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Kaido Madisson on Pärnumaa
PARIM PÕLLUMEES
22. juuli üle-eestilisel avatud talud päeval käis Carl Robert Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal erinevatel
üritustel ja töötubades sadu külastajaid. Päeva tähtsündmuseks oli veskis toimunud austamisüritus, kus
Carl Robert Jakobsoni Sihtasutus, eesotsas muuseumi juhataja Monika Jõemaaga tunnustas tänavusi
30. korda toimunud Jakobsoni konkursi laureaate. Ettevõtmist toetas Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL).
Aasta populaarseima põllumehe tiitli pälvis OÜ Vändra tootmisjuht Kaido Madisson, populaarseimaks
haridus- ja kultuuritöötajaks tunnistati Häädemeeste muuseumi juhataja Tiiu Pukk. Ajaleht Pärnu Postimees
tunnustas preemiaga ettevõtlikkuse ja maaelu väärtustamise eest OÜ Kaisma tegevjuhti Ly Kivikast.
2018. a Pärnumaa parimaks põllumeheks
valitud Kaido Madisson töötab maakonna ühe suurima ja tugevama põllumajandusettevõtte OÜ Vändra tootmisjuhina. Oma juurtelt põline vändramaalane
– sündinud Võidulas, elanud Mädaras ja
Kadjastes – kannab ta igapäevaselt hoolt
osaühingu 3900 ha maa harimiseks vajaliku põllutehnika tõrgeteta toimimise ja
tööde organiseerimise eest. 1300-pealisele lüpsikarjale ja noorloomadele kasvatatakse sööt oma põldudel. ,,Tänavune
aasta on keeruline. Lõpetasime teise ringi
silo tegemise. Kui tavaliselt saame 5 kuni
10 tonni hektarilt, siis tänavu ei tule isegi
tonni,“ räägib Kaido põuaaja kahjudest.
,,Loomad peab ületalve pidama. Õnneks
on eelmisest aastast väike varu ees.“ POLi
esindaja Jaanus Männik ütles autasustamisel, et OÜ Vändra on üle elanud
seitse üleriigilist kriisi ja igast auga või
veel tugevamana välja tulnud. Jakobsoni
medaliga on varasematel aastatel tunnustatud osaühingu loomakasvatuse juhti
Ene Vaakmanni, taimekasvatuse juhti
Jaan Toobalit ja tegevjuhile Ilmar Teevetile on omistatud nii Pärnumaa kui
vabariigi parima põllumehe tiitel. Selle
tugeva meeskonna tegevust iseloomustab
kõige paremini hooliv suhtumine oma
töötajatesse, mis on kindlustanud ka stabiilse ja kohusetundliku kaadri.
Pärast Vana-Vigala Põllutöökooli
lõpetamist teenis Madisson leiba traktoristina, edasi töödejuhatajana ja alates 2010. a OÜ Vändra tootmisjuhina.
Madisson on lõpetanud Mainori kõrgkooli ärijuhtimise erialal ja käib töö kõrvalt igal võimalusel erinevatel koolitustel oma põllumajandusalaseid teadmisi
täiendamas. Piirkonna elukorralduses on
ta kaasa rääkinud volikogu esimehena ja
mitmes volikogu koosseisus. Aga esmane
õpitud eriala on hingelähedane senini:

Ly Kivikas koos abikaasa Kaimo ja tütar Aliisega.

Pärnu Postimees
tunnustas Ly Kivikast

Kaido Madisson koos abikaasa Lembi ja poeg Mikuga.
,,Kui on mõnikord vaja ennast maandada,
luban mõne traktoristi paar tundi varem
koju ja istun ise rooli. See on minu jaoks
parim viis tasakaalu taastamiseks. Viimasel ajal pole seda õnneks vaja olnud.“
Oma vähesel vabal ajal võtab Kaido
meelsasti osa mõne näiteringi tegevusest.
Ta on kaasa teinud paljudes erinevates
näidendites alates 1989. a, kui veel omaaegses Samliku algkoolis juhendas Helja
Rasva näiteringi, sealt see huvi tekkis.
Viimati mängis ta eelmisel aastal Sirje
Hendriksoni lavastajakäe all Mädara
Külateatris. Suurimaks väärtuseks peab
Kaido Madisson oma peret ja räägib
uhkusega, et talvel saab abielus oldud
juba 20 aastat. Abikaasa Lembi töötab
Vändra Sotsiaalmaja juhatajana, poeg

Jakobsoni konkursi laureaate autasustasid Andres Metsoja, Jaanus
Männik, Rein Kõgel ja Moonika Jõemaa.

