ja huvitegevuse korraldamise eest jääb ka edaspidi omavalitsuste kanda.
Eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks sellised komponendid nagu
noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses
7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse
piirkondlik kättesaadavus.
Põhja-Pärnumaa vallas on 7‒19-aastaseid
noori kokku 968. Kui vaadata tagasi aastale
2020, siis kogu tegevustes osales kokku 1103
noort, nendest unikaalseid noori oli 628. Seega
näeme, et suur osa – üle poole – sihtgrupi noortest on mõne meelepärase tegevuseni jõudnud.
Enim osalejaid oli spordi valdkonnas (338
noort), järgnes üldkultuur (275 noort) ning
kolmandana osaleti loodus- ja täppisteaduste
ning tehnoloogia ringides (180 noort). Veel
osaleti muusika valdkonnas (88 noort), tantsu
valdkonnas (89 noort) ning kunsti valdkonnas (15 noort). Valdkonnas „muu“ osales 109
noort. Sinna alla liigituvad meisterdamis- ja
kokandusringid, seiklus- ja matkaringide tegevused jms.
2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse
kava on erinevate teenusepakkujate poolt eelnevalt kaardistatud ning arvesse on võetud piirkonna üldised noorsootöö ja huvitegevuse kitsaskohad. Kitsaskohtade lahendamiseks viiakse
ellu 89 erinevat tegevust. Tegevuste kavandamiShowtantsugrupp Esperanza poolmaratoni teatejooksul Pärnu-Jaagupis.
sel lähtutakse eelkõige noorte vajadustest. Kõik
teenusepakkujad on ka noorte arvamust küsi-laagrid väga, sooStuudio, salvestusvahendite ja professionud. Ette on valmistatud
Huvihariduse ja huvitegevuse
vime viiruseohu
naalse õpetaja olemasoluga kasvas huviliste
ka ülevallaline kvaliteetäiendav toetus Põhja-Pärnumaa möödudes jätkata arv helitehnoloogia ringis ning uute ideede
diuuring, mis viiakse läbi
oma kodukohaga
tekkimisel oli vajadus uuendada helisalvestuskäesoleva aasta märtsis.
valla noortele on sel aastal
tutvumist,
valides
vahendeid. Noored on helitehnoloogia ringis
Seega on väga oluline, et
esmase prognoosi kohaselt
uusi marsruute
igal juhul nii palju kätt harjutanud, et koolil oma
oma arvamust avaldaksid
185 426 eurot.
ürituste tarvis enam helimeest palgata pole vaja.
ja sihtkohti. 3D
võimalikult paljud nooja tehnoloogiaring tegutseb suunaga kaasata
Suuremate õueürituste helindamist tuleb muired, arvamust küsime ka lapsevanematelt ning
tehnoloogiavaldkonna tegevustesse rohkem
dugi veel õppida.
teenusepakkujatelt. Huvihariduse ja huvitenoori ja pakkuda neile selles valdkonnas eriNoorte huvi liikuma kutsuvate tegevuste
gevuse täiendav toetus Põhja-Pärnumaa valla
nevaid väljakutseid.
järele on olemas, sest spordiringis osalejatest
noortele on sel aastal esmase prognoosi kohaTänu riigi toetusele sai võimalikuks tehnopuudu ei ole. Puudu oli aga erinevatest vahenselt 185 426 eurot.
loogiaringidele uute robootikakomplektide,
ditest. 2020. aastal oli võimalus soetada uued
Kogu kava ellu viimise võtmeisikuteks on
töövahendite ja materjalide soetamine. Kulspordivahendid. Unistatakse veel uutest suureringijuhid, tegevuste juhendajad ja treenerid.
tuuriring sai loodud 2019. aastal erinevate kulmate numbritega suusasaabastest. Rahvatantsu
Siinkohal avaldame väikese ülevaate, mis on
tuuriga seotud ringide tegevuste lõimimiseks.
traditsioon on Pärnu-Jaagupi koolis pikaajaline,
tehtud ning millised on plaanid uuel aastal.
Uue suunana lõime kultuuriringi ühe osana
kuid meil ei ole enne tegutsenud 1. klassi
Võimaluse oma tegemistest kirjutada said kõik
kunstistuudio, selleks et selle õpilased saaksid
rühma ning neidude rühma. Eelmisel kevadel
huvihariduse ja huvitegevuse kava koostööoma tegevusega toetada näidendite, koolimuulõpetas 9. klassi tugev segarühm, mille neiud
partnerid. Aitäh teile, kes te seda võimalust
seumi tegevuste jms elluviimisel.
soovisid tantsimisega jätkata. Seeläbi saigi riigi
kasutasite!
Kunstistuudio jaoks soetati 2020. aastal
huviharidusele antud toetusega alustatud neidude rühmaga. Samuti pidasime oluliseks luua
palju olulisi töövahendeid ja materjale, näiPärnu-Jaagupi Põhikool ja Muusikakool
teks molberteid, mida noored olid juba ammu
1. klassi rahvatantsurühm, mis tagab senisest
Pärnu-Jaagupi Põhikoolis töötasid 2020. aastal
küsinud. Savitöökoda kultuuriringi ühe tegeparemini tantsurühmade järjepidevuse.
seitse huviringi, mida rahastati riigi toetusest
vusvaldkonnana sai samuti vahendeid ja materPärnu-Jaagupi Muusikakoolis arendasime
huviharidusele ja huvitegevusele. Neist kuus –
jalide täiendust. Kuna laste arv ringis kasvas,
riigi huviharidusele ja huvitegevusele suunatud
loodus- ja matkaring, 3D/ tehnoloogiaring,
ei suutnud olemasolev valamu enam oma otstoetusega pärimusmuusika erialasid ning algakultuuriring, kokandusring, helitehnoloogiatarvet korralikult täita ja olulise parendusena
tasime kooli juurde mini-sümfoniettorkestri.
ring ja bodybuildingu/spordiring – olid oma
soetasime savikotta uue sobiva valamu. Uuel
Pärimusmuusika suunal sai seekord täiendust
populaarsuse saavutanud 2019. aastal ning
aastal loodame soetada ka uue suurema savikandlepark. Keerulisele ajale vaatamata jõuti
nende tegevusega jätkati jõudumööda 2020.
põletusahju. Koolimuuseumi õuele planeeritud
siiski ellu viia üks vahva pärimusmuusikalaager.
aastal. Jõudumööda seetõttu, et COVID19
kultuuriringi lõimitud ettevõtmised kavandame
Kaks lauluõpetajat said riigi toetusega pikema
viiruse levikut tõkestavad meetmed katkestaära teha 2021. aasta kevadel.
hääle- ja laulukoolituse WAF kooli eestvedaja
sid ringide tegevusi mitmel korral või seadsid
Kokandusringi osas võib positiivselt välja
Maikeni juures. Mini-sümfoniettorkestri jaoks
tegutsemisele piiranguid ning esialgseid plaane
tuua õpetaja Ursula Kumeli eestvedamist õpisoetati digiklaver, mis vajadusel asendab hetkel
tuli omajagu kohendada.
laskohvikute tegemise 2019. aastal kooli jõulukoolis mitte õpitavaid, kuid orkestritööks vajaUue tegevusena alustasid 2020. aasta sügipeo ajal, kogupereõhtul jaanuaris 2020, Halinga
likke instrumente. Pärimusmuusika kooslused ja
sel 1. klassi rahvatantsurühm ja neidude rühm.
XIV puhkpillifestivalil septembris 2020. 2021.
mini-sümfoniettorkester plaanivad 2021. aastal
Loodus- ja matkaringi korraldame erinevatele
aastal loodame, et kokandusring saab taas igatublisti jätkata oma tööd ja loodame, et koroovanuseastmetele. Looduse tundmaõppimine
nädalaselt toimima ning ilmestab kooli ühis
naohu möödudes saavad meie noored kevadel
ja laste liikumine on väga olulised ning ringide
üritusi, kui need koroonaohu vaibudes taas
kohalikele inimestele muusikarõõmu tuua.
kaudu on võimalik kaasata palju noori loodustoimuda tohivad. Noored igal juhul ootavad,
Anne Alus,
ja tehnoloogiavaldkonna tegevustesse, mille
sest aasta lõpul said soetatud uued köögiabiPärnu-Jaagupi Põhikooli projektijuht
tulemusena tõuseb laste loodusteadlikkus,
lised – köögikombain, taignasegaja-mikser ja
noorsootöö alal;
suurenevad liikumisvõimalused ning lapsed
tsitrusepressiga blender, mis kokkamise katseKatrin Kohjus,
tunnevad oma kodukoha vaatamisväärsusi.
tusi köögis olulisel määral avardavad.
Pärnu-Jaagupi Põhikooli direktor
Kuna lastele meeldivad loodusmatkad ja

