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Hea lugeja,

hoiad käes Põhja-Pärnumaa valla esimest Valla Teatajat,
mis asendab nüüd varem ilmunud kolme erinevat vallalehte
ja saab tänasest ühiseks kõigile neljale ühinenud vallale.
Olen veendunud, et parim viis vallarahvale teabe edastamiseks on just vallaleht, sest loomulik on inimeste huvi oma
kodukülas toimuva vastu, isegi kui seda ei tunnistata. Eriti
tähtis on leht vanemale lugejaskonnale, kes igapäevaselt
ei ole interneti kasutajad.
Nii nagu 1. jaanuarist 2018 tööd alustanud uus ametiasutus Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on alles arenemisjärgus, on kindlasti muutuv ka meie ajaleht.
Loodan, et meie laienenud valla kohalik leht jääb ka
edaspidi oluliseks infokandjaks kõigile valla kodanikele ja
veebi vahendusel loevad meie tegemistest ka endised ja
tulevased valla elanikud.
Üks on kindel: ajaleht hakkab ilmuma iga kuu lõpus
vähemalt kaheksaleheküljelisena ja väljaande eesmärgiks
on eelkõige valla elanike informeerimine ja valla avaliku
elukorralduse ja sündmuste objektiivne kajastamine.
Endiselt saate lugeda, millised otsused on vastu võtnud
Põhja-Pärnumaa Volikogu ja mis on aktuaalne Vallavalitsuses.
Teretulnud on kõik kohalikku elu puudutavad uudised,
teated ja artiklid, mis pakuvad huvi valla elanikele ja kindlasti
ka teie ettepanekud, mida ajalehes muuta ja täiendada.
Tuli kevad, tulid lauljad linnud, tuli lindudega ühes Valla
Teataja.
Jane Mets
Põhja-Pärnumaa vallavanem

Väikesed värvukesed
laulsid publikusse kevadet
I rida vasakult: Ketrin Anderson, Enely Mägisalu, Miia Sofia Voksep, Mia-Maria Pärn, Romiina Sutt, Lukas
Nikolajev, Lotta Maria Tui, Kadi Pärnoja, Ketlin Esula, Herko Talvi. II rida: Riti Kiveste, Elise Liina Pernik, Mia
Mäesalu, Licelle Lang, Karolin Jürvetson, Sandra Lääts, Getri Guljajev, Ramon Tuisk, Liis Koitla.
III rida: Steven Kaplur, Robin Pärnik, Rebeka Raik, Emma Pärnik, Gregor Randmäe, Kaileen Tiismaa, Mirtel Esula,
Ellerin Rõõmusaar, Ene Pärnsein. IV rida: Harli Maanus, Tiiu Vaino, Liis Bender, Rihard Orav.

Jürikuu eelviimasel pühapäeval kogunes Vändra kultuurimajja
saalitäis publikut kaasa elama igakevadisele laste laulukontserdile ,,Vändra värvuke“.
Alevi lasteaia 27 väikest laulusolisti olid varakult hoolsalt proove teinud, et kohaneda mikrofoni, suure lava ning
Tiiu Vaino ja Harli Maanuse saatemuusikaga. Tulemuseks
– samuti traditsiooniliselt – imearmas ja kena kontsert, mida
täiendas mõmmikute ja lillepallidega lavakujundus. Väikestele solistidele olid suurel laval toeks ja juhtisid kontserti EV
juubeliaastale kohaselt rahvariietes gümnaasiumi abituriendid
Liis Bender ja Rihard Orav.
Lasteaedade lauluõpetajate Ene Pärnseina ja Tiiu Vaino
sõnul algab repertuaari otsimine ja laste ettevalmistamine
juba aasta alguses. Samade laululastega käiakse aastaringselt
esinemas paljudel üritustel. Need pole lihtsalt kontserdid, lauluõpetajad on toonud lapsi muusikasse esimestest rühmadest

alates ja kasvanud koos koolipingini. See on kasvulava muusikakoolile või edasisele muusikuteele. Lavakogemus tuleb
kasuks igal elualal.
41 aastat tagasi algatas traditsiooni tollane alevi lasteaia
lauluõpetaja Zirlin Jõemägi, kes nüüd õpetab pealinna lapsi,
kuid sõidab alati kohale, et kuulata järgmiste põlvkondade
uusi laulusoliste. Mõned aastad hiljem liitus temaga tollase
Rukkilille lasteaia lauluõpetaja Ene Pärnsein, kes toob alevi
lasteaias lapsi muusika juurde tänaseni. ,,Vändra värvuke“
astub tänu oma tublidele õpetajatele-korraldajatele ja muidugi kõige tähtsamatele – väikestele solistidele – ajaga vapralt
sammu ning igal kevadel on ka midagi teisiti, midagi uudset.
Alati on jäänud samaks ainult pealtvaatajatele koduteele kaasa
antav kevadiselt positiivne emotsioon.
Õie Kuusk

Kaie Rätsepp hoiab valla rahaasjad kontrolli all
Kaie Rätsepp täidab vallavalitsuse liikme ja
finantsjuhi kohustusi alates Põhja-Pärnumaa
valla moodustamise esimestest päevadest.
,,Ametinimetus jäi uuel töökohal samaks.
Vändra vallas tegelesin nii eelarvega kui ka raamatupidamise juhtimisega, uues vallas ainult
eelarvega, aga „neli korda pikema“ eelarvega,“
täpsustab Rätsepp. Tema pikk tööülesannete
nimekiri algab finantstegevuse kavandamisest
ja eelarvestrateegia koostamisest ning lõpeb
kulutuste kontrollimise ning ressursside efektiivse kasutamise tagamise, valla eelarve täitmise aruannete koostamise ja analüüsimise,
finantsaruannete ettevalmistamise ja õigeaegse
esitamisega. Kokkuvõttes on Rätsepa vastutusalas vallavanema parema käena tagada, et suures vallas kõik planeeritavad tegevused oleksid
finantsvõimekuse piirides ja 39 hallatavat asutust saaksid normaalselt toimida. ,,Alates detsembri teisest poolest kuni märtsi lõpuni kulus
põhiaeg ühinenud valdade eelarveprojektide
alusel uue Põhja-Pärnumaa valla eelarve koostamisele. Eelarveprojektid olid väga erinevad,
erinevates piirkondades on erinevad hallatavad
asutused, erinevates piirkondades kasutati erinevaid tulu- ja kululiike. Tänusõnad kõikidele
volikogu komisjonidele, kes rohkete arutelude
ja küsimustega aitasid nelja valla ühisosa leida.
Oma aja on võtnud ka endise Vändra Valla 2017.

aasta majandusaasta aruande koostamine. Alanud on Põhja-Pärnumaa valla uue arengukava
koostamine, kus minu ülesanne on selle juurde
kuuluva nelja järgneva aasta eelarvestrateegia
vormistamine.“
Kaie Rätsepa lapsepõlvekodu on Vändra
külje all Reinumurru külas. Lõpetanud Pärnjõe Põhikooli ja Vändra Gümnaasiumi, asus
ta õppima tollasesse Tallina Polütehnilisse
Instituuti ja lõpetas kõrgkooli 1982. aastal

masinatööstuse ökonoomika ja organiseerimise
erialal. ,,Diplomil on kirjas majandusinsener, aga
raamatupidamise põhitõed kuulusid ka õppekavva,“ lisab Kaie. ,,Kuna abikaasa Tõnu oli juba
varem Viljandi MEK-i tööle suunatud, siis minu
esimeseks töökohaks sai Viljandi Piimatoodete
Kombinaat, kus töötasin ökonomistina. Pidasin sama ametit veel Mustla lähedal Vambola
kolhoosis. Olin kodukandist eemal peaaegu
kaheksa aastat. Vändrasse tagasi tulles sain pool
aastat töötada EPT-s. 1990. aastal hakati Pärnust raamatupidamisi külanõukogude juurde
tooma. Kohapeal hakati tegelema kultuurimajade, raamatukogude, koolidega, tekkisid vallad.
„Külanõukogu esimees Uno Laur kutsuski mind
raamatupidajaks ja 28 aastat tagasi 2. aprillil oli
minu esimene tööpäev praeguses omavalitsuste
süsteemis.“
„Täna on minu pereliikmed kass ja kalad,“
naerab Kaie. „Lapsed on oma pered ja kodud
loonud, laste isa taevastele teedele läinud.“ Poeg
Rene (37) töötab Vändras MS Balti Trafos, Margus (35) Tartus PRIA-s tarkvara analüütikuna
ja tütar Nele (30) kolis eelmisel kevadel oma
perega Kilingi-Nõmme mehe lapsepõlvekoju.
Palju rõõmu teevad Kaiele lapselapsed Riti (6),
Raigo (7) ja Sandra (8). „Sõidan nii tihti, kui
vähegi saan, Kilingi-Nõmme, kahjuks harvemini
Tartusse. Tähtpäevadel saame laste ja lastelastega

Vändras minu juures kokku. Elan alevis kortermajas, aga juba varakevadine päike meelitab
maale sõrmi mulda toppima. Lapsepõlvekodus
on mul peenrad, kasvuhoone jm maa-asjad.“
Hobidest on Kaiel üks tähtsamaid rahvatants
– 20 aastat järjepidevalt naisrühmas Vändrikud
tantsimist aitab hoida elus meie kultuuripärandit
ja ennast vormis-liikuvuses. Viimast eesmärki
täidavad ka joogatreeningud juba 8 aastat Kadrin Karro Tagapere juhendamisel. „Tänu Kadrinile sattusin ma Lilleorgu ja edaspidi Ingvar
Villido loengutele. Tema õpetused ja tehnikad
aitavad mõista oma sisemaailma ja eluliste
probleemide lahendamist. Ma tean, et midagi
ei muutu üle öö ja lihtsalt, see on teekond.“
„Mulle meeldiks kui kolleegid-töökaaslased
rohkem räägiksid omavahel, ei takerduks eelarvamustesse, vaid leiaksid rohkem kompromisse
ja kokkuleppeid, et esimese küsimuse peale ei
langetataks kohe otsust, ei ärritutaks. Inimesed
on erinevad ja vastavalt teadmistele-elukogemustele mõistavadki asju ja olukordi erinevalt.
Kui läks valesti, teeme ringi, lepime kokku, vaatame, kuidas paremini saab. Kõigil on praegu
keerulised ajad, palju küsimusi, kahjuks vähem
vastuseid. Koos mõeldes ja tegutsedes leiame
kiiremini vastused ja saame edukalt toimiva
Põhja-Pärnumaa valla luua.“
Õie Kuusk

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Enampakkumise läbiviimine
Põhja-Pärnumaa valla majandusosakond korraldab kirjaliku
enampakkumise alljärgnevate korteriomandite müügiks:
Kooli 1-4, Tootsi, üldpind 38,4 m2, alghinnaga 1000 eurot;
Kooli 1-10, Tootsi, üldpind 48,4 m2, alghinnaga 1200 eurot;
Kooli 5-9, Tootsi, üldpind, 42,5 m2, alghinnaga 2300 eurot;
Sõmera 3-8, Tootsi, üldpind 42,7 m2, alghinnaga 2300 eurot;
Ehitajate 2-52, Tootsi, üldpind 50,2 m2, alghinnaga 2600 eurot;
Kesk 16-9, Tootsi, üldpind 43,6 m2, alghinnaga 1200 eurot;
Tuleviku 2-1, Tootsi, üldpind 26,8 m2, alghinnaga 1500 eurot.
Enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 15. maiks 2018 e-posti
aadressile vald@pparnumaa.ee või paberkandjal Tootsi Halduskeskusesse aadressil Tootsi alev, Tööstuse 5 või Põhja-Pärnumaa vallamajja
aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, vabas vormis avaldus enampakkumisel osalemiseks koos müüdava korteriomandi aadressi ja avaldaja poolt pakutava ostuhinnaga.
Pakutavate korteriomandite seisundi ja muude huvipakkuvate andmete kohta saab informatsiooni Tootsi Halduskeskusest, kontaktisik Riina Kukk, tel 445 9400 või 528 0698. Korteritega on võimalik kohapeal
tutvuda leppides kontaktisikuga eelnevalt kokku aja.
Korteriomand müüakse isikule, kes pakub alghinnast alates kõrgeima hinna.

Teade
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996 määruse nr 211
„Peremehetu ehitise hõivamise kord“ punktist 9 annab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teada, et on alustanud peremehetu ehitise
hõivamise menetlust väidetavalt peremeheta rajatise osas:
Allikõnnu külas asuva Mudiste-Suure-Jaani-Vändra teest põhjapool asuva avaliku teenuse osutamiseks endist vallamaja ja seal
piirkonnas asuvat tootmispiirkonda teenindavate ühisveevärgija kanalisatsioonitrasside hõivamiseks.
Täpsem varade asukoht Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.
märtsi 2018 otsuses nr 15. Juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel
on vastuväited nimetatud ehitise peremehetuse või hõivamise
kohta, esitada need Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele aadressil:
Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, 87701,
e-post vald@pparnumaa.ee kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.
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Valla rahandusosakonda juhib Eve Lempu
Alates 1. jaanuarist töötab valla rahandusosakonna juhataja-pearaamatupidajana Eve Lempu.
,,Kui ühinenud nelja valla raamatupidamistes töötas kokku 9 inimest,
siis täna teeme kogu Põhja-Pärnumaa
raamatupidamise ära 5 töötajaga. Kuu
jooksul tuleb arveid sisse 1500 ringis,
ligi 1000 läheb välja. Palka arvestame
ja maksame 572 valla hallatava asutuse
töötajale, lisaks varade arvestus,“ loetleb Lempu raamatupidamise osakonna
töötajate tööülesandeid. ,,Esimesed
kolm kuud on möödunud suure töö
tähe all. Nelja valla ühinemisel on
kõiki tegevusi neli korda rohkem.
Kõik, mis puudutab vara ja raha liikumist Põhja-Pärnumaa valla hallatavates
asutustes, sellega me tegeleme.“
Eve Lempu on sündinud ja pool
oma elust elanud Tartus. Pärast Tartu
Ülikooli majandusteaduskonna lõpetamist 1981. aastal suunati ta tööle
Tartu Kaubandusvalitsusse. Mõned
aastad hiljem oli tema juhatada üks
suuremaid linna ühendtoidukauplusi
,,Anne“, mis hõlmas Ülejõe linnaosas
ca kümmet erinevat toidukauplust.
1988. aastal Eve abiellus ja kolis
elama Pärnu-Jaagupi külje all asuvasse
Kodesmaa külla. Abikaasa Mattil on
mööbli valmistamisega tegelev firma
Matti&Puit OÜ. Tütar Helen on tänaseks lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja on praegu residentuuris,
poeg Madis lõpetas EBS-i ja töötab
Tallinnas.
Raamatupidajana alustas Eve 1991.
aastal, kui pakuti tööd Pärnu-Jaagupi RSN TK juurde moodustatud

raamatupidamises. ,,Algsest mõttest
teha seda tööd mõned aastad on saanud 27 aastat. Selle aja sisse on mahtunud nii valdade taastamine kui ühendamine, rahareformid vene rublalt
eesti kroonile ja sealt edasi eurole ning
lugematul arvul muudatusi raamatupidamise korraldamises. Nende aastate
kokkuvõttena võib öelda, et raamatupidamine on osutunud väljakutseid ja
eneseteostust võimaldavaks tööks.“
,,Minu suur hobi oli laulmine.
Laulsin TÜ Akadeemilises Naiskooris pea 10 aastat. Siin ei leidnud sellele
hobile väljundit, aga muusika on mind
alati saatnud. Jälgin selles valdkonnas
toimuvat, käin kontsertidel ja teatrietendustel. Aja jooksul on toredaks
hobiks kujunenud mälumäng, mis on
Pärnu-Jaagupis osutunud elujõuliseks