Ats (17) tegeleb jalgrattaspordiga ja
õpib Otepääl Audentese spordikoolis.
12-aastane poeg Mik on samuti jalgrattapisikuga nakatunud ja käib Viko jalgrattaklubis treenimas, noorim poeg Alo
(10) õpib flööti, tema eelistus on muusika. ,,Olen neile väga tänulik, et nad on
minu hooaja pikad tööpäevad välja kannatanud. Näiteks viljakoristuse ajal saab
koju, olenemata nädalapäevast alles kella
12-st õhtul. Talvel on lihtsam.“
Töökaaslased iseloomustavad Kaidot
kui alati heatahtlikku, tasakaalukat, alati
mõistvat ja kohusetundlikku juhti, kes
eeldab seda ka teistelt.
,,Olen õnnelik inimene. Lähen hommikul tööle nii, et ei mõtle ,,pean“…
Lähen hea meelega,“ räägib Kaido
Madisson. ,,Aga teie nautige seda haruldast kuuma suve, mis ei ole põllumehele
sugugi lihtne.“
Õie Kuusk

Jakobsoni konkursi Pärnu Postimehe preemia andis ansambel
Linnutaja torupilliviiside saatel OÜ Kaisma juhatuse liikmele
ja tegevjuhile Ly Kivikasele üle peatoimetaja kohusetäitja
Siiri Erala: ,,See on mõeldud noorele inimesele, kes on end
sidunud maaga ja teinud seda särasilmselt.“
OÜ Kaisma annab tööd 29 inimesele. ,,Meil on 1276 ha
maad. Põhiliselt rohumaad, 480 ha kasvatame teravilja sh uba.
Kärdi farmis on praegu 438 lüpsilehma ja 364 noorlooma,
sh pullvasikad. Praegu on käsil suur ehitus – noorloomadele
valmib uus laut,“ räägib Ly säravi silmi nagu Postimees kinnitas. ,,Projekti ,,Piim on päeva pärl“ raames oleme võtnud
vastu palju lapsi ja näidanud neile, kuidas piim lauale saab.
Meil on käinud lapsed Vändrast, Koongast, Sindist, Torist,
Pärnust ja Tahkurannast.“
Ly Kivikas on sündinud Tartu linnas. Ema-isa õppisid
veel Eesti Maaülikoolis, kui Ly sündis, ja peale vanemate kooli
lõppu koliti Halinga valda. Pärast Pärnu-Jaagupis põhikooli
lõpetamist läks Ly õppima Käina Gümnaasiumisse. ,,Tol ajal
oli trendikas mujale õppima minna, paljud läksid Pärnusse,
mina otsustasin minna Hiiumaale vanaema juurde. Peale gümnaasiumi lõpetamist õppisin Eesti Maaülikoolis majandust ja
finantsjuhtimist. 2008. a sündis tütar Aliise, kaks aastat hiljem
poeg Raiko. Elasime Pärnu-Jaagupis korteris ja väikeste lastega
oli see päris keeruline. Kui mehe vanemad kutsusid Kerku
elama, otsustasime, et lastel on oma majas ja aias parem üles
kasvada ja kolisimegi Kaimo lapsepõlvekoju.“
2011. a suvel kutsus OÜ Kaisma suuromanik Tarmo
Lehiste Kivikase ettevõttesse finantsjuhiks ja alates 2013. a
on ta juhatuse liige ja tegevjuht. ,,Läksin Olustvere Maamajanduskooli 5. taseme loomakasvatust õppima. Põhjuseks, kui
Maaülikooli õppejõud Olav Kärt näitas Exceli tabelist söödaratsioone, ei saanud ma millestki aru. Tahtsin teadmisi juurde
saada loomakasvatuse alal. Kui lõpetasin, olin üllatunud, kui
kutsuti järgmisel sügisel samasse kooli 5. taseme õppuritele
äriplaani koostamist õpetama. Tundub, et kool on muutunud
väga populaarseks, õpilasi on palju juurde tulnud ning minul
on olnud au seal kaks aastat juba õpetamas käia“.
Vabal ajal meeldib Lyle käia ujumas, jalutamas, võimalusel lugeda ja jahil käia. ,,Abikaasa on kirglik jahimees ja
Kaisma jahiseltsi juhatuse liige. Kaisma Jahiseltsil on väga
ilus jahimaja ja seda arendatakse pidevalt. Poeg hakkas juba
varakult vanaisaga koos jahil käima ja tundub, et see kirg on
edasi kandunud ka talle.
Mulle meeldib, kui kuulen suvel hommikul ärgates aknast
linnulaulu ning looduses viibides naudin ma kõige rohkem
looduse hääli ja ilu, mida suudab pakkuda just nimelt ainult
maaelu.“
Õie Kuusk
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Valla arengukava avalikud
arutelud toimuvad järgnevalt:
13. augustil algusega kell 17.00 Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse
(Tööstuse 5, Tootsi alev) II korruse baariruumis;
14. augustil algusega kell 17.00 Pärnu-Jaagupi Halduskeskuse saalis
(Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev);