Vändra Gümnaasium
Vändra Gümnaasiumis hakkab uue kalendriaasta algusest toimetama kokku 22 huviringi,
millest 15 tegevust on suuremal või vähemal
määral toimivad vallapoolse huvihariduse
rahastuse toel. 22 erineva võimaluse seast leiab
vast iga õpilane endale meeldiva tegevuse, millega peale kooli tegeleda. Õppeaasta alguses
läbi viidud küsitluse järgi oli meie kooli kõige
populaarsem huviring kergejõustikutrenn, millele järgnes kohe robootikaring. Sarnaselt said
hääli ka küsitlusele lisatud jalgpall, korvpall,
hip-hop ja maadlus. Seejuures tasuks mainida,
et küsitluses osales 297 õpilasest 121. Küsimuse
peale, mis võiks veel olla, käidi välja ideid, nagu
ujumine, käsipall, kardisõit, sulgpall ja kaasaegne tants. Seega – arenguruumi veel on. Uute
tegevustena stardivad meie huvitegevusepõllul
selle aasta alguses akrobaatika-, kokandus- ja
tüdrukute tehnoloogiaring. Üsnagi uus tegevus meie majas on ka Kertu Kaljuri läbi viidav
Kangoo Jumps treening, kuhu alati osalejaid
juurde oodatakse. Vändra Gümnaasium on
tänu huvihariduse ja huvitegevuse täiendavale toetusele saanud suurel määral arendada
oma tehnoloogiaklassi, raadioruumi, laboriklassi. Täiendus on jõudnud ka võimlasse.
Samuti täieneb iga aastaga ka robootika-alane
varustus, mida ilmselt kasutatakse seni, kuni
see lõpuni kulunud on. Koolikeskkond ja ka
tegevusvõimalused on muutunud tänu sellele
oluliselt paremaks. 2021. aastal valla huvihariduse toetuse abil toimivad ringid Vändra
Gümnaasiumis: rahvatants, akrobaatikaring,
muusikaring, lugemisklubi, pilliring, tehnoloogiaring, tüdrukute tehnoloogiaring, robootika,
kokandusring, raadioring, näitering, miniinformaatika ja nuputamine, kergejõustik, jõusaali
huviring ja LTT huviring.
Eike Meresmaa,
Vändra Gümnaasiumi huvijuht.
Pärnjõe Kool
Äsja lõppenud 2020. aasta oli vägagi eriline,
seda muidugi eelkõige koroonaviiruse tõttu.
Eelmine kooliaasta jäi küll poolikuks, aga kokkuvõttes jõudsime üht-teist siiski korda saata,
seda ka huvitegevuse valdkonnas. Väga suureks abiks oli siin riigipoolne rahaline toetus.
Tänu neile summadele saime tasustada mitme
ringijuhendaja tööd ja hankida koolile lisaks
erinevaid uusi muusikariistu, spordi- ja IT-vahendeid, mis kooli tavapärasesse eelarvesse
poleks mahtunud. Pillimänguring sai endale
uhke käsikellade komplekti, mitu basskõlaplaati, looperi jms. Spordivahenditest lisandus mitmeid palle koos ratastel pallikorviga,
2 komplekti sulgpalliposte koos võrkudega,
jalgpalliväravate võrgud ja võimlemiskits koos
hoolauaga. IT huvilised lapsed said võimaluse
omandada algteadmisi programmeerimisest
Blue-Bot ja Ozobot EVO robotikomplektide
abil. 2020. a sügisest käivitus uue huviringina
videokunstide ring, kus saadakse algteadmisi
foto-, nuti- jm seadmete kasutusvõimalustest,
videoklippide valmistamise põhimõtetest jne.
Kõik need eelnimetatud vahendid ja aktiivselt
tegutsevad huviringid aitavad tõhusalt kaasa
meie väikese maakooli õpilaste mitmekülgsele
arengule. Loodame väga, et ka käesoleval aastal
jätkab riik huvitegevuse rahalist toetamist – on
ju meie kõigi huvides, et laste loomupärane
õhin ja tegutsemislust leiaks rakendust ning
tavapärased koolitunnid vahelduksid võimalikult erinevate põnevate tegevustega.
Valdur Ojala,
Pärnjõe Kooli direktor
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Kergu Lasteaed-Algkool
Tänu riigipoolsele toetusele oleme saanud
lastele pakkuda palju erinevaid ringitegevusi peale õppetööd. Iga õppeaasta alguses
saavad lapsed valida, millistest ringitegevustest nad osa võtta soovivad. Oktoobrikuu
on proovimise kuu, mil saadakse teada, kas
valitud ringis on huvi käia või mitte.
Käesolevast õppeaastast toimub meie
koolis ja rahvamajas kokku 7 erinevat ringitegevust. Meisterdamise ringi juhendab
Sigrid Kalle-Vainola, kes õpetab asjade taaskasutamist. Näiteringi juhendab Kaisma
Rahvamaja juhataja Imbi Tõnisson, kes
annab lastele algteadmisi näitlemiskunstist.
Arvutiringi juhendajaks on õpetaja Doris
Nõukas, kes avardab laste arvutialaseid
teadmisi. Omaloominguringi juhendab
Kaisma raamatukoguhoidja Sirje Sõnajalg,
tekitades lastes suuremat lugemishuvi.
Tantsuringi juhendab meie kooli õpetaja
Mariann Pärnoja, et tagada lastel ilus rüht ja
nakatades neid tantsupisikuga. Spordiringi
ja laste joogat viib läbi õpetaja Liis Sedrik,
et terves kehas oleks ka terve vaim. Viimati
nimetatud ring on laste seas osutunud kõige
populaarsemaks ringiks.
Imbi Uulimaa,
Kergu LAK, direktor
Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus
Meie asutuses tegutsevad ka mõned huviringid. Pärnu-Jaagupi noortekeskuses töötab juba mitmendat hooaega kokandusring
nimega ,,Jääme ellu”. See on mõeldud noortele vanuses 7-19 aastat. Seda viivad läbi
Pärnumaa Noorte Kokandusringide juhendajad Marek ja Taavi Sild, kes suudavad
noori innustada ja motiveerida valmistama
ning proovima uusi ja ka vanu tuntud toite.
Ring koguneb kaks korda kuus neljapäeviti
algusega 18.30 ja kestab täpselt nii kaua, kui
toidud valmis ja ära söödud. Kui kellelgi
on veel huvi Pärnu-Jaagupi noortekeskuse
kokandusringiga liituda, siis võtke ühendust
noortekeskuse noorsootöötajaga. Samuti
alustab Vändra noortekeskuses taas tegevust kokandusring, kuhu on oodatud noored vanuses 7-19. Esialgu toimuvad tunnid