Kokkuvõte aprilli- ja märtsikuu vallavolikogu istungitest
Aprillikuu vallavolikogu istung toimus 18. aprillil Vahenurme seltsimajas VAHEKA.
Enne volikogu istungit oli volikogu
liikmetel võimalus tutvuda ühes
hoones asuva seltsimaja, raamatukogu, lasteaia, kooli ja vanadekoduga.
Vahenurme kandi tegemisi tutvustasid
Tarvi Tasane, Ludmilla Kodasma
ja Taimi Vahenurm. Peale volikogu
istungit oli võimalus liituda südamenädala raames „Tule ja liigu“ sarjaga.
• Kuulati politsei tegemisi Põhja-Pärnumaa vallas. Esinesid
vanemkomissar Janek Saharenko,
piirkonnapolitseinik Alar Abel ja
noorsoopolitseinik Reilika Kivisild.
• Kinnitati Vändra Kultuurimaja
põhimäärus, milles nähakse struktuuriüksusena ette Vändra noortekeskus ning moodustatakse nõuandva organina nõukogu.
• Kinnitati Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord. Toetust
kasutatakse Põhja-Pärnumaa valla
koolides põhi- ning keskharidust
omandavate õpilaste koolilõuna
kulude katmiseks ning toetuse jääki
kasutatakse õpilaste toitlustamiseks
pikapäevarühmas ja õpilaskodus.
• Kinnitati volikogu esindajateks
Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse nõukogusse Madis Koit, Vändra Kultuurimaja nõukogusse Nils Sempelson
ja Pärnu-Jaagupi Rahvamaja nõukogusse Tiia Uffert.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14. detsembri 2017 otsust
nr 16 „Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade

koosseisu kinnitamine". Struktuurist
jäeti välja viis avahooldustöötajat, kes
lähevad Vändra Alevi Sotsiaalmaja
alluvusse. Alates 1. veebruarist on
koondatud 1 maakorraldaja ametikoht ja alates 1. aprillist on koondatud 3 raamatupidaja töökohta ning
1 majandustöötaja töökoht. Kokku
jääb ametiasutuse struktuuri 31 ametikohta ja 12,3 töökohta.
• Tunnistati kehtetuks Halinga
Vallavolikogu 21.11.2012 määrus nr 29 „Halinga valla põhimäärus". Selles oli varasemalt valla uue
põhimääruse kehtestamisega seoses
kehtima jäetud üksnes sümboolika
osa kuni uue valla sümboolika kehtestamiseni.
• Otsustati tagada OÜ Tootsi
Kommunaal poolt võetava laenu
kohustust summas 83 474 eurot.
• Arutati „Memorandum ühtsest
piletihindade ja sõidusoodustuste
süsteemist Pärnu linna ja maakonna avalikel bussiliinidel alates
1. juulist 2018. a" ja otsustati
1. liituda memorandumiga 2018.
aasta teise poole osas, järgmisteks aastateks kohustusi ei võeta;
2. Pärnumaa Ühistranspordikeskus
peab koguma ja edastama Põhja-Pärnumaa valla elanikest sõitjate statistika 2018. aasta kohta;
3. maakonnaliinidelt kogutav
piletitulu ei tohi vähendada
maakonnaliinidele laekuvat
dotatsiooni;
4. volitada vallavanemat allkirjastama memorandumit eelmainitud tingimustel.

Märtsikuu istung toimus Kaisma
rahvamajas. Maja perenaine Imbi
Tõnisson tutvustas kohaliku rahva ja
rahvamaja tegemisi. Samuti oli meeldiv
võimalus vaadata näitust fotodest „100
pruutpaari Kaisma kandist“ ning tutvuda väikese külamuuseumiga.
• Algatati Allikõnnu külas peremehetu vara - ettevõtjaid ja endise
vallamaja hoonet teenindavate veeja kanalisatsioonitrasside rajatiste
- valla omandisse võtmine.
• Lõpetati Vändra tehnopargi
taristu rekonstrueerimise projekti edasine elluviimine Vändra
Vallavalitsuse esitatud taotluse
alusel meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus"
ehk PKT.
• Anti nõusolek vallavalitsusel
2018. aastal läbi viia riigihanked
majandusvaldkonda kuuluvate teenuste ja asjade ostule: heakorrateenus, suvine ja talvine teede hooldus,
kalmistu haldamine, tänavavalgustuse hooldus, vedelkütuse ostmine
ja soojusenergia ostmine.
• Otsustati finantseerida täiendavalt 2018. aasta eelarvest MTÜ
Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeseltsi
projekti „Pärnu-Jaagupi kultuurija spordipark" kokku summas 57
300 eurot.
• Võeti vastu valla 2018. aasta eelarve.
• Otsustati omandada kinke teel
üks Vändra alevis asuv korter.
• Kehtestati tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord.

• Nõustuti geoloogilise uuringu loa
andmisega Mõrdamaa uuringuruumis.
• Nõustuti Keskkonnaameti poolt
esitatud Sohlu uuringuruumi
geoloogilise uuringu loa muutmise taotluse ja korralduse eelnõuga.
• Otsustati mitte nõustuda Keskkonnaameti poolt esitatud Elbu
VII uuringuruumi geoloogilise
uuringu loa taotluse ja korralduse
eelnõuga.
• Lubati OÜ-l TL Agency omandada Põhja-Pärnumaa vallas
Sohlu külas asuv Pidre kinnistu.
• Algatati Põhja-Pärnumaa valla
arengukava koostamine aastateks
2019–2022. Vallavalitsusele tehti
ülesandeks esitada valla arengukava
koos eelarvestrateegiaga eelnõu
vallavolikogu 2018. aasta juunikuu
istungile esimeseks lugemiseks.
• Määrati valitsusliikmetele, kelle
kasutuses ei ole ametiautot,
isikliku sõiduauto kasutamise
eest hüvitist 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta, aga mitte rohkem
kui 150 eurot kuus. Ametisõiduna
käsitletakse sõitu teenistuskoha
haldusüksusest valitsuse, volikogu
või volikogu komisjoni istungi toimumise kohta ja tagasi.
• Põhja-Pärnumaa vald osaleb teise
omavalitsuse munitsipaalkooli
tegevuskulu katmises täies ulatuses proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on
Põhja-Pärnumaa vallas.

ettevõtmiseks ja neid korraldatakse
kord kuus – meil on 10-13 võistkonda
ja mänge viib läbi tuntud mälumängija
Jaan Allik Pärnust. Meie võistkond
,,VV“ on olnud seal päris edukas. Ning
kui on oma maja ja aed, siis pärast
pikka tööpäeva on mõnus ja vaheldustpakkuv seal midagi oma kätega
teha,“ räägib Lempu oma kodustest
meelistegevustest.
,,Ühtpidi on uue valla moodustamise aeg olnud raske, aga teistpidi
huvitav. Oleme saanud teada, missugust mitmekülgset elu meie naabervaldades on elatud. Koos uue meeskonnaga õpime tundma hallatavate
asutuste elu-olu ja püüame igati kaasa
aidata ühise MEIE tunde tekkimisele.“
Õie Kuusk

Videosalvestisi
istungitest on võimalik
vaadata valla
kodulehelt
www.pparnumaa.ee

• Nimetati volikogu esindajad valla
11 haridusasutuse hoolekogudesse.
• Kehtestati sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord Põhja-Pärnumaa vallas.
• Kehtestati sotsiaaltoetuste määrad.
• Tunnistati kehtetuks 3 ühinenud
KOV üksuse volikogu määrust,
milles sätestatud pädevus oli varem
delegeeritud vallavalitsusele.
• Delegeeriti erinevate seadustega
kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud ülesanded vallavalitsusele.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla
sümboolika: vapp ja lipp.
• Jagati sümboolikakonkursi auhinnafond: Madis Kivi - 2240 eurot ja
Arma Koidu - 750 eurot. Madis Kivi
on valla sümboolikana kinnitatud
vapi ja lipu kavandi autor. Arma
Koidu on esialgselt sümboolikakomisjoni poolt võitjaks tunnistatud
kavandi autor, kuid kavand ei leidnud Riigikantselei sümboolikakomisjoni heakskiitu.
• Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
liikme kohalt tagasi astunud Silje
Alloja asemele kinnitati Maris
Heldja-Pärn.
• Vastati Jaanus Rahula poolt esitatud arupärimisele Vändra Tehnopargi investeeringu kohta.
Ülle Vapper;
ylle.vapper@pparnumaa.ee
volikogu esimees
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Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

Vändra viktoriiniklubi 50 hooaega
15. aprillil lõpetas Vändra Viktoriiniklubi oma 50. mänguhooaja. Sügisel
alustame 51. mänguhooajaga. Algusest
peale on seda tegevust vedanud meie
teenekas tantsujuht, optimistlik ja
rõõmsameelne Kädi Pärnoja. Ilma
Kädita poleks ilmselt meie pidevat
aastatepikkust kooskäimist kultuurimaja(de)s olnud.
Just 1960-ndate lõpuks oli viktoriinidest ja mälumängust saanud üks
eestlaste lemmikmeelelahutusi. Nii
alustati Vändra Kultuurimajaski kohalike asutuste vahelise mälumänguga.
Sellest kohalikust jõukatsumisest saigi
tuule tiibadesse Vändra EPT võistkond, Eesti üks parimaid. Ka olid küsimuste esitajad oma inimesed, esialgu
Kädi Pärnoja ise, edaspidi kohaliku
keskkooli õpetaja, erudeeritud matemaatik Enn Nurk ning erialalt ökonomist Velli Steinberg. Just Velli oli see
inimene, kellega arvestati kogu Eestis.

Sünnipäevatorti lõikab lahti
Mari-Liis Jaanson.

Ants Metsla, kunagine Vändra
tippvõistkonna EPT liige, on Vändra
Teatajas 29. maist 2003 järelehüüdes
teisele mälumängutipule Endel Tõnismannile kirjutanud: „Üks osa isepärasest Vändra vaimsusest väljendub
siinses pikaajalises mälumängutraditsioonis…. Väikesest Vändrast kujunes
eesti mälumängu ja vaimse suhtlemise
üks keskusi, kus käidi mõõtu võtmas ja
vaimu teritamas.“ Nii tegutseti 1990ndate alguseni – võistlesid kohalikud
võistkonnad, kellele lisandusid ka
Tootsi ning Pärnu tiimid. 1986. aastal lisandus ka üleeestiline ühekilb
„Vändra Karu“. Mõlema puhul on

Ühekilb ,,Vändra Karu“ – (paremalt) mängujuhid Mari Nuut ja Andrus Ütt
koos abiliste Kädi Pärnoja, Martin Sempelsoni, Triin ja Minni Toomiga .

tegemist fenomeniga kogu Eestis –
algusest tänaseni pole ühtki hooaega
vahele jäänud. Ja seda hoolimata riigikorra muutusest ning majanduslikest
segadustest. Eelkõige on need muutnud auhinnalauda. Kui eelmise riigikorra ajal oli sponsoreid lihtsam leida ja
auhinnad kopsakamad, siis tänasel ajal
on mälumänguri esimeseks sponsoriks
tema ise. Ja just seetõttu on Eesti mälumängu ajaloo uurijad imeks pannud
Vändra Viktoriiniklubi kestvust.
Tore on vaadata-kuulata tarku
inimesi massimeedias sõna võtmas.
Samas, ise millegi analoogsega tegeldes saab teistsuguse elamuse. Veetes
tund-paar huvialakaaslaste seltsis ise
küsimusi esitades ehk teiste esitatud
küsimustele vastates saad ikkagi millegi võrra rikkamaks – kas emotsiooni
või tarkusetera võrra. Vändra kohalikel
mängudel on aastaid traditsioon, et
küsimusi esitavad tiimid kordamööda
ja aastakokkuvõtet ei tehta. Viimane on
hea, sest iga mäng „algab nullist“ ja alati
saavad mängida kõik need, kes kohale
tulnud – ka siis, kui võistkonnakaaslasi
näiteks pole. Selline korraldus tekitab
klubilise tegevuse põhimõtte ning iga
mängu lõppedes on kõigil positiivne
meeleolu.
Sel hooajal oli pidevalt kohal 5
võistkonda, nende hulgas on pooled
noored inimesed, kes ka kohaliku gümnaasiumi endised õpilased-vilistlased.
Ka Vändra Gümnaasiumis on enam

kui 30 aasta kestel vahelduva eduga
klassidevahelisi viktoriine-mälumänge
korraldatud 1. -12. klassideni. Õpilased on esindanud kooli väga edukalt
nii Pärnu maakonna (omal ajal rajooni)
ja üle-eestilisel tasemel. Enamik selle
huvialaga koolis tegutsenutest on selle
huvialaga jätkanud edaspidigi.
Selle 50 viktoriiniklubi tegevus
aasta jooksul on Vändra alevi ja Vändra
kandi võistkonnad tulnud Eestis mitmeid kordi auhinnalistele kohtadele,
sealjuures ka Eesti meistriks. Mälumänguga tegelejaid on tunnustatud
nii kohalikul kui Eesti tasemel.
Keda selle 50 tegevusaasta eest
tänada ja keda õnnitleda? Kõiki neid
sadu mälumängudest osavõtnuid,
kümneid mälumängude korraldajaid
ja läbiviijaid, Vändra Kultuurimaja,
omavalitsusi, kultuurikomisjone, Eesti
Mälumänguliitu, kohalikke kultuurija haridusasutusi. Isiklikult tahan aga
tänada neid kooliõpilasi, kes 1983.
aastal mind kultuurimajja kohalikule
mälumängule kutsusid oma võistkonda
toetama. Tänu neile ma selle hobiga
tegelema hakkasingi ja nii huvitavate
ning tarkade inimestega kokku saanud
olengi.
Lõpetuseks ütleksin mälumängurite kohta Roald Johannsoni sõnadega
tema doksaatest, et mälumängurid on
„kulturistid, kes treenivad kõige tähtsamat lihast – oma aju.“
Mari Nuut

Vändra Aiandusseltsi plaanid käesolevaks aastaks
Veebruarikuisel aiandusseltsi üldkoosolekul esitas seltsi senine juhatus liikmetele ülevaate seltsi kolme viimase
aasta tegevusest. Väga kauaegsed juhatuse liikmed Elvi Pern ja Arteemi
Seeman palusid end juhatusest välja
arvata. Suur tänu Elvile väga pikaaese
tegevuse eest seltsi rahaasjade korraldamisel ja Arteemile aktiivse osalemise
eest juhatuse töös.
Seniste juhatuse liikmete Pilvi
Perneri, Elve Saarmaa ja Reet Eesmäe kõrvale valis üldkoosolek juhatuse uuteks liikmeteks Laine Adamsoo ja Ülle Sarapiku. Aiandusseltsi
uut juhatust innustab tegutsema see,
et aasta algupoolel liitus seltsiga 13
uut liiget.
Väliüritustega alustame sel hooajal laupäeval, 5. mail algusega kell
9.00. Korraldame järjekordsed Lohu
tänava koristustalgud ja mõnetunnise
töö järel peame pikniku. Ootame seltsi
liikmeid aktiivselt osalema koos kaasa
võetud käepärase tööriistaga.