Aiakohvikute päev
jälle tulekul

15. augustil algusega kell 17.00 Vändra kultuurimaja väikeses saalis
(Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev).

Hea vallaelanik
Alates 1. märtsist on endisel Vändra valla territooriumil ning alates
1. juulist ka Vändra alevi territooriumil vee-ettevõtjaks AS Mako.
Kõikide ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniküsimustega (veenäidud, rikked jne) palun võtta ühendust telefonil 527 5028 või
kirjutada e-posti aadressile mako@pparnumaa.ee
Lisainfo aadressil http://mako.pparnumaa.ee

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS on oma 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu lahendusega on määratud
1700 m2 suurusele kinnistule (katastritunnus 18801:001:0541)
ühekorruselise kaubandushoone jaoks ehitus- ja hoonestusala, ala
kujundamiseks vajalikud tingimused ning tehnovõrkude asukohad.
Planeeringuala piirneb lõunast Põhja-Pärnumaa vallale kuuluva
Soo tänavaga, läänest Riigi Kinnisvara AS kinnistuga, millel paikneb
Pärnu-Jaagupi komando hoone, loodest ja põhjast AS Mako poolt
hoonestusõiguse alusel kasutatava kinnistuga, millel paiknevad
garaažihooned. Detailplaneeringu elluviimine soodustab seni ebapiisavalt kasutatud ala otstarbekamat kasutamist, eeldatavalt omab
positiivset majanduslikku mõju elavduva kaubandustegevuse näol
ning sotsiaalses mõttes on teenus paremini kättesaadav.
Detailplaneeringuga ei muudeta krundi olemasolevat vertikaalplaneerimist ja see ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse
muutmise ettepanekut.

Vallas tegutsevad ettevõtjad,
andke endast teada!
Põhja-Pärnumaa valla veebilehel avalikustatakse avalikku teavet
ennekõike vallavalitsuse, vallavolikogu ja hallatavate asutuste
tegevuse kohta. Samas on võimalik valla veebilehel avaldada ka
teavet vallas toimuva ettevõtluse kohta, kuna elanikud on tihti
pöördunud vallavalitsuse poole sooviga, saada vallas tegutsevate
ettevõtjate kontaktandmeid. Siit üleskutse ettevõtjatele, kes
soovivad, et info ettevõtte kohta oleks avaldatud valla veebilehel –
palun andke valla veebilehe toimetajale abivallasekretär Ahti
Randmerele (ahti.randmere@pparnumaa.ee) teada, juhul kui
soovite oma ettevõtte kohta teabe avaldamist valla veebilehel
(www.pparnumaa.ee/ettevotlus/ettevotted-ja-ettevotjad). Pakume
välja, et avaldatava teabe koosseis võiks olla järgmine: ettevõtja
ärinimi, tegevusala(d), tegutsemiskoha aadress, tegevjuhi või
muu kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti
ja veebilehe aadressid.
Ahti Randmere
Abivallasekretär