igal esmaspäeval kell 18. Kokandusringi viib
läbi Vändra noorsootöötaja ja superküpsetaja
Alliki Luuasep.
Noorsootöökeskus alustas eelmisel aastal
uue ja huvitava treeningu läbi viimist, milleks
on Kangoo Jumps. Vanusegrupp treeningutel osalemiseks on 14-19-aastased. Tänaseks
toimuvad treeningud Pärnu-Jaagupi spordikeskuses kaks korda nädalas, esmaspäeval kell
19 ja pühapäeval kell 18. Samuti on alustanud
grupp Vändra gümnaasiumi ruumides igal
kolmapäeval kell 19. Piisavalt suure huvi korral on plaan alustada treeningutega ka Tootsis, aga see on hetkel veel arutlusel. Kangoo
Jumpsi treener on Kertu Kaljur. Ootame
noori julgelt oma huvi üles näitama ja alati
võib tulla proovima.
Pärnu-Jaagupi noortekeskuses tegutseb
mitu aastat Noorteühingu Eesti 4H klubi
Squad. Noorteühing on suunatudki eelkõige
maanoortele ning organisatsiooni eesmärgiks on väärtustada maaelu ja ühendada
noori. Täpsemalt saab ühingu kohta lugeda
veebilehelt: www.eesti4h.ee/meie-4h/kesme-oleme. Oleme oma klubiga korraldanud
mitmeid üritusi nii Pärnu-Jaagupi kui ka Pärnumaa noortele. Klubiline tegevus on andnud
võimaluse kohtuda nii Pärnumaal kui ka üle
Eesti erinevate noortega ning loonud uusi
sõprussuhteid. Samuti toetatakse noorte
omaalgatust ja annab võimaluse noortel endil
ürituste planeerimisest ja läbi viimisest osa
võtta. Noorteühingusse on oodatud noored
vanuses 7-26. Kui on huvi liituda, siis võta
ühendust Pärnu-Jaagupi noortekeskuse noorsootöötaja ja klubi Squad juhendaja Kertu
Kaljuriga.
Kertu Kaljur,
Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse
juhataja
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Suurejõe Rahvamaja
Suurejõe Rahvamajas tegutseb 7–19-aastastele
noortele 2 huviringi: laste- ja käsitööring, seda
tänu huvihariduse ja huvitegevuse toetusele.
Esmaspäeviti töötab käsitööring ja neljapäeviti
lastering. Praeguseks on noorte jaoks soetatud
erinevaid sportlikke ja hariduslikke lauamänge.
Noored saavad kasutada sülearvuteid enda
arendamiseks ja vaba aja veetmiseks. Käsitööringis juhendaja Riina Kirkmanni õpetamisel valmivad erinevates tehnikates käsitööd.
Enamus vajaminevaid vahendeid soetatakse
toetuse abil, samas toimib ka taaskasutus.
Käelisest tegevusest on varasematel aastatel
vajaka jäänud just rahaliste võimaluste tõttu.
Alati on oodatud uued huvilised ringitööst osa
saama. Suurepärane võimalus on seda kõike
pakkuda kodukoha lähedal ja see on kõigile
selle vanuserühma noortele osalustasuta.
Heldi Raude,
Suurejõe Rahvamaja juhataja
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja
Pärnu-Jaagupi Rahvamajas jätkab teist hooaega noorte näitering. Esimene hooaeg oli
meile väga edukas ja saime hea hoo sisse, nagu
novembrikuu Valla Teatajas ka kirjutasime.
Uus projekt on meil käsil ja üsna pea saame
taas festivalist osa võtta. Juhendajaks Gerda
Mölder.
Veebruarist saab alguse uue tegevusena
noortestuudio. Noortestuudio on mõeldud
7-19- aastastele noortele. Tegutseme rahvamajas ja saame kokku kahel pühapäeval kuus.
Pöörame tähelepanu rahvakalendri tähtpäevadele, arutame sellega seotud kombeid, vahest
valmistame tähtpäevaga seoses midagi nosimiseks. Kutsume külla huvitavaid esinejaid.
Mängime üheskoos vahvaid mänge, hüppame
lavale ja teeme mõne etüüdi. Põnevat tegevust
peaks jagume kõigile. Esimest korda saame
kokku 14. veebruaril, kui räägime vastlapäevast ja kuna on sõbrapäev, siis ega me sedagi
unusta. Sellega seoses sätime üles sõbrapostkasti, kuhu saab kõik toredad sõbralikud soovid
kirja panna. Mängime mõned vastlapäevaga
seotud mängud ja välistatud pole, et päev lõppeb väikese sõbrapäeva diskoga. Kui sul on
midagi punast selga panna, siis tee seda. Võta
oma õde-vend, sõber-sõbranna kaasa ja tule
14. veebruaril kella 12ks rahvamajja. Võta kaasa
vahetusjalatsid või näiteks villased sokid, siis
on mõnusam olla. Juhendajad Gerda ja Triin.
Gerda Mölder,
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja juhataja
Põhja-Pärnumaa Raamatukogu
Alates 2021. aastast tegutsevad Põhja-Pärnumaa Raamatukogu raamatukogudes lastele
raamatusõprade ringid. Nendes ringides saab
meisterdada, arutleda raamatute ja lugemise
üle – tegutsemise eesmärgid on äratada lastes
lugemishuvi, laiendada üldkultuurilist silmaringi ja käelisi oskusi. Vändra raamatukogus
tegutseb kaks korda kuus laupäeviti laste
jututuba, mida juhendab Vändra gümnaasiumi raamatukoguhoidja Eelika Rand. Pärnu-Jaagupi raamatukogus tegutseb kaks korda
kuus kolmapäeviti Ramsi sõprade ring, mida
juhendavad raamatukoguhoidjad Urve Salumaa ja Aili Luik. Kaisma raamatukogus käib
reede hommikuti koos raamatukogu sõprade
ring, mida juhendab raamatukoguhoidja Sirje
Sõnajalg. Suurejõe raamatukogus tegutseb kaks
korda kuus kolmapäeviti raamatusõprade ring,
mida juhendab Monika Jõemaa.
Täiendav info toimuvate huviringide ja
treeningute kohta on leitav Põhja-Pärnumaa
valla kodulehelt noorsootöö valdkonna alt,
valides huviringid ja treeningud. Kinnitatud
tegevuskava on leitav samuti kodulehelt.
Tänan kõiki, kes on oma panuse andnud
noorte arendamisse ja tegevuste läbi viimisse.
Oluline on, et noored saaksid oma huvialadega
tegeleda kodu lähedal ning sobiliku tegevuse
leiaksid peagi kõik sihtgrupi noored. Iga noor
on väärtus, tulevik tehakse täna!
Margit Kadak
Spordi- ja noorsootööspetsialist