Pühapäevaks, 20. maiks on seltsil planeeritd Mukre rabamatk. Kõnnime läbi mõnekilomeetrise laudtee ja
naudime vaatetornist kauneid vaateid
rabale. Sõidame 20- kohalise bussiga
ja osalemiseks palume registreeruda
Koduabi poes.
Pühapäevaks, 10. juuniks oleme
planeerinud Pärnumaal asuvate Tuhu
maastikukaitseala ja Nedremaa puisniidu külastuse. Tuhu kaitsealale on
püstitatud Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna tudengite loodud
viie meetri kõrgune vaatetorn, milleni
viib veidi pikem kui kilomeetrine laudtee. Lähikonnas asuva Nedremaa puisniiduga teeme tutvust Sirje Koppeli
juhatusel.
Juulikuus, 22.07 külastame kauneid koduaedu Võistes ja selle lähikonnas. Uudistame Jõulumäe spordikeskust, teeme jalutuskäigu mere ääres ja
kinnitame keha Pärnamäe kohvikus.
Järjekordne avatud aedade ja
aiakohvikute päev Vändra alevis on

planeeritud pühapäevaks, 12. augustiks kella 12.00st 16.00ni. Arvestame
eelmisel aastal osalenud seitsme aiaga
ja ootame uusi osalejaid, kellel palume
seltsi juhatusega ühendust võtta telefonil 44 95 407 või teatada Koduabi
poodi oma kontaktandmed. Ürituse
täpse kava paneme paika juulikuus ja
teeme kuu lõpul ilmuva ajalehe vahendusel teatavaks. Selle aasta ürituse eripäraks on kahesugused avatud aiad.
Ühtedes võib aiandushuviline koos
aiaomanikega ringi jalutada ja taimi
uudistada, teistes on avatud aiakohvikud ja saab lisaks aiailu nautimisele ka
keha kinnitada.
Tegevusaasta lõpetame sellelgi aastal kolme seltsi ühispeoga jõulukuul.
Aiandusseltsi liikmete nimekiri
asub raamatukogus, kus on võimalik
ka liikmemaksu tasuda.
Tegusat aiandusaastat kõigile vändralastele!
Reet Eesmäe
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Tänane lehenumber
algab ühest
Põhja-Pärnumaa uus ajaleht alustab esimese lehenumbriga
ja püüab edasi anda seni ilmunud kolme vallalehe – Halinga
Teataja, Vändra Teataja ja Tootsi Teataja – lugejatele vajalikku
teavet ja informatsiooni meie uues suures vallas toimuvast.
Kuna lehe pealkirjas oli seni eelistatud üksmeelselt ,,teatajat“
sai ühise lehe nimeks ,,Valla Teataja“.
Milline saab olema meie lehe sisu ja nägu, oleneb paljuski
teist, head kirjasaatjad – ürituste, ettevõtmiste ja meie igapäevaelu sündmuste kajastajad. Paljud ettevõtmised ühes valla
osas võivad olla järgimist väärivad ka teises ja tublid inimesed,
kes neid korraldavad, väärivad tunnustust alati. Olgu selleks või
kirjatükk kohalikus ajalehes. Nagu seni ilmunud kolmes valla
lehes, jäävad leheruumi täitmisel kõige tähtsamale kohale vallavolikogu ja -valitsuse teadaanded, mis määravad meie igapäevaelu. Dubleerimise vältimiseks oli see ka peamiseks ajendiks
ühise ajalehe loomisele. Rubriikidest jätkavad: koolielu, sport,
ürituste-sündmuste kajastamine, persoonilood, uut ettevõtetes. Uudsena õnnitleme sünnipäevalapsi alates 75. eluaastast,
järgnevad juubelid 80, 85, 90 ja üle selle igal aastal. Soovi korral
on võimalik juubilaril avaldamisest loobuda. Sarnaselt varasemaga jätkab eluring – meie valda sündinud lapsed ja lahkunud.
Erinevalt senisest Halinga ja Tootsi valla lehest, kus toimetaja
ja väljaandja olid vallavalitsuse töötajad, ilmub uus leht valla
poolt tellitud teenusena.
Tasuta ajalehe saavad kõik (vallamajast) valla raamatukogud,
koolid, rahva- ja külamajad, lasteaiad, vallavalitsus ja volikogu.
Uut ajalehte müüakse senistes müügipunktides-poodides.
Ürituste reklaami ja teadaandeid saavad tasuta avaldada
valla hallatavad asutused, valla kultuuri- ja spordiürituste või
teemapäevade korraldajad, ülejäänutele on reklaam tasuline.
Valla Teataja ilmub värvitrükis kord kuus kuu viimasel päeval. Kõik materjalid ja reklaamisoovid palun saata hiljemalt 15.
kuupäevaks aadressile ajaleht@pparnumaa.ee
Konsulteerida võib alati tel 55 986 950. Head sulejooksu
sisukate kaastööde kirjapanemiseks ja meeldivat koostööd!
Toimetaja
Õie Kuusk

Hajaasustuse programmi taotlusi
võetakse vastu 9.04.2018-11.06.2018
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatuna aadressile
vald@pparnumaa.ee hiljemalt 11. juuni 2018.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega
piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele.
Programmist toetuse taotlemise tingimused:
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 taotlejalegi.
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
2019.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema
joogivesi kättesaadav, tagatud elamu heitvee nõuetekohane kanaliseerimissüsteem, juurdepääsutee peab olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise
kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2017 hajaasustuse programmist saadud toetuse
summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on
teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
LISAINFO: Rita Reppo, 44 73 703; 53482928,
rita.reppo@pparnumaa.ee
Lisainfo www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
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EV 100 kingitus

Fotonäitus
,,Vändra metsas Pärnumaal“

Looduse Aasta fotokonkursil tunnistati Andres Hendriksoni
,,Karusammal“ Eesti parimaks taimefotoks.

Kogu aprillikuu sai Vändra Kultuurimajas vaadata kohalike fotograafide haruldasi tabamisi oma kodukandi loodusest. Eksponeeritud olid Andres Hendriksoni, Leena Gerzi, Liivi Pihlasalu,
Monika Perteli, Silva Jõulu, Tiina Heidemanni ja Luule Põderi
ning tema pere nelja põlvkonna esindaja Alo, Lenno, Marteni,
Lisandra, Lenne ja Lennarti fotod.
Loodusmees Andres Hendrikson on tuntud ja tunnustatud
loodusfotograaf ning jagab oma tabamusi koos asjatundlike selgitustega. Näitusel võis imetleda näiteks tema pilti kuuma suvepäeva
hommikust Kuresoo laugastelt Kaansoo lähistel; Kellissaare metsas objektiivi ette jäänud meie metsade ainsat kaslast ilvest, kes
on valitud Eesti 2018 loomaks; metsist – Eesti 2018. a lindu või
Mädara külas vanas karjääris pildistatud karusammalt, mis ei jää
oma värvikülluses alla kaunile lillepeenrale. Leena Gerzi tabamused olid koos asjatundliku teabega keskendunud erinevatele või
haruldastele taimedele. Kõikide oma töid esitlenud fotograafide
tööd olid erilised ja kordumatud, nagu kogu meie loodus.
Õie Kuusk

Raplamaa koostöögrupp on pakkunud
noortele palju lahedaid ettevõtmisi
Alanud kevad on noorte jaoks olnud sisutihe ja tegevusterohke.
Koostöögrupi tegevuste raames on käima läinud mitmeid ettevõtmisi, kus noored on osalenud ning väärt kogemusi saanud. Märtsi
algus pakkus koolitusvõimalust heli- ja valgustehnikutele. Koolitus
toimus Rapla Kultuurikeskuses. Sellest sai aga hoo sisse kohalik DJ
kool, mis tegutseb Vändra Noortekeskuses kolmapäeviti, juhendaja
Ats Paberits. Käima lükati ka noortemeedia projekt, kus esimesel
kohtumisel jagas kogemusi noorte hulgas väga populaarne youtuber
Martins Lapins. Järgmisel kohtumisel (28. aprill) saavad noored
kätt proovida juba praktiliste tegevuste osas. Loomisel on Tre Raadio noorte youtube kanal, kuhu ka meie noored sisu toota saavad.
Noortemeedia kulminatsiooniks on saade Tre Raadios, kus noored
saavad rääkida oma kogukonnas toimuvast ka teistele noortele.
Märtsi keskel alustas noore ettevõtja programm, mille eesmärgiks
on anda noortele hoogu ja julgust luua oma ettevõte juba noorena,
seda arendada ning turundada nii, et sellest kasvaks edukas ettevõte. Esimesel kohtumisel tutvusid noored erinevate ettevõtjatega,
kelle hulgast valiti endale mentor. Meie grupi mentoriks on noor ja
särasilmne Kadi-Triin Varik, kes rääkis oma unistusest veeta aasta
vahetusõpilasena Argentiinas ning milliseid samme ta selle unistuse
täitumiseks on ette võtnud. Noore ettevõtja programm lõpeb 19.
mail Vändra Kultuurimajas, kus pannakse üles messiboksid ning
kõik noortegrupid saavad oma tooteid tutvustada ja müüa. Parimaid
tunnustatakse rahaliste auhindadega.
Osaleme ka spordiürituste sarja võistlustel, kus siiani on meil
läinud väga edukalt. Kanuuretkelt, mis toimus läinud aasta kevadel,
õnnestus saada teine koht, järmisel etapil airsoft`i lahingus saime
esimese koha. Kolmanda etapi bowling`u võistlusel saavutasime
taas teise ning viiendal etapil Järvakandis vibuvõistluselt õnnestus
jällegi esikoht võita. Täpse silma ja kindla käega esindasid meie
võistkonda Anita-Ly Laan, Erin Ruul ja Joosep Tomson. Järgmine
etapp toimub 25. mail Kabalas (Raplamaa). Seal ootab meid ees
jalgpallivõistlus nii tavapärase jalgpalliga kui ka pushpalliga. Juunis
on discolf`i võistlus Pirgu terviserajal.
Kui ka Sina tunned, et sooviksid mõnest tegevusest osa saada
ja kaasa lüüa, siis kirjuta margit.kadak@pparnumaa.ee ja hoiame
Sind kindlasti sündmuste ja võimalustega kursis.
Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
Margit Kadak
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
noorsootööspetsialist

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Laulupäev
Tootsi lasteaias
Märtsikuus tähistab Tootsi lasteaed oma
sünnipäeva. On saanud traditsiooniks, et
selle tähistamiseks kogunevad lasteaeda
ka naaberlasteaedade laululapsed ja õpetajad. Sel aastal 15. märtsil toimus üritus
juba viiendat korda. Lauldi koera-aasta
laule just koertest. Külla oli tulnud Tori
lasteaed. Kolm toredat tüdrukut õpetaja
Marika Pähkeli juhendamisel laulsid
rõõmsalt koeralaulu.
Teiseks külaliseks oli sel aastal Tammiste lasteaed. Õpetaja Marge Lumisalu
on ka ise Tootsi lasteaia vilistlane. Koos
esitati rahvalik laul „Suured koerad,
väiksed koerad“ ja „Koer ei saa magada“.
Esitajateks Heidi, Kaisa-Triin, Renar,
Randor ja Evert. Et mudilastel oleks
vahepeal ka liikumist, siis tantsiti koos
„Hiir hüppas“ ja „Roti pulmad“.

Viimasena esitasid oma laulud Tootsi
lasteaia lapsed. Laulu „Mänguloomad“
esitasid Kadri, Heleri ja Philipp. Laulu
„Koduloomad“ saatel sai ka hoogsalt
kaasa plaksutada, esitajateks Catarina,
Heleri, Elis, Kadri ja Kelli. Laulu „Kuidas
kõnnib“ laulsid Alina, Elis ja Heleri.
Siis läks juba lauluralliks. Õpetaja
Marge mängis klaveril laulu „Mina ja
kutsu“ järjest kiiremas tempos. Lapsed
tegid liigutused kaasa ja rõõmu oli kui
palju.

Iga väike laululind sai kaasa tänukirja ja vesivärvid. Õpetajad viisid lilled
ja tänukirjad ka lasteaedadele.
Laulupäev lõppes salati söömisega. Magusa eest oli hoolitsenud Eesti
Pagar, kes juba aastaid on meid toetanud
maitsva tordiga.
Suur tänu kõigile laululastele, õpetajatele, lasteaiaperele ja külalistele.
Inga Raudsepp
Tootsi Lasteaia muusikaõpetaja

Pärnumaa kooliteatrite festivalil Pärnus
24. märtsil vuras Pärnusse buss rõõmsate lastega, kel kaasas palju dekoratsioone ja kostüüme. Tootsi Lasteaed-Põhikooli kaks näiteringi läksid
osalema Pärnumaa kooliteatrite festivalile. Noorem näitering, kus osalejad
1.-3. klassini, mängis Lylli Gustavsoni
näitemängu „Hunt ja kitsetalled“. Laval
oli kokku 14 väikest näitlejat. Paljudele
oli see esimene kord astuda lavale täiesti

võõras kohas. Žürii eripreemia hundi
osatäitmise eest sai kolmanda klassi
õpilane Sten Sild.
Vanem näitering 5.-9. klass mängis
etenduse „Vaeslaps ja talutütar“. Näiteringis käib kokku 8 õpilast. Koju tõid
eripreemiad Helen Mändma (Kuradiproua), Deisy-Lisete Saar (kuradipeg
nr 1), Hanna Mändma (kuradipoeg nr
2) ja Guzell Faizullin (kuradipoeg nr 3).