Mittetulundustegevuse
toetamine
Põhja-Pärnumaa vallavolikogu võttis 20. juunil 2018 vastu mittetulundustegevuse toetuse andmise korra (Põhja-Pärnumaa valla
eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise
toetuste taotlemise ja kasutamise kord). Siiani olid neljas eelnevas
vallas mittetulundustegevuste toetuste määramiseks erinevad
korrad.
Mittetulundustegevuste toetuse andmise kord sätestab Põhja-Pärnumaa valla eelarvevahenditest mittetulundustegevusteks
ette nähtud toetuse eesmärgi ja liigid, toetuse taotluste esitamise,
menetlemise, aruandluse ning kontrolli ja järelevalve korra.
Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, seltsingud ja
füüsilised isikud, kes tegutsevad Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Põhja-Pärnumaa valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega; tegutsevad põhiliselt väljaspool Põhja-Pärnumaa valda,
kuid kelle tegevusest saavad kasu Põhja-Pärnumaa valla elanikud.
Välja arvatud erahuvikoolid, kellele on väljastatud valla garantiikiri
huvihariduse toetamiseks vastavalt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
20. juuni 2018 määrusele nr 29 „Huvihariduse taotlemise kord".
Korra alusel on võimalik taotleda tegevustoetust, kaasfinantseerimise toetust ja ürituste korraldamise toetust. Tegevustoetuse, ühisürituste toetamise ja projektitoetuse taotluse esitamise
tähtaeg on 1. oktoober (taotlemiseks valla 2019. aasta eelarvest).
Erinevatest fonditest ja programmidest rahastavatele projektide
kaasfinantseeringuks võib erandkorras taotluse esitada ka 1. aprilliks ja 1. septembriks.
Taotlused esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormidel: vorm 1 ja vorm 2.

Suvi on aiailu nautimise aeg. Sel aastal
on Vändra alevis aiakohvikute ja avatud
aedade päev pühapäeval, 12. augustil.
Aiad on avatud kella kaheteistkümnest neljani. Külastamist ootavad aiad:

pakuvad soolaseid ja magusaid suupisteid ning värskelt suitsutatud liha Mari
ja Avo Schults, Raul ja Talvi Kiveste,
Eleri Kiveste ja Virko Mägi ning Eve
ja Roman Kiveste.

1. Vana tn 54 ja 56
Kaks sõbralikku naabrit Ülle Sarapik
ja Elve Saarmaa avavad ühise kohviku,
kuid mõlemas aias võib ringi jalutada ja
lilleilu imetleda.

4. Jakobsoni tn 50
Kui külastate perekond Kivistiku aeda,
ootavad teid ees selle suve magusaimad
hetked aiailu keskel.

2. Jakobsoni tn 32
Ene ja Mati Ilvese aias peavad sel päeval
kohvikut Eva Rasva ja Raido Soosaar.
Siit võib leida midagi eksootilist, sest
korraldajatel on plaanis pakkuda tai- ja
aasiapärast toitu.

5. Lohu tn 5 ja 8
Lohu tn 8 siseõues on ilusa ilma korral
avatud maalinäitus. Jalutustiiru võib teha
nii ilu- kui tarbeaias ja saadaval on ka
lillesibulaid. Kohvi ja suupisteid pakuvad Lohu tn 5, s. o vastasmaja terrassil
Rimma ja Andrus Tuisk.