Väike heategu
Lõpuks saabus ka Pärnumaale lumi. Esialgu küll suurte külmakraadidega ja tuisuga. Aga siis
saabus see päev, kui lumi pakkis.
Kogusime koolis kokku klubi Kärmed Tootsikad liikmed ja võtsime vastu otsuse teha
üks väike heategu. Helistasime hooldekodu tegevjuhile ja leppisime kokku, et meisterdame
hooldekodu ette hulganisti lumeskulptuure. Kõige toredamad olid lumekassid ja lumememme
perekond. Üks lumememm oli meist kõigist pikem. Tore oli vaadata, kui hooldekodus elavad
memmed ja taadid meie tegemistele toredasti kaasa elasid. Oleme aastaid käinud eakatele
esinemas, kuid sel aastal ei olnud see võimalik. Rõõmu tegime aga lumeskulptuuride näol.
Deisy-Lisete Saar
klubi sekretär

Enne veekogule minekut kontrolli jää
paksust vastavast kaardirakendusest
Päästemeeskonnad mõõdavad igapäevaselt veekogude jääkaane paksust ning tulemused kantakse vastavasse kaardirakendusse. Jääkaart on loodud selleks, et inimesed
saaksid operatiivselt kontrollida veekogu jää paksust, minnes kalale, uisutama või
suusatama.
Pikemat aega kestnud külmakraadid on enamikele Eesti siseveekogudest moodustanud paksema jää. Lubatud on minna aga vaid neile veekogudele, kus jääkaane paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Päästeamet mõõdab igapäevaselt populaarsemate
siseveekogude jää paksust. Selleks, et teada oma kodukoha veekogu jää paksust, on
kõik mõõdistused kantud kaardirakendusse. Informatiivse jääkaardi leiab kodulehelt
www.veeohutus.ee ning Google'i kaardirakendusest. Mõõtmised tehakse päästemeeskondade poolt vastavalt ilmastikuoludele, jää olemasolule ja seni, kuni jääolud on
muutunud stabiilseks.
Jääle minnes peavad kaasas olema ohutusvahendid, näiteks jäänaasklid ja veekindlasse
kotti pandud mobiiltelefon. Isegi kui jää paksus on mõõdetud kohas 10 sentimeetrit,
siis mujal veekogu piires võivad jääolud muutuda. Mida kiirevoolulisem ja rohkemate
allika- või suubumiskohtadega on veekogu, seda ebaühtlasem on jää paksus. Kutselised ja vabatahtlikud päästjad on rajanud aga liuvälju kindlale maale, et võimaldada
inimestele turvalist uisutamist. Infot olemasolevate liuväljade kohta saab kohalikust
omavalitsusest.

Kuidas tunda ära „turvalist“ jääd?

Inimest kannab „terve“ jää. Selles puuduvad lõhed või praod, väljanägemine on ühtlane ja sile. Pikipragu vähendab jää tugevust ligi 25%, ristipragu ligi 40%. Jää paksus
peab olema vähemalt 10 cm. Kevadel ja sügisel ei pruugi isegi see jää olla turvaline.
Jää võib olla nõrgem järgmistes kohtades:
• kõrkjate kasvukohtades;
• madalikul;
• allikate juures (lumekatteta jääl on allikakohad näha tumedamate laikudena);
• kanalisatsiooni, jõe, oja või kraavi suudmekohas;
• koolmekohtades;
• jõe kitsenemis- või pöördekohas;
• laevateedel.
NB! Vooluveekogul, nt jõel on jää alati nõrgem kui järvel või tiigil.

Maris Moorits
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

PÄÄSTEAMET
• 31. detsembril kella 14.29 ajal süttis Põhja-Pärnumaa vallas Kose külas maja juurde
pargitud sõiduauto kapoti- ja armatuurialune. Omanik kustutas põlengu pulberkustutiga enne päästjate saabumist.
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TUULEPARKIDE ARENDAMINE PÕHJA-PÄRNUMAAL

Riiklikud arengueesmärgid taastuvenergeetika arendamisel
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) on rõhutanud taastuvenergia
olulisust ja võimaluste otsimist alternatiivset
kohalikku energiatootmist arendada ja toetada. Üheks liigiks on tuuleenergia maismaa
võimaluste maksimaalne ärakasutamine.
MKM on oma 7. jaanuari 2020 kirjas kohalikele omavalitsustele toonitanud vajadust
näha taastuvenergeetika arenguks ette
võimalikult laialdased alad.
Pärnu maakonnaplaneeringuga on Põhja-Pärnumaa vallas määratud potentsiaalsed
tuuleparkide maa-alad. Neid pole palju ja
nende valikukriteeriumid olid aastast 2013.
Põhja-Pärnumaa vald on ka algatanud ühinenud valdade üldplaneeringu, mille koosseisus saab olema ka kaart tuuleenergeetika
kõikide võimalike arendusalade kohta.
Vallal on võimalik tuuleparkide asukohti
valida kahel moel:
1. Eelnev asukohavalik on tehtud ja
üldplaneeringusse kantud.
2. Üldplaneeringuga on asukohavalik
tegemata.
Detailplaneering on võimalik algatada Pärnu
maakonna teemaplaneeringuga määratud
arendusaladele (skeemil ruuduline ala).
Arenduspiirkondades on arendusalade
laiendamine ja seal elektrituulikute rajamise
aluseks üldplaneeringu teemaplaneering,
KOVi eriplaneering või üldplaneering. Sama
kehtib ka aladele, kus ei ole midagi valitud
ja valik alles hakkab toimuma.
DETAILPLANEERING
Tänaseks on tulnud viielt juriidiliselt isikult
soov koostada detailplaneering aladele P9
ja P10 (kuna seal on eelasukohavalik tehtud).
Detailplaneerimise koostamise vajadus
tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõike 1
punktist 4. Detailplaneering tuleb koostada
olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.
Vastavad elektrituulikute arendusalad on
Vändra Valla üldplaneeringu kaardile kantud
toiminguna Pärnu maavanema 21.11.2013
korralduse nr 646 alusel.
Detailplaneering on algatatud Põhja-Pärnu
maa vallavolikogu 16.12.2020 otsusega
nr 42. Dokumendid on leitavad
www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud.
Detailplaneeringu koostamise ala P9 kattub
uues üldplaneeringus alaga TU32 ja P10 ala
üldplaneeringus alaga TU30. Kaitseministeerium peab nendel alade tuulikute rajamist võimalikuks ja toob välja elektrituuliku
hinnangulised maksimaalsed tipukõrgused
maapinnast, kuid täpsed kõrgused selguvad
elektrituulikute asukohtade täpsustamisel.

Ala

Maapinna
kõrgus (m)

Lubatud
tuulikute
kõrgus alas
(m)

TU30

27

230-250

TU32

32

245

Elektrituulikute arendusalad hõlmavad järgmisi kinnistuid:
Planeeringuala on P9 puhul maaüksustel
Lustipõllu (93005:002:0140),
Lustisaare (93005:002:0138),
Puskariniidu (93005:002:0251),
Mallusaare (93005:002:0201),
Sooniidu (93005:002:0316).
P10 lõunapoolse ala puhul
Ruiso (93005:002:0117);
Nöörisaare (93005:002:0165);

Nöörimäe (93005:002:0166);
Nööripõllu (92901:001:0105);
Nööri (92901:001:0104);
Märtsijänese (93005:002:0110);
Vahasaare (93005:002:0113);
Illimari(93005:002:0020);
Kaasiksaare (93005:002:0017);
Uue-Oru (93005:002:0219);
Oru (93004:004:0055);
Saarmakose (93004:004:0054);
Kaasimetsa (93005:002:0019);
Mati (93005:002:0129);
Rabasaare (93005:002:0021);
Võiera (93005:002:0109).
P10 põhjapoolse ala puhul
Saare-Tooma (93005:002:0156);
Liisa (93005:002:0163);
Murro (93005:002:0161);
Tänksu (93005:002:0048);
Tänksa (93005:002:0049);
Kullisoo (93004:003:0014);
Männiku (93004:003:0038);
Urboja (92901:001:0013);
Saareoja (92901:001:0014).
Kõikide maaomanikega on enne algatamist
peetud läbirääkimisi ja saadud detailplaneeringu koostamiseks kas nõusolekud või
siis planeeringus aktiivselt osalemise soov.
Kuna alad on piiriülesed, siis planeeringut
hakkame koostama koostöös Tori vallaga
ja sealsete maaomanikega.