Õppereis Jussi Tallu

Noored näitlejad said kingituseks
teatripiletid Pärnu Endla teatrisse.
Tootsi näitering tähistab sel aastal
oma 30. juubelit. 26. mail toimub Tootsi
koolis näiteringi sünnipäev, kus mõlemad näiteringid saavad oma etendusi
korraga mängida.
Oodatud on kõik näiteringi vilistlased, sõbrad ja tuttavad.
Näiteringide juhendaja Inga Raudsepp

18. aprillil käis Pärnjõe Kooli 7. klass õppereisil
Jussi talus ja aitas neid natuke nende kevadiste
töödega. Üheskoos korjati kive küüslaugupõllult ja grilliti. Õpilased said uusi kogemusi talupidamise, põlluharimise ja ka taimede kasvatuse
kohta. Jussi talu kasvatab müügiks sibulaid, küüslauke, maasikaid, vaarikaid, suvelilli ja ka köögiviljataimi. Kolme seal oldud tunni jooksul jõudsid
õpilased teha tööd, imetleda pererahva tehtud
tööd ja aeda, õppida uusi asju ja ka lõbutseda.
Kõigi tegevuste kõrvalt oskas klassijuhataja ja
bioloogia- ja geograafiaõpetaja Ivi Nuut rääkida
toredaid lugusid, aga ka õpetlikke fakte. Üheskoos jõuti teadmisele, et ka maal õppides ja praktiseerides oma seniseid oskusi, võib olla lõbus!
Sophie-Demi Kulbok
Pärnjõe Kooli õpilane

Filmifestival 2018
30. märtsil toimus Vändra Kultuurimajas järjekordne filmifestival. Festivalimeeskond oli üles seadnud kaks
kategooriat – 1.-6. klass ning 7.-12.
klass. Filme oodati nii vabal teemal kui
ka taaslavastatud kuulsaid Eesti filme.
Nooremas vanuserühmas osales 5 filmi.
Võitjaks osutus film „Juuksur“. Võitjate
meeskonda kuulusid Andres Oja juhitava multimeediaringi õpilased. Vanemas kategoorias osales 4 filmi, ülekaalukalt võitis film „Sähvatus“. Sellegi filmi
taga seisid Andres Oja juhendatavad.
Siinkohal oleks paslik mainida, et kui
ka Sina tahad saada edukaks filmirežissööriks, siis tule multimeediaringi, mis
toimub neljapäeviti kell 15.45 – 16.45
Vändra Kultuurimajas. Tasuta!
Nagu ikka sai oma lemmiku valida
ka publik. Lemmik selgus SMS hääletuse teel ja võitjaks osutus Vändra
Gümnaasiumi 3.b klassi film „Kevade
vol 2.0“.
Selleks, et filmifestival hästi õnnestuks, tahtsime leida veidi uudsemaid

tehnilisi lahendusi, mida oleks publikul põnev jälgida. Meile ulatas oma
abikäe Kristen Kivistik, kes on olnud
ka väga mitme eelneva filmifestivali korraldusmeeskonnas. Suur tänu selle eest,
Kristen, et Sa ikka veel viitsid! Loodud
sai tehniline lahendus, mis võimaldas
žüriiliikmete antud punkte jälgida reaalajas ekraanil, žürii arvamuse olime aga
omakorda eelnevalt filminud. Siinkohal
suur tänu professionaalse arvamuse eest
Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets,
produtsent ja laulukirjutaja Kenneth
Rüütli, noorsoopolitseinik Reilika
Kivisild, Vändra muusikakooli trummija metsasarveõpetaja Kalev Saar ning
laulja Frederik Küüts. Anti ka mitmeid
eriauhindu. Parimaid näitlejaid tunnustas Vändra Vapruse treener Ranet
Lepik oma väga lahedas videos. Parim
meesnäitleja oli filmis „Kevade vol 2.2“
Kerol Järve ja parim naisnäitleja filmis
„Sähvatus“ Liis Bender. Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu eriauhinna pälvis
film „Nuti-Nuki“. Pärnumaa Noorte

Tugila spetsialist Pille Kuusik tunnistas eriauhinna vääriliseks filmi „Vändra
Gümnaasiumi tavaline koolipäev“.
Politsei- ja Piirivalveameti eriauhinna
sai film „Sähvatus“.
Filmifestivali hea õnnestumise
võlgneme kindlasti väärt meeskonnale!
Eriline tänu filmifestivali peakorraldajatele – Markus Mangusson, Liis
Bender ja Rihard Orav. Veel avaldame
tänu: Vändra Gümnaasium, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Wendre
AS, Apollo, Vändra Kultuurimaja,
Kaisma Rahvamaja, Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnumaa Noorte Tugila,
Jõe Puhketalu ja Rauno Paap, Sten
Lehemets, Mihkel Sild, Marin Tammai, Ats Paberits, Martin Sempelson, Kristiine-Liis Orav, Eva-Maria
Pavelson ja loomulikult kõik, kes võtsid
vaevaks filme teha! Suur tänu kõigile!
Margit Kadak
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
noorsootööspetsialist
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Sotsiaalhoolekandelise abi andmine Põhja-Pärnumaal alates 1. maist 2018. a
28. märtsil 2018. a võttis Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu vastu määruse
nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord“, mis rakendub alates 1. maist. 2018. a. Antud määruse
alusel toimub vallas sotsiaalabi osutamine.
SOTSIAALTOETUSED.
Matusetoetuse suuruseks alates 1. maist
on 250 eurot. Kõigile matusetoetuse
saajatele perioodil jaanuar kuni aprill
2018. a makstakse matusetoetuse vahe
välja hiljemalt 7. maiks.
Puudega lapse ja puudega täisealise
isiku hooldajatoetus on alates 1. maist 55
eurot kuus. Hetkel kehtivad hooldajatoetuse otsused vaadatakse üle hiljemalt 30.
septembriks 2018. a ja viiakse vajadusel
kooskõlla kehtiva määrusega.
SISSETULEKUST
MITTESÕLTUVAD TOETUSED
Vallavalitus poolt makstavad sissetulekust mittesõltuvad toetused on
• lapse sünnitoetus
• matusetoetus
• esimesse klassi astuja toetus
• hooldajatoetus täisealise isiku
hooldajale
• hooldajatoetus puudega lapse
hooldajale
• toitlustamise eest tasumisest
vabastamine lasteaias nelja- ja
enamalapseliste peredele.
LAPSE SÜNNITOETUS
Toetuse saaja
• lapsevanem või lapse seaduslik
esindaja
Toetuse maksmise tingimused
• taotleja elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa
vallas katkematult vähemalt kuus
kuud enne lapse sündi
• lapse elukoht sünni
registreerimisel Põhja-Pärnumaa
vallas
• mitmikute sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest
• toetuse teist osa ei maksta, kui
taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa või taotleja ja
laps on peale esimese osa väljamakset registreeritud rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse elanikuks
Taotlemise aeg
• ühe kuu jooksul lapse sünni
registreerimisest
• ühe kuu jooksul lapse
1-aastaseks saamisest
Toetuse määr:
• 400 eurot
Maksmise kord
• kahes osas: 200+200 eurot
Dokumendid
• taotlus; koopia sünnitõendist
(1. osa maksmisel)
Maksmise aeg
• viie tööpäeva jooksul arvates
taotluse esitamisest
MATUSETOETUS
Toetuse saaja
• matuse korraldaja

Toetuse maksmise tingimused
• surnu elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas
Taotlemise aeg
• ühe kuu jooksul pärast surmakande koostamist
Toetuse määr
• 250 eurot
Dokumendid
• taotlus; koopia surmatõendist
Maksmise aeg
• viie tööpäeva jooksul arvates
taotluse esitamisest
ESIMESSE KLASSI ASTUJA
TOETUS
Toetuse saaja
• lapse vanem või seaduslik
esindaja
Toetuse maksmise tingimused
• laps õpib Põhja-Pärnumaa valla
üldhariduskoolis või väljaspool
valda hariduslike erivajadustega
lastele mõeldud õppeasutuses
• lapse rahvastikuregistrijärgne
elukoht Põhja-Pärnumaa vallas
Taotlemise aeg
• 20. september
Toetuse määr
• 65 eurot
Dokumendid
• taotlus
Maksmise aeg
• 30. september
HOOLDAJATOETUS TÄISEALISE
ISIKU HOOLDAJALE
Toetuse saaja
• täisealise puudega isiku
hooldaja
Toetuse maksmise tingimused
• toetus määratakse hoolduse
seadmise ja hooldaja määramise
perioodiks
• toetust makstakse igakuiselt
jooksva kuu eest
• esmakordselt makstakse otsuse
tegemisele järgneval kuul
Taotlemise aeg
• peale hoolduse seadmist
Toetuse määr
• 55 eurot kuus
Dokumendid
• taotlus
Maksmise aeg
• jooksva kuu 25. kuupäev
HOOLDAJATOETUS PUUDEGA
LAPSE HOOLDAJALE
Toetuse saaja
• raske ja sügava puudega 3-18-a
lapse hooldaja (lapsevanem või
seaduslik esindaja)
Toetuse maksmise tingimused
• toetus määratakse lapse puude
raskusastme lõppemiseni
• toetust makstakse igakuiselt
jooksva kuu eest
• esmakordselt makstakse otsuse
tegemisele järgneval kuul
Taotlemise aeg
• peale hoolduse seadmist

Toetuse määr
• 55 eurot kuus
Dokumendid
• taotlus
• lapse isikut tõendav dokument
• otsus puude raskusastme määramise kohta
• eestkostja määramise kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse
taotleja ei ole lapsevanem
Maksmise aeg
• jooksva kuu 25. kuupäev
Muud tingimused
• toetuse saaja on kohustatud
teavitama sotsiaalametnikku asjaoludest, mis toovad kaasa toetuse
maksmise lõpetamise või suuruse
muutmise, kümne päeva jooksul
nende asjaolude ilmnemisest.
• toetust ei määrata sotsiaalametniku haldusaktiga, kui lapse
hooldamine on püsivalt tagatud
teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või
muu abi osutamisega.
• toetuse maksmine lõpetatakse:
1) toetuse saaja või puudega
laps on asunud elama teise
omavalitsusse;
2) hoolduse korraldamisel
muul viisil;
3) puudega lapse või hooldaja
surma korral;
4) lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse.
TOITLUSTAMISE EEST
TASUMISEST VABASTAMINE
LASTEAIAS NELJA- JA
ENAMALAPSELISTE
PEREDELE
Soodustuse saaja
• nelja- ja enamalapseliste perede
lasteaias käivad lapsed
Toetuse maksmise tingimused
• pere elukoht rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas
• kõik peres kasvavad lapsed on
alaealised
• laps, kes täisealiseks saanuna
jätkab põhi- või keskhariduse
omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses,
kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni
• pere koosseisu ei arvata last, kes
elab lahus elava vanema juures,
on teises perekonnas eestkostel,
perekonnas hooldamisel või elab
hoolekandeasutuses
Taotleja
• lapsevanem
Dokumendid
• taotlus
Soodustuse aeg
• toitlustamise eest tasumisest
vabastatakse kuni üheks aastaks
SISSETULEKUST SÕLTUV
SOTSIAALTOETUS
Toetuse eesmärk
• Isiku või perekonna
toimetuleku toetamine

Taotleja
• Isik või perekond, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta
peale eluasemekulude ja puudest
tulenevate lisakulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset
määra.
Toetusvajadused
• kütte ostmine vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem
kui 300 eurot aastas isiku või
perekonna kohta
• ravimite ja abivahendite
ostmine vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 140
eurot aastas
• sotsiaal- ning tervishoiuteenuste eest tasumine
• puudega inimesele tervislikust
seisundist tuleneva abivajaduse
tõttu kodu kohandamine
• lastega peredele (koolivahendite, laagrite, lasteaia toiduraha,
õppemaksu jms eest tasumiseks)
vastavalt tegelikele kuludele,
kuid mitte rohkem kui 200 eurot
aastas
• puudega lapsega perele lapse
erivajadusest tulenevate kulude
eest tasumine
• muud eelpool nimetamata vajadused, mis parandavad isiku või
perekonna igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti
• tule- ja loodusõnnetusega seotud kahjud
Erandid
• Toetust võib maksta lähtudes
isiku abivajadusest põhjendatud
juhtudel erandkorras komisjoni
ettepanekul suuremas ulatuses.
• Tšernobõli toetuse maksmine
endise Tootsi valla territooriumil
lõpetakse alates 1. maist. 2018. a
toetus maksti välja aprillis õigustatud isikutele.
• Eakate juubelitoetuse maksmine endise Vändra valla
territooriumil lõpetatakse alates
1. oktoobrist 2018. a.
Lisaks sotsiaaltoetustele korraldab või
osutab vallavalitsus ka sotsiaalteenuseid. Vastavalt sotsiaalhoolekande
seadusele on valla kohustus tagada
oma elanikele järgmisi teenuseid:
koduteenus, väljaspool kodu osutatav
üldhooldusteenus (hoolekodu), tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus,
varjupaigateenus, turvakoduteenus,
sotsiaaltransporditeenus, eluruumi
tagamise teenus, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus raske ja sügava
puudega lapsele, asendus- ja järelhooldusteenus ning vajadusel muud
sotsiaalteenused (nt psühholoogiline
nõustamine).
Oluline muudatus toimub koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamisel. Alates 1. maist osutab neid
teenuseid kogu valla territooriumil
Vändra Alevi Sotsiaalmaja. Täpsemat
infot teenuse hindade osas saame