3. Lohu tn 33
Kaks kõrvuti elavat peret avavad sel
aadressil nelja pere ühiskohviku. Siin

6. Pärna tänava lõpp
Siin asub Aksel Puusti Spa Glämping,
kus Merike ja Tarmo Karu avavad
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Päikesepesa kohviku. Pakutakse pitsasid, pulgakooke ja muudki põnevat.
Siia on lastega pered teretulnud, sest
neid on ootamas mänguväljak, batuudid
ja mitmesugused üllatused.
7. Turu tn 20a
Selle maja taga avatakse Tuuletupiku
kohvik, kus pakutakse väga rikkalikku
toiduvalikut. Nimetame vaid suitsukala, sušit ja värskeid hapukurke. Siin
toimuvad kella ühe ja nelja ajal noorte
teatritrupi etendused ja kella kahe ajal
mängib ristflööti 11-aastane Laura-Liisa.
Laste lõbustamiseks on kohale toodud
batuut, mille kasutamise 15 minutit
maksab üks euro. Kuna sellest kogutud
raha on plaanis kasutada piirkonna lastele
mänguväljaku ehitamiseks, siis loodame
külastajate heatahtlikule suhtumisele.
Lisaks eeltoodutele on alevis sel päeval
avatud veel kaks aeda lihtsalt läbijalutamiseks ja aiakultuuri imetlemiseks.
Omanike lahkel loal võib neisse aedadesse julgelt sisse astuda. Need on
Uus tn 6 Lauri Luberg ja Vana tn 50
Marika Kivilo
Loodame selleks augustikuu pühapäevaks ilusat ilma ja rohkelt kirglikke
aiandushuvilisi. Täname Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordikomisjoni toetuse eest. Hindamatu
on Vändra Kultuurimaja abi ürituse
reklaamimisel. Täname kõiki aktiivseid
inimesi!
Vändra Aiandusseltsi nimel
Reet Eesmäe ja Pilvi Perner

Vald toetab toimetulekuraskustes perede
noorte osalemist huvihariduses ja -tegevuses
Toetuse eesmärk on tagada suuremale
hulgale noortele juurdepääs huviharidusele ja huvitegevusele.

Taotlusvormid on kättesaadavad aadressil www.pparnumaa.ee/noorsootoo/
blanketid.

Toetusele kvalifitseeruvad toimetulekuraskuses pered, kelle netosissetulek
iga pereliikme kohta pere eluasemekulude ja puudest tulenevate lisakulude
maha arvamisel jääb alla riiklikult
kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.
Määrust vaata www.riigiteataja.ee/
akt/422062018053?leiaKehtiv.

2. Transporditoetus – makstakse
osalemiseks huvihariduses või huvitegevuses kuni kaks korda nädalas ühistranspordi piletite alusel või kütusearvete esitamisel. Kütusearve esitamisel
makstakse toetust arvestuslikult 0,2
eurot/km, kuid mitte rohkem kui 110
km eest ühe osalemise kohta kuus.

Toetatakse noore ühe huvihariduse
omandamist või huvitegevuse harrastamise kulusid ühel õppeaastal järgnevalt:
1.Huvihariduse või huvitegevuse
osalustasu – kompenseeritakse täies
ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50
eurot ühe noore kohta kuus. Toetuse
saamiseks peab vallavalitsusele esitama
taotluse noore seaduslik esindaja, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on
Põhja-Pärnumaa vallas.

3. Laagris või võistlusel osalemise
taotlus tuleb esitada 10 tööpäeva enne
laagri või võistluse toimumist.
4. Huviharidusega seotud isiklikud
muud kulud (riietus, sporditarbed,
õppevahendid jms) hüvitatakse kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem
kui 150 eurot ühe noore kohta aastas.
Vallavalitsuse ametnik kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab
taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (e-postiga) 10 tööpäeva jooksul.
Taotleja on kohustatud kõrvaldama

Laste huvihariduse toetamise kord
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu kinnitas 20. juunil 2018 määruse nr 29 „Huvihariduse toetamise kord"
Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas elavate üldhariduskoolides õppivate õpilaste huvihariduse toetamist teise
kohaliku omavalitsuse munitsipaal- ja erahuvikoolis.
Toetatakse õpilase ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust munitsipaal- või erahuvikoolis haridus- ja kultuuriosakonna volitatud ametniku poolt
väljastatud garantiikirja alusel. Õppetasu maksab lapsevanem.
Makstava toetuse maksimaalne suurus on:
1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu
arvestuslik maksumus;
2) erahuvikooli puhul kuni 10 eurot kuus lapse kohta.
Garantiikirja taotlus on kättesaadav aadressil:
www.pparnumaa.ee/haridus/blanketid.