Kaardil on koostatava üldplaneeringu potentsiaalsed alad märgitud roosa piirjoonega.

ERIPLANEERING
Riigikaitsehuvid ja tuuleenergia
arendamise võimalused
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 07.01.2020 kirjaga on kohalikele
omavalitsustele edastatud Kaitseministeeriumi poolt koostatud kaart, millel on välja
toodud tuuleparkide arendamiseks sobilik
vöönd maismaal, mis on riigikaitsehuvidest
lähtuvalt oluliste kõrguspiiranguteta.
Põhja-Pärnumaaks ühinenud valdade uue
üldplaneeringu koostamise raames on
koostatud ka kõikide võimalike tuulealade
kaart, mis hõlmab terve valla territooriumi.
Kaitseministeerium on teinud omapoolsed
soovitused kõrguste osas. Vastavalt Planeerimisseadusele koostatakse kohaliku omavalitsuse (KOV) eriplaneering olulise ruumilise
mõjuga ehitise püstitamiseks, kui olulise
ruumilise mõjuga ehitise asukoht ei ole üldplaneeringus määratud. Valikutena oli laual
KOVi teemaplaneering ja eriplaneering.
KOVi eriplaneeringu kasuks otsustati sellepärast, et eriplaneeringuga tehakse ehitise
asukoha eelvalikud ja teises etapis detailne
lahendus, mis on ehitusprojekti koostamise
aluseks.

Väljavõte MKM poolt 07.01.2020 kirjaga kohalikele omavalitsustele edastatud vööndist,
kus oranžiga on märgitud alad, mis on oluliste kõrguspiiranguteta.

Teemaplaneeringule aga peab järgnema
detailplaneering.
Arvestades kehtivat olukorda on eriplaneeringu koostamine konkreetse eesmärgi saavutamiseks asjakohane ja efektiivne menetlus, kuna planeering tegeleb fokusseeritult
vaid tuulikupargi jaoks sobivaima asukoha
välja selgitamisega, arvestades kõigi asjasse
puutuvate keskkonnamõjude ja kehtivate
tingimustega. Sobiva asukoha välja selgitamisel ja kinnitamisel on võimalik eriplaneeringu menetluse detailse lahenduse koostamise raames määrata ehitusõigus, mis on
planeeringu kehtestamise järgselt aluseks
ehitusprojekti koostamisele ja lähiaastate
ehitus- ja arendustegevusele.
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.12.2020
otsusega nr. 41 algatati Põhja-Pärnumaa
vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering
ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.
www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/eriplaneeringud/tuuleparkide-eriplaneering

Planeeringuala 1 ( planeeringuala suurus ligikaudu 8500 ha) valla kirdeosas
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Põhja-Pärnumaale tuleb
kaks Rail Baltica peatust
Rauno Lee,
Rail Baltica projektijuht
Kohalike rongipeatuste rajamine rahvusvahelisele Rail Baltica trassile on otsustatud,
nende projekteerimiseks on Euroopast
rahastuski tulemas. Kavakohaselt saab Eesti
trassiosal olema kaksteist kohalikku peatust,
millest viis on planeeritud Pärnumaale ja
nendest kaks Põhja-Pärnumaa valda.
Rahvusvahelised kiired rongid vuhavad
küll kohaliku tähtsusega peatusest mööda,
aga regionaalrongid mitte. See annab
rahvusvahelisele raudteele laiema kasutuspotentsiaali ning toob Tallinna ja Ikla
vahel paiknevad asulad üksteisele ajalises
mõõtkavas lähemale. Raudteeäärsete asulate potentsiaal elupiirkonnana kasvab, sest
kiire ja tõhus ühistransport toob Tallinnas ja
Pärnus asuvad töökohad ajaliselt lähemale
ning maal elamine ja linnas töötamine saab
olema märksa mugavam kui praegu.

Planeeringuala 2 (planeeringuala suurus ~14 800 ha) –
valla kaguosas Tori valla piiri ligidal

Kaisma peatusel uus asukoht
Hetkel peab Rail Baltica meeskond vallaga
arutelusid peatuste lahenduste üle. Selle käigus lepitakse kokku ka juurdepääsud ning
seonduv taristu, et saaks algatada detailplaneeringud, alustada projekteerimisega ja
osta maad.
Kaisma peatuse esialgne planeeritud
asukoht Rapla-Järvakandi tee ääres on
valla soovil kõrvale jäetud. Uus planeeritav
peatuse asukoht on mööda raudteed 5 kilomeetri võrra lõuna pool, Aluste-Kergu tee
juures ning Vändra alevile lähemal.
Tootsi rongipeatus on planeeritud varasema Tootsi rongipeatuse ja jaamahoone
lähedale, küll aga varasemast umbes poole
kilomeetri jagu alevile lähemale.
Kui Kaisma peatus tuleb otse peatee
äärde, siis Tootsi rajatakse ka lisarööpad,
mis võimaldab planeerida erineva välbaga
rongigraafikuid. Lisarööpaid planeerides on

Planeeringuala 3 (planeeringuala suurus ~7 100 ha)

Käesoleva KOV eriplaneeringu eesmärgiks on
välja selgitada, millistesse asukohtadesse Põhja-Pärnumaa valla territooriumile on võimalik
elektrituulikuid rajada, lähtudes seejuures
taotlustes välja pakutud planeeringualadest.

Kui eelvalikutega ei leita sobivaid kohti, siis
detailsemaid lahendusi ei koostata ja eriplaneeringu protsess lõpeb.

Eriplaneering on algatatud kolmele alale vallas:
• Planeeringuala 1 (planeeringuala suurus
ligikaudu 8500 ha) valla kirdeosas.

Kohaliku omavalitsuse või kohaliku kogukonna saadav hüvitis või kasu kavandatavast
suurarendusest lepitakse kokku planeeringu
koostamise käigus enne planeeringu kehtestamist, kui on selgunud tuulikupargi arendamise
võimalused, sh ala paiknemine, suurus, tuulikute arv ja kõrgus jm olulised näitajad, ning
arendusega kaasneva mõju ulatus ja iseloom.

• Planeeringuala 2 (planeeringuala suurus
~14 800 ha) – valla kaguosas Tori valla
piiri ligidal.
• Planeeringuala 3 (planeeringuala suurus
~7 100 ha).
Planeeringuala suurus ei tähenda kogu ala
ulatuses tuulikute püstitamise kavatsust ega
selle võimalikkust. Tõenäoliselt ja sõltuvalt
tehtavate uuringute ja planeerimismenetluse
tulemustest ning välja selgitatavatest keskkonnaalastest jm piirangutest koonduvad võimalikud arendamiseks sobilikud alad üksikutesse
võimalikesse piirkondadesse planeeringuala
sees. Nimetatud piirkondade perspektiivikust
ning neist tulenevat võimalikku mõju omakorda hinnatakse ja uuritakse täiendavalt KOVi
eriplaneeringu raames.
Eelvalikute tegemise protsess on avalik ja selle
raames korraldatakse avalikke arutelusid, pannakse materjalid üles valla kodulehel ja antakse
lisaks teada, kus materjalidega saab tutvuda
ja millal. Selles protsessis ootame vallaelanike
aktiivset osavõttu.
Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad. Nimetatud
asukohtades viiakse läbi detailplaneeringu täpsusega KOV eriplaneeringu teine etapp ehk
detailse lahenduse menetlus ja viiakse läbi
vajalikud täpsemad uuringud.