jagada maikuu lehes, kui hinnad on
kehtestatud.
Lisaks eeltoodule finantseeritakse valla
sotsiaaleelarvest eelarveliste vahendite
piires muud tegevust, mille eesmärk
on toetada valla erinevaid sihtgruppe
koolituste, infopäevade, jõulupakkide
ja tunnustamisüritustega (beebipäevad, koolitused, tänuüritused, eakate
üritused jms).
Muu abi rahastamise viisi ja suuruse otsustab vallavalitsus. Jõulupaki
maksumuse ja saajate vanusegrupi
otsustab samuti vallavalitsus.
Erinevates valla piirkondades on
välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused, mida soovitakse edaspidi
ka jätkata, nt beebipäeva ja eakate aastalõpuürituste korraldamine, lastele jõulupaki eraldamine jms. Samuti on olulised koolitused ja infopäevad erinevate
sihtgruppide teadlikkuse tõstmiseks, nt
eakate toimetulek, koostöö ja infovahetus Töötukassaga, Sotsiaalkindlustusametiga, erinevate sotsiaalteenuste
osutajatega, koostöö lasteaedade ja
koolidega lastekaitsealase ennetustöö
tegemiseks jms.
Vallavalitsuse poolt osutatava sotsiaalabi kohta saab täpsemat teavet valla
kodulehelt www.pparnumaa.ee ja valla
sotsiaalametnikelt.
SOTSIAALOSAKONNA KONTAKTID:
Külli Reisel
(Pärnu-Jaagupi Halduskeskuse
sotsiaaltööspetsialist),
tel 4473708, 53284626,
kylli.reisel@pparnumaa.ee
Maris Heldja-Pärn
(Tootsi Halduskeskuse sotsiaaltööspetsialist),
tel 4459402, 53761671,
maris.heldaparn@pparnumaa.ee
Kersti Tilk
(Vändra piirkonna sotsiaaltöö
spetsialist),
tel 4430342, 53404411,
kersti.tilk@pparnumaa.ee
Eret Pank
(Vändra piirkonna
sotsiaaltööspetsialist),
tel 4430332, 5296406,
eret.pank@pparnumaa.ee
Esme Lumi
(Vändra piirkonna sotsiaaltööspetsialist),
tel 4430343, 5296406,
e-post esme.limi@pparnumaa.ee
Kerttu-Kaia Kesler
(Pärnu-Jaagupi ja Tootsi Halduskeskuse lastekaitsespetsialist),
tel 4473710, 56644562,
kerttukaia.kesler@pparnumaa.ee
Evelin Rikker
(Vändra piirkonna
lastekaitsespetsialist),
tel 4430331, 51911641,
e-post evelin.rikker@pparnumaa.ee
Anneli Kaljur
(sotsiaalosakonna juhataja),
tel 4473709, 53284950,
e-post anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Üldhooldusteenus Põhja-Pärnumaal
Väljaspool kodu osutatavaks üldhooldusteenuseks nimetatakse isiku hooldamist hooldekodus. Üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna
ja toimetuleku tagamine täisealisele
isikule, kes enam kodus iseseivalt toime
ei tule. Teenuse sihtgrupiks on täisealised isikud, kes vajavad igapäevaeluks
vajalike toimingute tegemisel (toidu
valmistamine jms) ja enesehooldamisel kõrvalabi ning muudest toetavatest

teenustest (nt koduteenus) kodus ei
piisa.
Põhja-Pärnumaa vallas on mitu erinevat
asutust, mis pakuvad üldhooldusteenust. Valla hallatavaid asutusi on kaks
(teenuse kvaliteedi eest vastutab vallavalitsus) - Tootsi Hooldekodu (34
kohta) ja Vändra Alevi Hoolekandeasutus (54 kohta). Mõlemas asutuses
on hetkel kõik kohad täidetud.

Lisaks vallapoolsetele asutustele
pakub üldhooldusteenust ka MTÜ
Halinga Turvakodu (kolmes erinevas
majas), SA Pärnu Jaagupi Hoolduskodu (lisaks veel Kaelase Kodu) ja
SA Vändra Tervisekeskus. Kõikides
eelnimetatud asutustes on hooldusel
Põhja-Pärnumaa valla elanikke.
Viimasel ajal on meedias kajastatud
järelevalve käigus ilmnenud puuduseid
hooldekodudes, sh hooldusplaani

puudumist või nõuetele mittevastavust.
Kuna mitmed valla elanikud on peale
meedia kajastusi pöördunud murega
vallavalitsuse poole, et kas nende lähedased on puuduliku hooldusplaani
tõttu hooldamata, siis nii see kindlasti
ei ole.
Hooldusplaani olemasolu nõue
kehtestati 2016. a sotsiaalhoolekande
seaduses ja selle kohaselt peab hooldusplaan sisaldama hooldusteenuse

osutamise eesmärki, eesmärgi saavutamise tegevusi ja sagedust. Kindlasti
on oluline tagada teenuseosutajatel
seaduse nõuetele vastav hooldusplaan,
kuid ainuüksi hooldusplaan ei taga isikute hooldust. Hoolduse tagamiseks on
kõikides hooldekodudes olemas vastav
personal, kes teeb oma tööd südamega!
Anneli Kaljur
sotsiaalosakonna juhataja
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Vändra tüdrukud 3x3 korvpallis
Eestis neljandal kohal
Mängijad vasakult:
Kaisa Pärnoja,
Marjanne Tomingas,
Andra Ailjama ja
Alondra Lääniste.

28. märtsil toimus Tallinna Kalevi Spordihallis korvpallisarja Sportland 3×3
VII hooaja finaalturniir. Sellele pääsemiseks peeti igas maakonnas eelturniirid,
kus iga vanuseklassi 2 parimat võistkonda pääsesid edasi. Vändra Gümnaasiumist pääses finaalturniirile 4.-5. kl tüdrukute võistkond koosseisus Kaisa
Pärnoja, Andra Ailjama, Marjanne Tomingas ja Alondra Lääniste.
Kalevi Spordihallis toimunud finaalis kohtus neliteist 4.-5. klassi tüdrukute
võistkonda, väljakutel kokku 79 võistkonda. Kogu hooaja jooksul võttis 17
eeletapist osa 480 võistkonda.
Alustasime oma mänge C-grupis. Päev algas Võrumaa koolide võitja Puiga
Põhikooli vastu. Puiga võistkond lootis oma põhimängija läbimurretele, aga
meil oli talle vastu panna oma tugev, liikuv ja kiire kaitseäss Alondra. Teised
hoidsid muud võrukad ka kinni ning vastased jäidki 0 punkti peale. Mäng
lõppes tulemusega 7-0 Vändra kasuks. Päeva teine vastane oli oma vanuse
Harjumaa koolide võitja Vaida Põhikool. Meile juba tuttav vastane, sest alistasime neid ka detsembris rahvaliiga finaalis 2-0. Näha aga oli, et meie võistkond
on veelgi tugevam, sest sellel turniiril said mängida ka meie U11 eestikate
staarid Kaisa ja Marjanne, kes rahvaliigas osaleda ei tohi. Mängu alustuseks
pani Kaisa kohe 3 ilusat jumperit sopsu ja Vaida lootused olid kustunud.
Alondra hoidis taas vastaste mängujuhi täiesti kinni ning teised olid selle peale
niivõrd hämmingus, et ei suudetud ründes midagi välja mõelda. Järjekordne
0 punkti vastastele ja 8-0 võit Vändrale. Päeva algus siis 20 minutit mängitud
ja skoorid 15-0. Super! Meie viimane vastane aga grupis oli ülitugev Tallinna
Linnamäe Vene Lütseum. See võistkond koosneb puhtalt Tallinna Kalevi
all Eesti U12 sarja mängivatest korvpalluritest. Rääkisime, et saaks Vene
Lütseumist jagu, saaksime grupi esimestena välja ja Tallinna omad läheksid
ise kokku poolfinaalis. Seda aga teha ei õnnestunud. Kolme aasta jooksul 3
korda on Vändra tüdrukud pidanud Kalevi tüdrukutele vastu astuma ja iga
kord meenutab mäng rohkem Vändra lahtist matti kui korvpalli, sest võõrkeelsed vastased on ikka päris tulihingelised ja meie omad on ka aru hakanud
saama, et spordiväljak ei ole nutunurk. Pärast karmi võitlust pidime leppima
kaotusega 15-2. Vastased selgelt suuremad, vihasemad ja tugevamad. Aga ei
olnud hullu midagi. Alagrupi teine koht ja edasipääs playoffidesse käes.
Veerandfinaalis ootas meid Rapla Ühisgümnaasiumi 2. võistkond. Öö ja
päev võrreldes Vene Lütseumi mänguga. Nüüd olid meie kaks viienda klassi
tüdrukut suuremad. Andrat ei suutnud Rapla kossuässad korvi all takistada ja
ise olime kaitses tublid, seega 8-3 mäng Vändrale ning poolfinaalikoht käes.
Poolfinaalis ootas meid 1 punktiga Tallinna koolide piirkondlikus finaalis Vene Lütseumile kaotanud võistkond Tallinna Arte Gümnaasium. Arte
mängujuhi mängulugemine oli oma vanuse kohta ikka super – kas murdis
ise läbi või kui hätta jäi, oli alati täpne ja hästi ajastatud sööt kaaslasele teel.
Lõpptulemus 12-2 Artele.
Turniiri lõpp tuli võistlusel kiirelt, sest kohamängud olid praktiliselt kohe
üksteise järel. Pronksimäng Rapla ÜG 1 vastu algas meil väga raskelt. Pärast
esimest minutit tuli põhimängija Andra pingile, et tema lihtsalt ei jõua enam.
Mis siis ikka, panime mõlemad oma väiksed ässad platsile koos Alondraga.
Minut pärast seda juhtus meil eriti kurb õnnetus: Alondra kukkus hüppeliigese
ära. Siis pidi surmväsinud Andra ikkagi mängu minema, sest Alondra jaoks oli
võistlus ilmselgelt läbi. Meie kaks pisikest tulevikulootust jäid sutsu väikeseks
ikkagi veel ja Andral oli ka päeva lõpuks jõud otsas ning tuli alla vanduda
Rapla tüdrukutele 6-1. Vabariiklik 4. koht on aga suurepärane tulemus ning
tüdrukutel tuleb isuga trenni edasi teha, et saaks tulevikus medalid kaela ja
uhke karika Vändrasse tuua.
Helari Kitsnik
Korvpalliklubi Karud treener

Enn Lahesaare mõtiskleb
Olgu kohe öeldud, et ma ei kuulu kohe kindlasti nende inimeste hulka, kes leiavad, et karistuseks peaks olema ainult vangla, kinnipidamiskoht. Vastupidi, olen
veendunud, et selline karistusliik peab olema. Samas arvan, et iga eksimus ei vääri
trelle ja vabaduse kaotust, see jäägu viimaseks sammuks. Kahjuks meil nii öelda ei
saa. Tihti juhtub nii, et karistused sarnaneva pigem farsiga. On tavaline, et töötu,
kes pannud pihta pätsi leiba või tüki vorsti, leiab end trellide tagant. Samas aga
riigivastane isik või superhuligaan pääseb naeruväärse karistusega. Rahatrahv, paar
kuud aresti – see ei ole õiglane karistus sooritatu eest. Tahaks loota, et arenenud
riigis edaspidi vastaksid karistused kuriteo või väärteo raskusele ja inimestel ei
tuleks õigusmõistmise kohta vaid arusaamatust väljendada.
Noor naine kasvatab üksi kolme last. Mehelt laekuvad väljamõistetud alimendid
ebaregulaarselt, väikeste summade kaupa. ,,Isa" väidab aga küüniliselt, et tal ei ole
tööd. Ja tõesti – ametlikult töökoht puudub. Küll aga teeb ta musti otsi ehitusel,
metsas, põllumajanduses. Sealt ju ometi mingi tulu tuleb. Isa aseaine – teisiti
sellist meest nimetada ei saa – elab nagu mees muiste: on sageli vindine, naudib
elu naiste seltsis, riietub viimaste moeröögatuste kohaselt. Kas siiski ei tuleks
taolistel juhtudel tegutseda resoluutsemalt, vastav seadusandlus on ju olemas.
Vastasel korral süveneb karistamatuse tunne sellistel kodanikel ja jõuamegi seisu,
kus seadusetus on kasvanud üle pea. See aga põhjustab lugematuid katastroofe.
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Praktikandid rahvusvahelise projekti
,,Erasmus+“ raames Saksamaalt
enesega hakkamasaamisest.
Nii nagu traditsiooniks saanud,
tulid ka sel kevadel Vändra LasNad tunnustavad meie õpetateaeda praktikandid Saksamaa
jate tööd, kuidas tegeletakse
õpioskuste arendamisega. SakBraunschweigi V Ametikoolist.
samaal pole see esmane, seal on
Oleme jätkuvalt hinnatud pikaaegne praktikabaas eelnimetatud
pigem lastehoiud, kus mängikoolile. Kaks noort neidu Laura
takse, tegutsetakse, kuid mitte
Behrendt ja Saskia Wittek saabueesmärgipäraselt nagu meil.
sid Eestisse 10. märtsil ja lahkusid
Saksamaal kuuluvad lasteaiad
22. aprillil.
sotsiaalvaldkonda. Läbi aastate
Praktika üldeesmärk on saada
on praktikantidele meeldinud, et
kogemusi hakkamasaamiseks
Eesti lasteaedades on õppekava,
võõras keele- ja kultuuriruumis.
millest laste arendamisel lähtuda.
Kuna Saksamaale on suur sisseLisaks erialastele kogemusränne teistest riikidest, siis selline
tele avastasid tüdrukud ka EesPraktikandid koos Mesikäppade
praktika peaks aitama tulevastel
timaad. Iseseisvalt külastasid Talrühma lastega.
lasteaiaõpetajatel mõista selliseid
linnat, Pärnut ja Tartut. Laura ja
peresid ja lapsi ning toetada nende hakkamasaamist Saskia käisid ka üle lahe Soomes, kus on praktikal nende
parimal moel. Eestist lahkudes tuleb Laural ja Saskial kursusekaaslased.
teha oma koolis esitlus nähtu, kuuldu ja kogetu kohta.
Tänan praktika korraldusel koostöö eest Vändra
Gümnaasiumi (majutusteenus), juhendamise eest
Ühtlasi on välispraktika üks osa nende lõputööst.
Praktikarühmadeks olid Rukkilille majas Mesi- õppetöös õpetajaid Sirje Raagat, Liina Toomi, Krismummid ja Põnnid ning Mürakaru majas Mesikäpad. tel Tuisku, Andra Sinimetsa ning kogu vastutuse eest
Praktikantide soove arvestades tegime valiku, et rühma Reet Tedret.
personalist keegi valdaks inglise või saksa keelt, aitamaks
Traditsioon jätkub ning kokkulepe on hetkel ka järgneil põhjalikumalt aru saada rühmategevuste eesmär- miseks õppeaastaks Saksamaa Braunschweigi V Ametikidest. Praktikantide üldine juhendamine, põhimõtete kooliga. Oleme aru saanud, et Eesti on praktikakohana
ja olukordade selgitamine oli väga hea keeleoskusega populaarne, sest siin saavad praktikandid mitmekülgse
Reet Tedre vastutusel.
kogemustepagasi.
Nii nagu varasematel aastatel, on ka selle aasta
Jaana Novikov
praktikandid üllatunud meie laste iseseisvusest ja
Vändra Lasteaed

EV 100 palverännak Pärnust Pilistverre.