KOHALIK KASU

KOKKUVÕTTEKS
Tuuleenergeetika, päikeseenergia ja bioenergia on taastuvenergia liigid, mille areng on
kogu maailmas päevakorral. Katsume siis koos
vallaelanikega leida need võimalused, kuidas
kohaliku energia tootmine saab toimuda nii,
et inim- ja looduskeskkond saaks võimalikult
vähe häiritud.
Ootame teid aruteludele ja koosviibimistele,
kui me saame neid hakata jälle korraldama.
Anname kõigest varakult ka teada valla ametlikke kanaleid pidi (koduleht ja FB grupp) ning
kuulutuste kaudu.
Kellel on kindel soov saada kaasatud, siis palun
mulle teda anda meili teel ja me saadame teie
poolt edastatud meiliaadressile otsepostitusi.
Seniks püsige terved!
Reet Olev
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Planeerimis- ja arenguspetsialist
+372 56224688
reet.olev@pparnumaa.ee

vajaduste kõrval oluline arvestada nii erinevate looduslike piirangutega kui ka muude
kitsendustega. Lisarööpad projekteeritakse
juba praegu koos raudteega. Hilisema hoonestuse ja väiksemate rajatistega, näiteks
teede ja parklatega, on aega rohkem.
Peatuse arhitektuurne lahendus lähtub
eelkõige potentsiaalsest reisijate arvust.
Standardse lahenduse juurde kuulub
ooteplatvorm koos viitade, tabloode ja
ohutuspiiretega, juurdepääsuteed, väliala
ja parklad.
Reisijate arvu kasvuks ollakse valmis
Kui kohalik kogukond ja nende esindajad
näevad, et peatus või peatused võiks lisaks
baaslahendusele pakkuda veel lisavõimalusi
ja -funktsioone, saab selles osas läbi rääkida,
aga siis tuleb arvestada täiendava panusega
kohalikust eelarvest. Seega on tähtis põhjalikult kaaluda, mis on kohalike inimeste
seisukohast vajalik ja mis mitte, sest hooned
ja rajatised vajavad ka hilisemat hoolt, mitte
ainult väljaehitamist.
Igasse peatusesse rajatakse juurdepääsutee, väliala, parkla, jalgrattaparkla ja bussipeatus, muidugi ka peatust teenindavad tehnorajatised. Peatusesse tuleb ka jalakäijatele
planeeritud ülepääs või altpääs turvaliseks
liikumiseks peatuskoha ja ooteplatvormide
vahel, Kaismale on planeeritud ülepääs,
Tootsi tunnel. Moodulitena rajatud hoonestus on disainitud nii, et vajadusel saab
mooduleid lisada.
Iga kohaliku peatuse juurde planeeritakse koostöös kohalike omavalitustega
piisavalt perspektiivse varuga maad, et
vajadusel saaks kaasuvat taristut laiendada,
näiteks reisijate arvu kasvades parkimiskohti
juurde luua.
Kohalike peatuste ajakava näeb ette, et
juba praegu räägitakse olulisemad küsimused läbi, et saaks algatada detailplaneeringu
protsessi. Suurema osa peatuste taristu rajamise kuludest katab riik. Kui kõik läheb plaanikohaselt, saavad kohalikud rongid alustada
oma liiklust rahvusvahelise liiklusega samal
ajal, sest kõik eeldused on selleks loodud.

V
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Pärnu-Jaagupi Põhikool uuendas
tehnoloogiavaldkonna õppekorraldust
Pärnu-Jaagupi Põhikoolis oli kuni 2020. aasta
sügiseni tehnoloogiavaldkonna õpetamine
korraldatud sarnaselt paljude teiste koolidega
Eestis. Klassid jaotati kahte gruppi, millest üks
keskendus töö- ja tehnoloogiaõpetusele ning
teine käsitööle ja kodundusele. Tavapäraselt
valisid esimese rühma poisid ja teise rühma
tüdrukud. Mõned aastad tagasi alustati vastavalt
põhikooli riikliku õppekava soovitustele rühmade vahetamisega teatud perioodiks – tütarlaste rühm sai võimaluse puu- ja metallitööd
teha, poiste rühmad töötasid õppeköögis ja
käsitööklassis. Ei saa salata, et selline vahetus
pakkus õpilastele vaheldust ning tõstis õpimotivatsiooni. Kevadised õpilastelt saadud
tagasiside aga ei andnud tehnoloogiavaldkonna
ainete õppimisele kokkuvõttes eriti kõrget
hinnangut. Ka õpetajad olid rahulolematud,
kuna õpilased jätsid tihti tööd pooleli, kodus
ei tehtud ka võimaluse korral oma töid edasi.
Olukorra analüüsimisel leidis kooli juhtkond,
et tehnoloogiavaldkonna ainete õpetamisel
tuleb teha muudatus – korraldada õppetöö
senisest efektiivsemaks, et õpilased oleksid
rohkem motiveeritud praktiliste ja elulähedaste
tehnoloogiavaldkonna tööde proovimiseks ja
vastavate oskuste omandamiseks. Samuti on
mõttekas kooli soetatud kaasaegseid õppevahendeid (laserlõikur, 3D printer, CNC-pink,
robootikavahendid) senisest aktiivsemalt ja
rohkemate õpilastega kasutada. Oli selge, et
tuleb hakata tegema valikuid õppesisus.
Tuginedes eeltoodule muudeti 2020.
aasta sügisel Pärnu-Jaagupi Põhikooli II ja III
kooliastme (IV – VI klass ja VII – IX klass)
tehnoloogiavaldkonna (tehnoloogiaõpetus,
käsitöö ja kodundus) õppekorraldust. Muudatuste eesmärgiks on võimaldada õpilastel

Ralf, Henri ja Raul.

Jõulukuuskede
põletamisega
saadeti ära
jõuluaeg
Ralf-Henry Kaas ja
Naiskodukaitse poolt ürituse
korraldaja Airin Laasma.

õppida tehnoloogiat, käsitööd ja kodundust
senisest efektiivsemalt, huvipakkuvamalt ja
elulähedasemalt, kasutades senisest enam erinevaid tehnoloogilisi vahendeid. Muudatuste
aluseks võeti Põhikooli riikliku õppekava lisa
7 Ainevaldkond „Tehnoloogia“, kus on öeldud
et: „ … kooli õppekava koostamisel võidakse
II ja III kooliastmes tehnoloogiavaldkonna
õppeaineid õpetada ühendatult nii, et see aitaks
kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele
ja annaks nii poistele kui tüdrukutele vajalikul
määral teadmisi ja oskusi nii tehnoloogiaõpetuse kui kodunduse ja käsitöö alal“. Selle alusel
loodi kooli tehnoloogiavaldkonna õppe korraldamiseks seitse töötuba, kus õpilased saavad
tehnoloogiavaldkonna osaoskuseid arendada.
Uuenenud tehnoloogiavaldkonna õppekorralduse järgi jagatakse ühe kooliastme õpilased
10-liikmelistesse rühmadesse. Kooliaasta 35
õppenädalat jagati 5-nädalasteks perioodideks