Sada kilomeetrit, sada korda sada palvet Eesti eest!
Eesti Jaakobitee Sõprade Selts kutsub
Põhja-Pärnumaa valla rahvast koos Eesti
sünnipäeva tähistama.
20.-25. juulil käesoleval sünnipäeva-aastal rändame Eesti Vabariigi väljakuulutamise hällist Pärnust taastamise
alguspaika Pilistverre. Kuuepäevane palverännak viib läbi mitmete meie riigile
ja inimestele oluliste paikade. Rändame

Pärnumaal, Järvamaal ja Viljandimaal.
Teel külastame näiteks muistset Pulli
asulakohta, Tori Sõjameeste Mälestuskirikut, Kurgja Talumuuseumi, skautide
Tagametsa laagrikeskust, millised igaüks
räägib Eesti ajaloos kindlat lugu.
Suurtest autoteedest kõrvale astudes satub palverändur oma pikal jalgsirännakul imeilusatele külatänavatele,

metsanurkadesse ja kirikutesse. Taastatud talud, külad,
külamajad ja pühapaigad on
nagu majakad, mis näitavad
teed koju. Soovime oma rännakuga esile tuua väikeste
külade olulisust. Just need on
alati olnud meie tagala rasketel aegadel. Teekonnal mööda
Eesti ajaloo tähtsaid paiku tuletame meelde meie oma lugu,
räägime 100-aastasest sünnipäevalapsest, meenutame nii
ilusaid kui raskeid aegu ja soovime talle õnnelikku tulevikku.
Osalema kutsume kõiki,
kes tunnevad huvi palverännu,
jalgsirännu, Eesti ajaloo ja
kultuuri vastu. Eriti ootame
inimesi teele jäävatest kogukondadest, külaseltsidest ja
kogudustest. Kui tervet rännakut kaasa käia ei jaksa või pole
mahti, siis võib kõndida ka
ainult oma küla või valla piires.
Pärnumaal ja Põhja-Pärnumaa
vallas kulgeb meie rännak 21.
ja 22. juulil.
Palverändu korraldab
Eesti Jaakobitee Sõprade Selts
koos kohalike külaseltside ja
kogudustega. Selts ühendab
palverännuhuvilisi inimesi erinevatelt elualadelt üle Eesti.
Selts on seitse aastat korraldanud jaakobitee palverändurite
kokkutulekuid ja kolm aastat
pikemaid rännakuid. Igal aastal oleme rännanud Pärnu-Jaagupist naaberkihelkondade
kirikutesse. Registreerumine
ja täpsem info Pärnu-Pilistvere palverännaku kohta alates 1. aprillist Seltsi kodulehel
www.camino.ee.
Epp Sokk Eesti Jaakobitee
Sõprade Seltsist

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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IN MEMORIAM

Sergei Seeland

21.11.1935 - 01.04.2018

7. aprillil saadeti Pärnu-Jaagupi kirikust
viimsele teekonnale Halinga valla aukodanik, kodu-uurija Sergei Seeland. Oli tegemist Raplamaa Velise valla ja Pärnumaa
hiljutise Halinga valla suurmehega, keda
austati mõlemal pool. Eesti on jagamatu
ja kus iganes seal keegi tegutseb, kõike
pannakse tähele! Lähedased, Sillaotsa
Talumuuseumi esindajad ja kohalikud
muinsuskaitsjad saatsid teda oma seltsi 30.
aastapäeva eelõhtul väärikalt Toonelasse.
Kui oli tulemas Sergei 75. sünnipäev,
avaldas Valla Teataja 2010. aasta septembrikuu numbris teemakohase artikli. 9. septembril toimuski kohalikus raamatukogus
kõnealuse juubelisünnipäeva tähistamine,
mis andis välja ülevabariigilise kodu-uurijate kokkutuleku mõõdu.

Koduloolase seisund oli vene ajal
troostitu. Puudusid igasugused väljundi
võimalused. Mida uurisid või kogusid, jäi
enda teada ja oma kausta vahele. Õnneks
tuli sellele ahistavale okupatsioonivõimule
lõpp ja rahvuslasena ei hoidnud Sergei
end tagasi, et see kiiremini tuleks! Uue
hingamise alguseks oli Sergei kodu-uurimuslikus elus esimese trükise ilmumise
aasta 1990, aga siis oli tema turjal juba 55
aastat. Kui kutselised ajaloolased hakkavad
selles eas oma elutöö otsi kokku tõmbama,
siis ajalooharrastajana ta alles läks rajale ja
algas võidujooks ajaga.
Kodu-uurija tegevusega on lood niisugused, et iga oma huvialuse teema kohta
tuleb andmestik ise koguda ja seda oli ta
selleks ajaks sihiteadlikult teinud juba
vähemalt 30 aastat.
Mitmete huvialade hulgas oli Sergei
tähelepanu keskmes Velise ja Halinga
valla ning Pärnu-Jaagupi alevi ja kihelkonna kodulugu. Ta avaldas trükis aastatel 1990-2017 kokku 22 brošüüri ja
raamatut. Sellele lisandub kümmekond
sisukat käsikirja. Viimaste seas valmis tal
aastatepikkuse uurimistöö tulemusena
oma suguvõsa ajalugu, mis võiks kindlasti
igale sama teemaga tegelejale eeskujuks
olla. Sergei on käsitlenud Velise ja Halinga
valla haldus-, majandus-, kultuuri-, haridus- ja kirikulugu, samuti postiasjanduse
minevikku. Sergeid on ajalooteemadest
paelunud veel Velise Vabariik, nimed
Pärnu-Jaagupi Vabadussambal, 1940 ja
1941. aasta sündmused ning metsavennad,
Samuti asustusajaloo, kodutalu ja -küla,

Lauterite suguvõsa, perekonnanimede,
rahvastiku jm. küsimused.
Sergei põhiteoseks oli 2006. aastal
valminud „Halinga valla ajaloost“. Kui ta
oleks seda koostanud kõigi ajalookirjutamise reeglite kohaselt, võtnuks see võibolla viis kuni kümme aastat ja võimalik,
et see poleks veel praegugi valmis olnud.
Sergei valis aga ettenägelikult vahevariandi
ja koostas raamatu ajaloolugemikuna. Piltlikult öeldes kujutas see endast algul tühja
mesilastaru kümnete kärgede ja sadade
kärjekannudega. Kui kõik kannud olid
ajalooteemadega pealkirjastatud, algas
nende täitmine poole sajandi vältel terahaaval kogutud väljavõtetega sadadest kui
mitte tuhandetest arhiividokumentidest,
raamatutest, ajakirjadest ja -lehtedest ning
mälestuskildudest, mida ta sidus omapoolsete või teatmeteostest pärit selgitustega.
Tulemuseks oli suurteos, millest iga lugeja
saab ammendava ülevaate teda huvitavatest Halinga valla ajalooteemadest. Sergei
ütles ise, et seal on „toores materjal“. Palun
lugege ja kasutage seda, kõik on kandikul
teieni toodud! Tegu on allikmaterjalide
hindamatu avaldamise ja nii valla ajaloo
ühe tutvustamise võimalusega. Kõnealust
lugemikku täiendab 2011. aastal valminud haruldane fotoalbum, mille sarnast
vaevalt ühelgi teisel Eesti vallal on. See
on Sergei unustamatu pärand ja kingitus
Pärnu-Jaagupi rahvale, mille eest ei väsi
me teda tänamast!
Aldo Kals

teha, kui teed kannatavad raskeveokeid. Enamus vajadusi on teada ja nendega ka tegeleme.
Kahjuks valla eelarve ei võimalda planeerida
kruusateede kapitaalremonti, seega saame vaid
remontida kõige hädapärasemaid kohti. Kindlasti pole see hea uudis neile, kes loodavad, et
poriste ja läbimatute teede aeg on möödas.
Käesoleval kevadel on esinenud isegi riigile
kuuluvaid kruusatee lõike, mis on liikluseks
täielikult suletud, mis siis veel kohalikest ehk
siis vallateedest rääkida.
Oleme kevadeti väga väikeses mahus teinud kruusateedel tolmutõrjet. Tolmutõrjet
tehakse teelõikudel, kus elamud asuvad vahetult tee ääres ja kus sõidab ööpäevas vähemalt
25-30 sõidukit. Kuna teesool seob endaga niiskust, peab teel olema piisavalt kattekruusa, et
see töö õnnestuks. Töid tehakse aprilli lõpus,
mai alguses, et ära kasutada teekatte looduslikku niiskust. Ootan ka elanike ettepanekuid,
et otsustada, millistel teelõikudel tolmutõrje
vajadus kõige suurem on.
Tolmuvabade katete ehitus on liiklejaile
ülimalt tähtis, kuid ka kallis töö. Eesmärk on
hoida olemasolevaid katteid, remontida löök
augud ja teha korduspindamisi. Uut tolmuvaba katet teeme Pärnu-Jaagupis 4-l teelõigul
ja Kaismal Järve tee alguses, kokku lisandub
tolmuvaba katet sel aastal vaid 3 km. Meie
vajadusi arvestades on sellest isegi piinlik rääkida. Aga veel üks kõrvalepõige: möödunud
aastal ei lisandunud Eesti suurimasse maakonda ehk siis Pärnu maakonna riigiteedele
mitte ühtegi meetrit tolmuvaba katet, seega
isegi 3 km meie vallateedel on parem kui mitte
midagi.
Ühistranspordi küsimus hoiab huvi üleval: kas 1. juulil tuleb tasuta bussisõit või ei
tule. Ja kui tuleb, siis milline see välja hakkab nägema? Oleme Pärnu Ühistranspordi
keskusega koostöös ja teeme ettepanekuid,
kuidas edasi. Küsime, kas on võimalik tihendada Tootsi ja Pärnu liine, kas oleks võimalik
kiiremini ja elanikele sobivamal ajal Vändrast
Pärnu ja tagasi saada. Kuidas oleks parem ja
kiirem ühendus vallakeskuse ja valla teeninduspiirkondade vahel jne. Maanteeamet on
meiega kooskõlastanud, et Pärnu-Jaagupisse

Päästeameti inspektorid
kontrollivad maikuu
teisel nädalal tuleohutust
kortermajades
Päästeamet viib 7.–11. maini läbi kontrollkampaaniat, mille eesmärgiks on kontrollida korteriühistute
tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Iga
piirkonna inspektorid valivad kontrollitavad majad
ise välja ja võtavad ühistutega eelnevalt ühendust.
Tegemist on Päästeameti sellel aastal teise kontrollkäiguga kortermajadesse. Jaanuaris toimunud
kontrollkäigud näitasid, et kõige suuremaks probleemiks on trepikodades hoitavad esemed, mis on
ohtlikud ja vastuolus tuleohutusnõuetega. Tulekahju
korral saavad esmapilgul ohutuina näivatest esemetest takistused, mis segavad operatiivset väljapääsu. Puudustega kortermaju oli talvise reidi ajal
72%, millest 95 korral alustati ka haldusmenetlust.
Eelmiste kontrollkäikude ajal oli korteriühistutel
palju küsimusi, kus ja mida võib trepikojas hoida
ja kuidas probleeme lahendada. Joonised, millelt
leiab vastused enimlevinud küsimustele ning saab
teada, mis on korteriomaniku ja mis ühistu kohustused leiate valla kodulehelt www.pparnumaa.ee.
Kevadel ja suve hakul toimuvad paljudes ühistutes
koristuspäevad ning üldkoosolekud. See on hea võimalus tuleohutusteemat tõstatada ja arutada näiteks
võimaluse üle lapsevankrite ja jalgrataste hoiuruumi
rajamiseks. Tuleohutuse teema on kõigi kortermaja
elanike ühine mure, sest tuli ei tunne korteri piire.

Lauri Kool
Päästeamet,
kommunikatsiooninõunik

PÄÄSTEAMET

Valla teede korrashoiust
Selleks korraks on talv läbi ja lumetõrje
asemel tuleb tegeleda teiste teetöödega. Ka
talihoolde lepingud on lõppenud ja tuleb
ette valmistada uus riigihange järgmisteks
talvedeks. Tuleb arvestada, mis oli siiani hea
ja mis vajab edaspidi parandamist. Kindlasti
teeme tööpiirkonnad selliselt, et riigihanke
pakkumisel saaksid osaleda ka väiksemad
kohalikud ettevõtjad. Meie senised lepingupartnerid said oma ülesannetega hakkama
ja valla teede kohta laekus elanikelt nurinat
üsna vähe. Enam muretseti oma koduteede
lumest puhastamise pärast, mida ei tehtud või
tehti alles meeldetuletuse järel. Kodutee all
mõtlen ma erateed, mis viib Teid avalikult
kasutatavalt teelt oma koju. Vahel oli põhjus ka
selles, et masinajuhid vaheldusid ja vajalikud
kojusõidu teeotsad jäid leidmata. Kindlasti
pole see õigustus, sest elanikele tekitati sellega ebamugavusi: kes ei jõudnud õigeaegselt
bussile, kes tööle, kes kooli. Vald peab edaspidi
töötegijaile andma tööde ja elanike vajaduste
kohta täpsemad juhised, paremat lahendust
pole. Elanikele teadmiseks, et kõikide koduteed puhastatakse lumest ka edaspidi, kui on
täidetud mõned tingimused. Esiteks peab
talus alaliselt keegi elama ja teiseks peab elanikul olema sõlmitud prügiveoleping. Kindlasti peab liiklusruum olema vaba, et lumetõrje
masinad Teie koduteel vabalt liikuda saaksid.
Kuidas ja kus lumelükkamine kinnistul lõpetatakse, peaks olema elanikuga kokku lepitud.
Me ei soovi vallaelanikelt kirjalikke avaldusi,
et soovite kodutee lumest puhastamist, pigem
soovime kirjalikku teadet selle kohta, et Te
seda teenust ei soovi.
Aprilli teisel nädalal alustasime kruusateede hööveldamist ja katetega teedel löökaukude remonti. Kuna teede muldkehad pole
metsavahelistel lõikudel veel täielikult sulanud, saab teid hööveldada valikuliselt. Kruusateed on kevadeti porised ja kohati väga raskesti
läbitavad. Elanikud on palju helistanud ja halbadest teeoludest meile teada andnud. See on
väga vajalik info ja see on ka kõige kiirem viis.
kuidas abi saada ja teede sõidetavust parandada. Paljud kandevõime kaotanud teelõigud
vajavad materjali pealevedu, kuid seda saab
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Soo tänava piirkonda rajatakse Via Balticale
kiirliinide tarvis bussipeatus, et seal edaspidi
bussid peatuksid. Seoses Lelle –Pärnu rongi
liikluse sulgemisega aasta lõpul hakkab sõitma
bussiliin, mis läbib ka Vändrat. Endise vallamaja ette ehitatakse platvormidega Allikõnnu
nime kandev bussipeatus ja juurdepääs peatusse seotakse olemasolevate kergliiklusteedega. Aktiivsete vallakodanike kaasabil on
Rakvere-Paide-Pärnu liinile lisandunud Samliku ja Rõusa peatus. Lähinädalatel lisandub
Pärnu-Jaagupi alevisse Pärnu-Jaagupi-Kergu
maanteele „Riinu“ bussipeatus.
Tähelepanelikud liiklejad on märganud,
et teedel ripuvad ikka veel vanade vallanimedega viidad, kuigi valdade ühinemisest on juba
hulk aega möödas. Täna on hea teatada, et
uus Põhja-Pärnumaa valla vapp on kinnitatud ja enam ei ole takistusi, et haldusreformile vastavad viidad saaks teedele üles seada.
Riigihange viitade valmistamiseks ja viitade
paigaldamiseks on läbi viidud. Uued viidad
saavad teedele hiljemalt juuni alguseks, osa
vanu viitasid säilitatakse, et tulevikuski vanu
asju meenutada.
Kehtestatud on Via Baltica teemaplaneering. Maanteeameti tellimisel koostatakse
praegu eelprojekti teelõigule Rapla/Pärnu
maakonnapiir-Nurme. Aprillikuu algul
tutvustati nimetatud projekti trassi plaani,
kavandatud ristmikke ja kogumisteid Tori ja
meie valla töötajatele. Oleme projekteerijale
ja Maanteeametile oma märkused esitanud.
Järgmiseks sammuks on nimetatud projekti
avalikustamine. Ootame kõiki elanikke, keda
Via Baltica projekt võib otseselt puudutada,
aktiivsele kaasamõtlemisele. Koosoleku toimumise aeg, seni teadaolevalt maikuus, täpsustatakse ja kindlasti edastame sellekohase
info asjaosalistele.
Kokkuvõttes, ei midagi uut – talvel lumi,
kevadel ja sügisel porised kruusateed, suvel
tolm. Jätkugu teekasutajail tahtmist muredest
teatada ja usku, et sellest on kasu.
Enn Raadik
valla teedespetsialist

• 7. aprillil kella 16.14 ajal teatati, et Põhja-Pärnumaa
vallas Kaisma külas vigastas metsas naine jalga. Päästjad aitasid 35aastase naise umbes poole kilomeetri
kauguselt metsast välja kiirabiautoni transportida.
Teekonda raskendas vesine ja pehme pinnas.
• 14. aprillil kell 12.02 põles Rahnoja külas kulu, mis
süütas kõrval lauda. Loomi ei olnud laudas, samuti ei
ohustanud tuli muid hooneid. Kella 13.05ks põleng
kustutati, kuid laut hävis tules.
Kell 11.54 teatati kulupõlengust samuti Põhja-Pärnumaal Lehu külas. Põles ligemale kaks hektarit kulu,
mida üritasid kustutada kohalikud, kuid vaja läks
päästjaidki, kes summutasid tule kella 12.44ks.
Kella 12.57 sai Lääne päästekeskus väljakutse taas
Põhja-Pärnumaa valda Loomse külla, kus põles pool
hektarit kulu, mida hakati kululuudadega kustutama.
• 16. aprillil kella 14.28 ajal süttis Põhja-Pärnumaal
Massu külas katlamajast välja viidud kuumast tuhast
pool hektarit kulu, mille tuha välja viinud tööline ise
jõudis kustutada. Koldest võetud tuhk tuleb panna
alati ohutusse kaugusesse süttida võivatest materjalidest, rääkimata äärmiselt tuleohtlikust kuivast kulust.
• 18. aprillil kella 20.20 ajal teatati häirekeskusele,
et Põhja-Pärnumaa vallas Venekuusiku külas süttis
elumaja eterniitkatuse alune sindlikatus. Õnneks
tuli kaugele ei jõudnud levida ja päästjad kustutasid
põlengu vähem kui poole tunniga. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.
• 20. aprillil kella 13.22 ajal põles Põhja-Pärnumaa
vallas Pärnu-Jaagupi alevis vanas õunaaias 100 ruutmeetrit kulu. Päästjad kustutasid tulekahju, mis süttis
tõenäoliselt hooletust lõkkepõletamisest.
•23. aprillil kella 14.46 ajal põles Vändra alevis
raielangi servas kulu ja pinnas, mille päästjad kustutasid. Põlenguala juurest leiti lõkkease, mis oli küll
kustunud, kuid kust ilmselt kulupõlengu süttimise
põhjustanud säde oli lennanud. Lõkkepõletamise
järel on kasulik lõkkease ohutuse tagamiseks veega
üle valada või pinnasega katta.

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Pärnu-Jaagupi lauatenniseklubis
24. märtsil toimus Eesti lauatennise
võistkondlike meistrivõistluste neljas
mängupäev, mis oli ühtlasi ka viimane,
ning aprillis toimuvad finaal/ üleminekumängud. Endiselt on Pärnu-Jaagupi lauatenniseklubi esindamas üks
naiskond ja kolm meeskonda. Esiliiga
võistles Aseris, kus Madis Koit, Andres Somer ja Meelis Kärner läksid
andma endast parimat, et jääda liigasse püsima. Kolmest vastasest alistati üks - alla vandus Keila tulemusega
4-3. Väga tasavägises mängus kaotati
3-4 Haapsalule, kus Madis alistas
endast tunduvalt tugevama vastase.
Aserilt tuli võtta vastu kaotus 1-4.
Seekord jäädi esimeses liigas 7. kohale
ning järgmisel kuul võisteldakse selle
nimel, et antud liigasse püsima jääda.
Meie selle aasta parima tulemuse tegi
II liiga meeskond, kes küll pidi võtma
hooaja vältel vastu kaks kaotust, kuid
suutis tulla liiga võitjaks ning vastutasuks kuldmedalid ja järgmisel aastal
koht esiliigas. Meeskonda kuulusid
Sergei Kuriltšik, Aksel Laks, Keit
Reinsalu, Imre Korsen, Almar
Rahuoja, Aavo Bollverk ja Allar
Oviir. Viimasel mängupäeval alistati
nii Lauatennisekeskus kui LTK Sakala
tulemusega 4-3 ning tuli tunnistada

Viru-Nigula paremust seisuga 1-4.
Neljandas liigas mängiv meeskond
koosseisus Oleg Safonov, Rene
Riomar ja Jaanus Mölder mängis
kohtadele 5.-8. Kolmest vastasest
alistati kaks – Maardu LTK võideti
4-3 ja Kadrina LTK 4-0, kaotati
Lauatennisekeskusele 2-4. Kolme
võistkonna vahel tekkis võrdsete
punktide tõttu „surnud ring“ ning
sellest väljus võitjana meie meeskond,
seega saavutati neljandas liigas 5. koht.
Naiskonnas mängisid laupäeval Ketrin Salumaa, Viktoria Ellermaa
ning Karolin Figol. Tüdrukud said
häid mänge ning võideti Spinmaster tulemusega 4-2, kuid kaotati nii
Rakvere Spordikoolile kui Nõmme
SK-le 0-4. Enne viimast võistluspäeva
oldi 5. kohal, kuid langeti „surnud
ringiga“ 7ndaks. Meie noored tüdrukud said terve hooaja vältel häid
mänge ja suurepäraseid võite ning
see ongi oluline. Järgmisel hooajal
uue hooga. Pärnu-Jaagupi I meeskond
osaleb 21.aprillil üleminekumängudel
ja võitleb selle eest, et jääda püsima
esimesse liigasse.
1. aprillil võistlesid viis võistkonda Pärnu-Jaagupis Pärnumaa
valdade talimängudel. Võistkondi

Vasakult Joel Veemaa, Ketrin Salumaa, Viktoria Ellermaa, Andres
Somer, Almar Rahuoja.

oli vähe, kuid sellest hoolimata sai
võistlus peetud ning võitjad välja selgitatud. Osales kaks võistkonda Põhja-Pärnumaalt, kaks Tori, ning Saarde
valla võistkond. Võistluse võitis Tori
vald. Teine koht kuulus meie klubi
mängijatele ehk Põhja-Pärnumaa esimesele võistkonnale koosseisus Andres Somer, Almar Rahuoja, Ketrin
Salumaa, Viktoria Ellermaa ja Joel
Veemaa. Kolmanda koha võitles välja
Saarde vald ning neljandale kohale
tuli Põhja-Pärnumaa teine võistkond
koosseisus Taavi Miku, Peeter Palu,

Karolin Figol, Kreete Karits ja Rasmus Lõsjuk. Viies koht kuulus Tori
valla teisele võistkonnale.
Meie mängijad osalesid laupäeval
Valtus Raplamaa seeriavõistlusel ning
pühapäeval mängisid lapsed Tallinnas
Lastel GP-l.
7. aprill võisteldi Raplamaa seeriavõistlusel, kus klubi parima tulemuse tegi 3. koha võitnud Aksel
Laks, Andres Somer oli 4 ja Ketrin
Salumaa 5. (naiste arvestuse parim).
Endast parima andsid ka Jaanus Mölder ja Taavi Miku.

52. Vändra Lahtine Matt

8. aprillil toimus Laste GP etapp
ning seekord oli ka juuniorite vanuseklass, kust võttis osa Ketrin, kes
saavutas 4. koha. Neljanda kohaga
pidi leppima ka Karolin Figol 13-aastaste tüdrukute vanuseklassis, Kreete
Karits oli 6., Rebeca Käsper 12. ning
võiduta ei jäänud ka Annabel-Anett
Jürisaar, kes tuli 14. kohale. 15-aastaste tüdrukute hulgas võitles Viktoria Ellermaa välja 8. koha.
14. aprillil toimus EcoBirch
Pärnumaa seeriavõistluse finaal,
kus jagati auhindu ka üldkokkuvõttes. Viimase etapi parima tulemuse
mängis välja Kuido Põder, kes tuli
8. kohale. Andres Somer oli 23.,
Madis Koit 24., Keit Reinsalu 28.,
Ketrin Salumaa 33. (oma vanuseklassi 2. koht), Viktoria Ellermaa 56.,
Karolin Figol 60. (oma vanuseklassi
1. koht), Kreete Karits 72. (oma
vanuseklassi 2. koht), Taavi Miku
77. ning Joel Veemaa 82. Auhindu
tuli meie klubile ka sarja kokkuvõttes. Naiste kolmas koht kuulus Ketrin
Salumaale, auhinnalisi kohti said veel
Kuido Põder, Madis Koit, Viktoria
Ellermaaa, Karolin Figol ja Kreete
Karits.
Liisi Koit

Täiskasvanute võiskonnad
koos ürituse korraldajatega.

Suure Karu Pojad
treener Mario
Mägisalu tutvustab võistluste eel
indiaanipealiku
peakatet, mis on
mõeldud auhinnaks enim esikohti
kogunud klubi
treenerile.

14. aprillil kogunesid kohaliku maadlusklubi Suure Karu Pojad kutsel Vändra
Gümnaasiumi võimlasse igakevadisele Kreeka-Rooma ja naistemaadluse turniirile noored maadlejad üle Eestimaa.
Vändra Lahtise Mati traditsioonile pani aluse legendaarne kohalik maadlustreener Karl Pajumäe koos enda loodud maadlusklubiga ja korraldas seda
võistlust 50 korral. Teist aastat viivad suurvõistlust läbi Pajumäe õpilased – Suure
Karu Pojad treener Mario Mägisalu koos nüüd juba oma õpilaste ja maadlejast
venna Helary Mägisaluga.
Avadefileel marssis saali 161 noormaadlejat 22 maadlusklubist. Mägisalu
sõnul on see Lahtisel Matil samm edasi, sest eelmisel aastal osales avatseremoonial 130 maadlejat. Ka pealtvaatajate hulgas oli võistlusi jälgimas rohkem otseselt
maadlusega mitteseotud huvilisi. Oma osa selles oli ilmselt ka võistluste traditsioonilisel kommentaatoril – tuntud humoristil ja raadiohäälel Raimo Aasal.
,,Vendade Mägisalude isa ei olnud veel sündinud, kui siin Vändras peeti
esimesed lahtised maadlusvõistlused ja nii järjepidevalt igal aastal tänase 52.
võistluseni. Tänu niisugustele meestele nagu vennad Mägisalud saab maadlus
noorte hulgas juba varases koolieas populaarseks ja areneb spordialana edasi,“
ütles oma tervituses Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht Kaiu Kustasson ja kutsus
üles tervitama kõiki korraldajaid tugeva aplausiga.
Tihedas rebimises kahel matil selgitati parimad 25 kaalu- ja vanusekategoorias. Suure Karu Pojad läksid võistlustulle 23 maadlejaga ja jätsid koju kuus
auhinnalist kohta. Täiskasvanutest võtsid kulla Norbert Aunapuu (-77 kg) ja
Sander Silling (-130 kg). Tüdrukutest võitis hõbeda Lisete Erik ja pronksi
Lisanna Kontus. Neile järgnesid vapralt võidelnud Emilia Toomela 4.; Daniela
Pernik ja Janely Vutt 5. kohaga. Pronksid võitsid Hendri Vesper (-32 kg) ja
Simmo Rahula (-35 kg).
Vändra poiste tublid tulemused: Kaspar Milvek 12.; Pert Nikolajev 4.;
Rasmus Milvek 7.; Kened Mägisalu 5.; Romek Tiismaa 12.; Heino Lohk
9.; Lukas Perner 7.; Kevin Markus Sibulin 12. M2001 ja nooremad: Teet
Murula 5. koht, Lauri Altmäe 7., Ranel Meder 6.
Paikuse maadlusklubi Leo võitles välja kõige rohkem esikohti – 5 kulda – ja
nende treenerile Gristen Heinmetsale pandi lõputseremoonial autasuks pähe
indiaanipealiku peakate. Erilist elevust tekitas see kõige väiksemate maadlejate
hulgas. Mario Mägisalu sõnul oli selline treeneri tunnustamine esmakordne.
Võistlustega jäi ta ise rahule, sest tagasiside nii treenerite kui maadlejate poolt
oli rõõmustavalt positiivne. Häid sõnu öeldi nii võistluste ladusa ja tõrgeteta
kulgemise, hea korralduse kui väärika auhinnalaua aadressil.
Õie Kuusk

Jüriööjooks Pärnu-Jaagupis
20. aprillil toimus traditsiooniline jüriööjooks Pärnu-Jaagupi staadionil ja tänavatel. Ilus ilm meelitas
kohale rohkelt osalejaid ja kaasaelajaid. Peale rongkäiku, avakõnesid ja tule süütamist esinesid Merili
Passeli tantsutüdrukud ja jalgpallur Eno Lints oma
muljetavaldavate jalgpallitrikkidega.
3-7aastaste individuaaljooksude arvestuses osales
43 tublit väikest jooksuhuvilist koduvallast, Arest ja
isegi pealinnast. 3-4aastased läbisid 100 m ja 5. 7aastased 200 m. Kõik osalejad said mälestuseks diplomi
ja magusa auhinna. Aitäh teile, lapsevanemad, et oma
mudilasi alati meie üritustele kaasate!
1-4klasside teatejooksul osales 8 viieliikmelist võistkonda. Igast klassist 2 võistkonda.
Sellel aastal lisasime üritusele veel tervisekõnni, on
ju aprill tervise- ja liikumisekuu. Reipal sammul asus 2,3
km distantsile 25 osalejat. Osalejate soovil jääb tervisekõnd ka edaspidi jüriööjooksu programmi üheks osaks.