– igas töötoas töötamiseks üks periood. Igal
õpilasel on seega õppeaastas kokku 7 erinevat
tehnoloogiaõppe perioodi. Need seitse tehnoloogiavaldkonna töötuba on käsitöö, kodundus,
taaskasutus, keraamika, robootika, uued tehnoloogilised vahendid ning puu- ja metallitöö.
Iga töötoa perioodi lõpuks esitab õpilane vähemalt ühe valminud projektitöö. Õpetajate ja
õpilastega on kokku lepitud, et projektitööde
tulemused koondatakse fotodena kokkulepitud
internetikausta, neid võib avalikustada kooli
kodulehel, meedia- või paberväljaannetes. Korraldatud on ka juba mitu näitust kooli ruumides. Avalikustamine loob õpilase jaoks vajaliku
motivatsiooni oma töö korralikult vormistada,
aga eelkõige lõpuni teha. Õpilane saab tunda
uhkust oma hästi tehtud tööst. Tööd on valitud
selliselt, et neil on laste jaoks praktiline väärtus.
Käsitöö õpe toimub käsitööklassis, kus
on kasutada õmblusmasinad, overlok- ja tikkimismasin. Selles ruumis õpivad õpilased
õmblemist, alates nööbi ette õmblemisest,
mida võiksid osata ka kõik poisid, kuni keerukamate õmblustöödeni õmblusmasinal. Samuti
õpitakse tundma ja kasutama erinevaid käsitööliike. Olulisel kohal on lõigete ja mustrite
lugemise oskuse kujundamine. Käsitööd juhendab käsitöö- ja kodunduse õpetaja.
Taaskasutuse töötoa eestvedajaks on
kunstiõpetaja. Kunstiklassis töötav taaskasutuse töötuba tugineb läbival teemal ,,Keskkond
ja jätkusuutlik areng“. Tegeletakse samuti õmblemise, kujundamise, loovuse arendamisega, et
panna õpilasi mõtlema erinevate taaskasutusvõimaluste üle.
Erilise ja õpilaste hulgas populaarse käsitööliigina saavad õpilased võimaluse õppida
keraamikat. Savitööklassis on savipõletusahi,
savikeder ning vajalikud riiulid tööde kuivatamiseks. Keraamika töötoas õpivad õpilased
kavandama ja looma erinevaid töid savist. Eneseteostuse kõrval pakub savitöö õpilastele ka
teraapilist tegevust. Savitööde tegemist juhendab projektijuht noorsootöö alal, kes on aastaid
vedanud eest keraamikaringi.
Kodunduse töötuba toimub õppeköögis
ja selle ees asuvas galeriis, kus on võimalik ka

Vändras koguneti 9. jaanuaril kella 16 paiku Vändra Kultuurimaja juures olevale tuleplatsile, et üheskoos ära saata
jõuluaeg. Üritusele elas kaasa ligikaudu 40 inimest. Eriti tore
oli näha, et kaasa olid võetud ka pere kõige väiksemad ja
lemmikloomad. Loodame, et sellest saaks iga-aastane traditsioon. Tegusad Vändra Naiskodukaitse liikmed kostitasid
kohale tulnud inimesi sooja tee ja maitsvate küpsistega. Tuld
süüdata ja põlemas hoida aitas kaitseliitlane Ralf-Henry Kaas.
Südame täitis sooja tundega, kui tuli hakkas juba kustuma ja
kohalikud laulukoori naised võtsid üles lauluviisi. See andis
ka mõtteid järgmise aasta ürituse korraldamiseks.
Suur tänu kõigile asjaosalistele, kes tõid oma kuused
tuleplatsile, kes aitasid nõu ja jõuga.

lauakatmist ning koristamist õppida. Õppeköögis on olemas vajalikud vahendid ja nõud erinevate roogade valmistamiseks ja laua katmiseks. Töövahendeid on piisavalt – pigem seavad
ettevalmistusaeg ja valmimisaeg osade toitude
valmistamiseks piirid. Kodunduses on olulisel
kohal tervislike toitude valmistamine ning arusaamade kujundamine tervislikust toitumisest.
Kodundust õpetab käsitöö- ja kodunduse lisa
erialaga klassiõpetaja.
Töötoad Robootika ja Uued tehnoloogilised vahendid võimaldavad õpilastel arendada
oma loovust ja tehnilist taipu, joonestamis- ja
kujundamisoskusi, sh digitaalsel kujul, ning
võimaldavad oma projekte viia kujule, mis
on digitaalselt 3D-prinditav, laserlõikuri või
CNC-pingi abil valmistatav. Uusi tehnoloogilisi vahendeid õpetab kasutama kooli haridustehnoloog. Seda tehakse soklikorrusel asuvas
ruumis, millest on edaspidi kavas arendada
kooli Makerspace (loovusruum). Robootika
töötoad toimuvad I korruse suuremas klassiruumis, kuhu oli võimalus paigaldada robootika õppelaud ning on ruumi valminud robotite
katsetamiseks. Robootika töötuba juhendab
töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja.
Puu- ja metallitöö tundides tutvuvad õpilased puutöö ja metallitöö erinevate võtetega ja
saavad võimaluse puust, vineerist või erinevatest
metallimaterjalidest esemeid valmistada. Puutööd tehakse kooli puutöökojas, mille varustu-

Kokandus

ses on puutööks olulisemad tööriistad, vahendid
ja sisseseaded. Töötuba juhendab töö- ja tehnoloogiaõpetuse/ kehalise kasvatuse õpetaja.
Kuna projektitöid tehakse iga töötoa
perioodi lõpul, saavad õpilased kogeda korduvalt töö lõpetatuse ja eneseteostuse edu.
Plaanime luua võimalusi ka suuremate projektitööde teostamiseks, tehes koostööd erinevate
töötubade, aga ka kooli teiste õppeainete õpetajate ja kooli ürituste korraldajatega. Esmane
tagasiside I poolaastal tehtud töötubade kohta
on nii õpilaste kui õpetajate poolt positiivne
ning seda on näha ka hoolega valminud projektitöödest, mida iga perioodi lõpuks õpilased
peavad esitama.
Katrin Kohjus
Pärnu-Jaagupi Põhikooli direktor

Naiskodukaitsjad: vasakult Karin Madisson, Leiu Lepik,
Jane Kõuts, Aire Retsnik, Laura Oisalu ja Pille Lehtemaa

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Valtu Jahimeeste Seltsi

TEADE

Vändra Perearstikeskuse töökas
hooliv ja sõbralik pere –

Valtu Jahimeeste Selts korraldab
jahitunnistuse taotlejate kursuse
algusega 2. aprillist.

HEAD UUT AASTAT!

Täname lahkeid ravitsejaid:
doktor Kullamaa – õde Marju;
doktor Mõttus – õde Tiina;
doktor Morgen – õde Silvia;
doktor Toht – õde Sirje.
Aitäh kõigile!
Vändra eakad patsiendid

Registreeruda viktor.reino@gmail.com
Info Valtu Jahimeeste Selts kodulehel

TEATED
KINO Vändra kultuurimajas
Kino nädala kava saab lugeda valla kodulehelt, Kultuurimaja Facebooki lehelt ja
teadetetahvlitelt. Sama on teiste üritustega, kuna piirangud ja nõudmised pidevalt muutuvad.

MITMESUGUST
MEESTE JUUKSUR –
Vändra E- COOP-i kaubanduse juhi Krista Jürimäe sõnul E-poe lahendused võimaldavad meil väiksemate piirkondade elanikele pakkuda suure poe sortimenti!
Võimalik on tellida nii tava- kui ka sügavkülmutatud toidukaupa. Kaasatud on piirkonnad, kus praegu toidukauplust üldse ei ole. E-poest ostetud kaubale on võimalik
järele minna Vändra Konsumi infoletti või tellida otse koju või ka oma lähedastele.
Tellida saab 9.00 – 13.00 ja 13.00 – 17.00. Uksest ukseni maksab viis eurot ja kui
tellida alates 99 euro eest, siis tasuta! (E-R)
Ostu eest võid maksta Säästukaart Plussi, krediitkaardi või pangaülekandega.
E-poe meeskonnale on klientide poolt tagasiside alati olnud väga hea: „Teenindus on
väga korrektne ja eeskujulik!“ – „Olen väga rahul Vändra E-coop-i poe teenusega. Kui
elad poest kaugemal, siis on see väga suureks abiks, kui saad vajaliku koju tellida“
Oma soovidest andke julgelt teada!
vandra@vandra.coop.ee
Tel 5695 9007

Vändra, Turu 2a, II korrus,
ON SULETUD.
Viimane tööpäev oli
laupäeval, 23. jaanuaril 2021.