2,3 km teatejooksule startis 10 võistkonda – 5.-9.
klasside õpilased ja 4 täiskasvanute tiimi. Täiskasvanute ja külalisvõistkondade osavõtt on aastatega veidi
lahjaks jäänud, aga oleme optimistlikud ja loodame, et
järgnevatel aastatel on osavõtt suurem. Ei ole ju tähtis,
oled sa tipp- või rahvasportlane, ühtemoodi lahe on
nautida tervisesporti.
Täiskasvanute arvestuses rändas esikoha rändkarikas taas Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeseltsi riiulile.
Suur-suur tänu kõigile osalejatele, korraldusmeeskonnale, Merili Passeli tantsutüdrukutele, muusikakooli trummitüdrukutele, Pärnu Politseijaoskonna
politseinikule Valdur Sassorile, rajakohtunikele, kaasaelajatele ja Põhja-Pärnumaa Vallvalitsusele.
Anne-Mai Tammeleht
Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse juhataja

Kõige väiksemad
jooksjad stardis.

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Vändra metsas Pärnumaal asuv Indiaaniküla paikneb looduskaunis kohas
kaunilt lookleva Massu jõe kaldal. Meie neljas omanäolises püstkojas
saab nautida mineviku hõngu tänapäevases mugavuses. Unustamatuks
kogemuseks kujuneb püstkoja saun koos värske viha ja kosutava
suplusega. Usume, et mõnus koosviibimine sõpradega ja mahe leil loovad
meeleolu, mida võib nimetada tõeliseks puhkuseks.
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Jaapani-Hiina
nõelraviefektiga
massaaž Vändras.
Tel 5565 0346.

(Tarmo Metsar on massaažiga
päästnud inimesi ka ajuoperatsioonilt,
koomast, epilepsiast ja halvatusest).

Põhja-Pärnumaa vald, Massu küla, Jõe Puhketalu.
www.facebook.com/joepuhketalu
www.joepuhketalu.wixsite.com/joepuhketalu
Tel 56 234 850

AveRMP OÜ
teostab korteriühistutel
ja eravaldustel
•

muru niitmist,
võsa lõikust ja
trimmerdamist

•

heki lõikust

•

puude ja põõsaste
hooldust

Hind kokkuleppel.
Helista 5341 3723
või kirjuta
sulevpaap@hot.ee

Kutse ajaloohuvilistele
Olete oodatud Pärnu-Jaagupi muinsuskaitseseltsi
30. juubeliüritusele laupäeval, 26. mail 2018 kell 12
muuseumi õuele Kalli mnt 1.
Juubeliürituse kava:
Alustame hümni, lipu heiskamise, seltsi liikmete austamise, lahkunud kaaslaste mälestamise ja ühispildistamisega. Järgneb muinsuskaitseseltsi ajalooraamatu
esitlus, raamatud ettetellijatele, raamatu müük (hind
15 eurot), üliõpilasseltsi „Jakobia“ raamatu müük

(hind 5 eurot), tehingud sularahas. Võimalus tutvuda muuseumiga
Kell 14 pakub Mõisa Köök seljankat (2 eurot)
Kell 16 lõpeb aastapäevaüritus muuseumi õuel
ning seltsi lendsalk jt soovijad siirduvad surnuaeda
ning panevad küünlad Vabadussambale, Jaagupi suurmeeste ja seltsi lahkunud liikmete haudadele
Pärnu-Jaagupi muinsuskaitseselts
Info: 51 09 320, info@halingaturvakodu.ee
Mati Rosenstein

Mälestame mõnusat
naabrimeest
AVO VILMSI
Avaldame kaastunnet
omastele.
Mälestavad perekond
Tõnisoja ja Rõõmusaared

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ... ja katkeb siis…

Avaldame sügavat
kaastunnet Aimele
AVO VILMSI
kaotuse puhul
Terviseklubi MISPO

SALME TOMSON
16.10.1920-02.03.2018

Leinab tütar perega
Urni muldasängitamine
5. mail 2018. a kell 13.00
Vändra vanal kalmistul.

Firma Pärnu-Jaagupis pakub tööd ekskavaatorijuhile ja veoautojuhile (E-kat).
Tel 502 8579

Kvaliteetne pliidi- ja ahjupuu koos veoga
alates 3 rm-st. Tel 53413723

MUUSEUMIÖÖ KAVA:
kell 18 - 23 rehetoas tutvustatakse suvistepühade
kombeid ja värvitakse mune, peamajas saab valmistada pulmatutte
kell 18 - karaski valmistamise töötuba rehes
kell 18.30 - pühadeleiva tegu ja ahjupanek veskis
kell 19 - 19.40 Pärnu Käsikellade ansambli kontsert
kell 20 sõira ja või valmistamise töötuba rehes
kell 21-21.40 Pärnu Käsikellade ansambli kontsert
kell 22 maitsevõi valmistamine rehes
Avatud on muuseumi kohvik.

Sa andsid, mis sul oli anda,
tööd tehes kulus eluniit.
Sa kandsid, mida suutsid kanda,
ja läksid ära siit...

Müüa emaseid ja isaseid küülikuid
(pässid), erinevad värvid, 5-7kuused,
vaksineeritud. Sobivad ka hästi lemmikloomadeks. Asume Vändra lähedal.
Tel 5626 5565

Ehitus-, viimistlus-, remondi- ja torutööd
(vannitubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine, parkettpõrandate paigaldus jne). Tel +372 5617 4500 Urmas,
tel +372 5621 6394

19. mail kell 18-23 ootame kõiki muuseumiööle,
mille teemaks on sel aastal „Öös on pidu“. Meie
tähistame suvistepühi.

Mälestame kallist ema

TÖÖ

Ostan vanarauda, teie vana seisma jäänud
auto ja muud põllumajandustehnikat. Viin
ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale
iga ilmaga. Tel 5851 7174

Maikuus ootame Kurgjale avatud uste päevale
ja muuseumiööle pidutsema
Maikuus ootame C. R. Jakobsoni Talumuuseumisse
1. mail maaturismi avatud uste päevale ja 19. mail
muuseumiööle.
Teisipäeval, 1. mail kell 10-17 avavad maapiirkonna
turismiettevõtted juba viiendat korda uksed külastajatele ning tutvustavad oma ettevõtet ja teenuseid!
Meie muuseumis toimuvad tasuta ekskursioonid
kell 12.00 ja 14.00, muuseumi hooneid saab samuti
külastada tasuta. Veskis on tasuta hundinuiast meisterdamise töötuba. Kell 14.00 saab sõita hobusega,
see maksab 2 eurot inimene.
Avatud on ka muuseumi kohvik.

MITMESUGUST

OÜ Adore ostab Vändras haavapakku,
raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 514 4185 Ado Pert adore@hot.ee

TEATED
Valla elanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva lehes avaldamist, palun teatage
sellest eelneva kuu 15. kuupäevaks
e-posti aadressil uuskoidula@ hot.ee
või tel 55986950 või 44 30 330

KINNISVARA
Müüa Armussaare talukompleks 1,6 ha katastritunnus: 93002:003:0328. Kalmaru
küla, Põhja-Pärnumaa vald. Põllumaa 12,0
ha ostu võimalus. Koheselt elamiskõlblik
elamu. Tel 5036 114.
OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com tel 56 482 492
Timberstock OÜ ostab lehtpuuenamusega metsakinnistuid ja raieõiguseid.
Küsi pakkumist timber@timberstock.
ee Tel. 507 1150
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.

PÄRNU-JAKOBI KIRIKUS
VILLI VAHTER
15.09.1932 - 10.04.2018

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis isa, vanaisa ja vana-vanaisa.
Leinavad Maret ja Viive peredega.

P. 06.05
P. 13.05
P. 20.05
P. 27.05

Ülestõusmisaja
6. pühapäev. Missa kl 12
Ülestõusmisaja
7. pühapäev. Palvus kl 12
Nelipüha. Missa kl 12
Kolmainupüha. Palvus kl 12

Kantselei avatud T-K 10.00-14.00

EELK VÄNDRA MARTINI KIRIK
Südamlik kaastunne
omastele
AVO VILMSI
kaotuse puhul.
Arsed, Indrek, Jaan,
Jüri, Hannes

LINDA SÕRMUS
23.11.1926 - 01.04.2018
SERGEI SEELAND
21.11.1935 - 01.04.2018
LEO LUIK
16.08.1953 - 04.04.2018

HELVE REIER
11.06.1939 - 10.04.2018
VILLI VAHTER
15.09.1932 - 10.04.2018
AVO VILMS
03.02.1955 - 16.04.2018

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
Õpetaja Ants Kivilo
tel 44 57 570, 53 960 574
Orelil Merle Maanus 53 432 454
Oodatud on liikmeannetused
EE972200221051849170
ja remonditoetused
EE972200221051849073

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Amanda Tekko
Marta Soosalu
Elsa Asi
Ilmar Tank
Aino Tamm
Vaike Peebu
Mai-Edit Mardiste
Elvi Kivimäe
Lea Vaakmann
Urmas Rannik
Jaak Konrad
Mai Kuldkepp
Flora Gorbenko
Maie Ivask
Helma Lippmaa
Armas Einari Mäki
Agu Tekku
Väino Kont
Helle-Maie Ennusaar
Siiri Teearu

23.05
17.05
20.05
17.05
18.05
27.05
05.05
16.05
23.05
10.05
14.05
16.05
28.05
30.05
05.05
10.05
11.05
13.05
13.05
27.05

94
92
92
90
90
90
85
85
85
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75

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

Annika Reilendi ja Egon Marderi perre
sündis 28. veebruaril tütar Emily.
Kärt ja Lauri Rüütli perre sündis 14. märtsil
poeg Kristofer.
Kerli ja Gert Reiksari perre sündis
22. märtsil tütar Rikendra-Rosabella.
Krista Lindmäe ja Margus Uibo perre sündis
24. märtsil poeg Karl.
Liisa Saksa ja Rihards Linde perre sündis
28. märtsil poeg Ruuben.
Käde ja Kristo Vahenurme perre sündis
29. märtsil tütar Letty.
Merilin Aleiniku ja Rünno Kaljulaidi perre
sündis 30. märtsil poeg Rinek.
Silja Tammai-Kaja ja Margus Kaja perre
sündis 30. märtsil poeg Uku.
Annika ja Egon Sumre perre sündis
4. aprillil poeg Sten.
Anna-Maria ja Robert Peetsoni perre
sündis 6. aprillil tütar Helmi-Riin.
Eleri Kiveste ja Virko Mägi perre sündis
13. aprillil poeg Rasmus.
Meeri Miti ja Timo Ausmehe perre sündis
17. aprillil tütar Kadi-Liis.

Heldi.

Vändra Kultuurimajas

• 11. mail kell 18.00 Vändra Gümnaasiumi emadepäeva kontsert.
• 15. mail kell 10.00 koolitus
teemal „Beebide ja väikelaste
esmaabi“. Koolituse viib läbi Katrin
Kütt, korraldab Pärnumaa Noorte
Tugila. Koolitus on osalejatele
TASUTA, vajalik on eelregistreerimine. Info ja registreerimine
margit.kadak@pparnumaa.ee
• 25. mail kell 17.00 Vändra
Kunstiringi maalinäituse avamine.
• 30. mail kell 18.00 Vändra Muusikakooli lauluosakonna kontsert

Kaisma Rahvamajas
• Alates 2. maist ehib rahvamaja seinu
kohaliku kunstniku Martin-Johannes
Schwartzi maalinäitus - müük.
Heldi.

Suurejõe Rahvamajas

• Lümfiterapeut ja tervendaja Galina
Aderi raviseansid toimuvad 06.05 ja
10.06. (pühapäeviti) alates kl 10. Galina
Aderi ravikabinet asub Tartus, aga soovi
korral teeb ka väljasõiduseansse. Loe
Galina kohta veel: http://web.zone.ee/
galinaader/ Registreerida saab Silva
Jõulu telefonil 5348 2250!
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Vändra Raamatukogu
kaminasaalis
• Selle hooaja viimane Laste Jututoa
tund toimub laupäeval, 19. mail kell
11.00. Loeme Piret Raua lugusid ja
meisterdame pliitatsitopsi. Tule Sina ka
ja võta sõber kaasa. Tunni lõpus ootab
suur üllatus osalemise eest. Ring on
sobilik alates 6. eluaastast.
• Vändra muusikakooli kunstieriala
lõputööde kaitsmine ja näituse avamine 9. mail, kell 16.00.
Näituse ,,Koera parim sõber KASS“
avamine kell 17.00
Heldi.

Vihtra Külakeskuses

• Pühapäeval, 20. mail, algusega kell
16.00 KEVADKONTSERT. Esinevad:
Põhja- Pärnumaa erinevad taidluskollektiivid. On laulu, tantsu ja pillimängu.
Kontsert on tasuta.
Olete lahkesti oodatud!

Reedel, 4. mail kell 16.00
toimub Vändra raamatukogu kaminasaalis
Hiie Piirsalu raamatu

,,Vändra. Kildudest
kokku kogutud“

esitlus,
mille juhatavad sisse Rukkilille lasteaia lapsed.
Olete oodatud!

Vanatehnika
näitusele on
oodatud kõiksugu
masina-mehed
igat sorti suuruse
ja tegumoega
masinatega

Kauplemisinfo ja eelnev
kohtade registreerimine
10. maiks
mobiiltelefonil 513 3839
Jaan Eelmaa. Tehnika alane
info 521 3692 Tiit Talts

Masinapäeva eri on Eesti esimene Põkade kokkusaamine
XTZ-7 DT-14, DT-20 ja teised sipelgad, mille käigus proovitakse järele
otse pealtvaatajate silme all traktorite headus põllutööde tegemisel
ning võistukündmine Eesti vanima Lanz-Bulldogiga
Meelelahutust pakuvad teatritrupp Sõbra Vägi etendusega „Kapsapea“,
lauluselts „Mõnusalt“ ja lõõtsamees Heini Soobik . Töötab puhvet

Peale selle annab Hardi-Sander Luik õpetust maakividest müüri ladumiseks
ning vuukimiseks traditsiooniliste töövõtete abil
Orientiiriks: sõita Pärnu-Jaagupist 7 km Vahenurme poole, siis poe juurest vasakule ja veel 3 km

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

Järgmine Valla Teataja ilmub 30. mail. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. maiks ajaleht@pparnumaa.ee või võtta ühendust tel 55 986 950.
Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