Veebruarikuu
tegemised Kurgjal

OÜ Sallu J.S. ostab metsakinnistuid ja
raieõigust. Küsi pakkumist
jaak.soosalu@gmail.com,
tel 506 1817 või 516 8928

Pühapäeval, 14. veebruaril kell 12–15 kutsume C.R. Jakobsoni Talumuuseumi rehetuppa, et tähistada sõbrapäeva ja peatselt
saabuvat vastlapäeva.
Rehetoas saad valmistada endale või
sõbrale kingituseks toreda pehme helkuri,
mängida rahvalikke mänge, keerutada vurri.
Olenevalt ilmast viib hobune vankri või
reega sõidule.
Sõbraliku vastlapäeva osalustasu 8 eurot,
alla 3-aastased on tasuta.
Avatud rehetoa kohvik, kus on müügil
vastlatoidud: hernesupp, vastlakukkel, tee.
Huvilistel palun registreeruda telefonil
58 6000 25 või e-postil kurgja@memu.ee

OSTAN METSA- JA PŌLLUMAAD.
Tel 552 7322

Rohkem infot kodulehel
www.maaelumuuseumid.ee ja facebookis
Inge Sipelga
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi perenaine

Kaupluste kassades saavad sularaha
oma kontole maksata üksnes need,

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti algusega
kell 11
24. veebruaril kell 10 lipu heiskamine,
EV 103. aastapäeva jumalateenistus
Õpetaja Ants Kivilo tel 53 960 574

EELK Pärnu-Jakobi kogudus
Teated veebruarikuus:
07.02 kl 14 Jumalateenistus armulauaga
14.02 kl 14 Jumalateenistus armulauaga
21.02 kl 14 Jumalateenistus armulauaga
24.02 kl 14 VABARIIGI AASTAPÄEVA
jumalateenistus
28.02 kl 14 Jumalateenistus armulauaga
Koguduse kantselei avatud
T, K, R 10.00–14.00
Kantselei tel 44 64 650, 5451 6999
Sekretär Sigrid Reimets
Kalmistuvaht Aira Safronov, tel 5396 4729
Hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi, tel 5300 7075
Diakon Jane Vain, tel 5451 699

Perekonnad
Tekku ja Kontus

Tänasest toimib Coop sula/sisse teenus kõikides Vändra TÜ kaupluste
kassades.

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

Avaldame kaastunnet
Õnne Vellemäe perele
nende leinas.

Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse
tingimustega ning vajadusel pidada nõu spetsialistiga.

Sularaha saab kauplustes välja võtta,
kuid nüüd pakub CoopPank ka sularaha sisse maksmise võimalust!

KINNISVARA
Soovin osta korteri Vändra vallas.
Tel 54 664 675

15. veebruar – 26. veebruar pakume haridusprogrammi „Vastlad talus“.
Tutvustame vanu vastlatraditsioone,
hobusesõit vankri või reega, vastlakukkel, soe
tee ning rahvalikud mängud rehetoas. Programm sobib nii lasteaialastele kui ka põhikooli
õpilaste gruppidele. Programmi maksumus
6 euroni ja kestus 1,5–2 tundi. Vajalik eel
registreerimine.

Nüüd saab kõigis Vändra TÜ
kauplustes sularaha ka
oma pangakontole
sisse maksta.

Koristan Teie territooriumi risustavast
vanarauast. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale iga ilmaga.
Tel +372 5851 7174

IVO-ARVO PUUSEPP

kes omavad arvelduskontot Coop
Pangas.
Kõigi teiste pankade kliendid saavad
neis kassades üksnes sularaha välja
võtta – maksimaalselt 100 eurot – ja
peavad selleks endiselt ka vähemalt
1-eurose ostu sooritama.
Head kasutamist!

KALJU KERA

26.04.1937 – 12.12.2020
17.12.1938 – 14.01.2021

AAVO KUBILIUS

Südamlik kaastunne
Airile ja Elisele

22.09.1945 – 16.01.2021

ALLAN TEKKO

4.04.1948 – 19.01.2021

kaotuse puhul.
Juurikaru Põhikool

ALDUR KÄGU

ALLAN TEKKO

20.07.1967 – 14.01.2021

VILMA HANSALU

28.03.1929 – 14.01.2021

MILVI AASA

28.06.1934 – 30.12.2020

HILJU ALLOJA

21.06.1936 – 13.01.2021

LIIDI LAAS

16.01.1940 – 26.12.2020

LAINE POOLAK

23.07.1943 – 13.12.2020

SILVI VILLOTA

24.06.1946 – 18.12.2020

AIRE VÄLJAK

29.07.1950 – 24.12.2020
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
HELJU-LAINE KAAS
TOIVO VUNUKAINEN
RONALD-EINAR RÜÜTEL
VAIKE KULL
TAMARA MÖLDRE
HILDEGARD SINIMETS
MAGDA JAANSON
AIDA KÄÄRIK
AILI MAARITS
ERIKA STOKMANN
MILVI KÄÄRMANN
MAIE REINJÄRV
ILSE LEMPU
LINDA PÄRNSALU
IRINA POTEKHINA
LEIDA TÕKKE
AINO HELEMETS
LUULE JÜRGENSTEIN
VALENTIN KÄHÄR
HELJU EINLO
AINO TOMINGAS
HELGI JÄRVE
HELLE LUUMBERG
EHA LEPPIK
JÜRI KIVESTE
MALL LAUR
MEIU MERILA
TIINA LOSSMANN
URVE AUDLA
MAIT LEHTSALU
SIGRID REIMETS
RAILA MARJAANA MÄKI
UUNO MURUMAA
RAISSA LIVENTAL
MALLE KARU
ELLE ANTSMÄE

14.02
21.02
21.02
25.02
27.02
23.02
19.02
2.02
16.02
20.02
3.02
5.02
7.02
26.02
26.02
27.02
27.02
2.02
5.02
8.02
13.02
16.02
4.02
8.02
14.02
16.02
28.02
1.02
6.02
11.02
11.02
14.02
14.02
19.02
19.02
21.02

99
97
96
96
95
94
93
91
90
90
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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Elust ei tagasi
aastaid saa võtta,
kindlalt ja julgelt edasi tõtta.
Selleks jääb soovida
Sulle vaid head,
tervist ja jõudu,
et vastu Sa peaks!

Kallis
Inge Kutsar!
Palju õnne ja tervist
90 aasta juubeli puhul!

Soovivad
Gersti ja Milvi

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

Irma Tasase ja Elar Algo perre sündis
10. jaanuaril tütar Sirel Algo.
Anneli ja Marek Sõõrdi perre sündis
11. jaanuaril tütar Delia Sõõrd.
Gertu ja Kristjan Adamsoni perre sündis
16. jaanuaril tütar Kris Adamson.

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE
Kojuvedu.

Lisette ja Indrek Rannala perre sündis
17. jaanuaril poeg Raigar Rannala.

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

Tel 52 05 578
Silver

Järgmine Valla Teataja ilmub 28. veebruaril. Reklaame, teateid ja kaastöid ootame 15. veebruariks meiliaadressile ajaleht@pparnumaa.ee
või võtta ühendust tel 55 986 950. Toimetusel on õigus vajadusel kaastöid lühendada ja redigeerida.
Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