puudused 10 tööpäeva jooksul nende
teatavakstegemisest. Kui taotleja ei
kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks,
lõpetatakse taotluse menetlemine.
Taotlused tuleb saata e-posti aadressile
vald@pparnumaa.ee
Lisainfo ja küsimuste korral pöörduge
e-posti aadressil margit.kadak@
pparnumaa.ee või telefonil 44 30 344.
Samuti võib info saamiseks pöörduda
valla sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistide poole.
VALD TOETAB
KÕRGHARIDUSEGA NOORI
ÕPETAJAID JA TUGISPETSIALISTE

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu võttis
20. juunil 2018 vastu määruse nr 28
„Noorele õpetajale ja tugispetsialistile
toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord".
Põhja-Pärnumaa vallas hakatakse
1. septembrist maksma üldhariduskoolis ja lasteaias töötavale õpetajale
ja tugispetsialistile ning munitsipaalhuvikoolis töötavale õpetajale toetust
kaks aastat 300 eurot kuus.
Volikogu kehtestatud määruse kohaselt makstakse toetust kuni 28-aastasele (kaasa arvatud) isikule, kes vastab
järgmistele tingimustele:
1) isiku elukoht toetuse taotlemise
ja toetuse maksmise ajal on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas;
2) isik vastab ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
3) isikul on töökoht Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolis, lasteaias
ja/või munitsipaalhuvikoolis (edaspidi huvikool).
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Rändtirtsud etendavad lavastust ,,Sõber meriröövel“
Pärnu-Jaagupi Aleviteater Rändtirtsud
tuli kokku 2014. aasta varakevadel, et
sama aasta sügiseks rahvamaja juubeliks lavale tuua lavastus ,,Pisuhänd“. See
oli trupi esimene ülesastumine. Kokku
oleme nelja aasta jooksul toonud rahva
ette viis lavastust: ,,Pisuhänd“, ,,Naisvallavanem“, ,,Vigased pruudid tänapäevases võtmes“, ,,Minu ema on päkapikk“ ja
,,Sõber Meriröövel“.
Rändtirtsud on osalenud vabariiklikul külateatrite festivalil Vana-Vigalas
ja Toris, maakondlikul harrastusteatrite
päeval Pärnus ning provintsiteatrite päeval Hiiumaal ja Pärnus.
Hetkel on käsil suvelavastus ,,Sõber
meriröövel“, mida etendame Uduvere
Villavabrikus. Küsite, miks selline koht?
Aga miks ka mitte? Käsikirja lugedes
tekkis mul kohe mõte, et selle tükiga
peame me majast välja minema kuhugi
vanasse lahedasse kohta, kus pole veel
midagi taolist tehtud. Tegemist on vana
villavabrikuga, mis ehitati 1953. aastal ja
kus tehti teenustööna elanikele villade
kraasimist ja ketramist. See oli koht,
kus said tööd paljud kohalikud elanikud. Hoones olid sees pikad liinid,
millel käis pidevalt usin töö. Tänaseks
on hoone erakätes ja liine enam pole,
seega ruumi on majas palju. Tegime
näitetrupiga seal ,,Teeme ära!“ talgud,
kohandasime hoone meie vajaduste järgi
selliselt, et saaksime seal etendust anda:
ehitasime lava, lasime õmmelda lavale
aksid ja muud vajalikud kardinad ning
tegime kõik nii, nagu päästeamet meid
juhendas, et etendusteks loa saaksime.
Minu arvates sobib see lustakas lugu
hästi kokku villavabriku hõngu ja olemusega. Kogu selle pika perioodi ajal on
kõik näitlejad olnud tegusalt lavastuse
kallal, kõike oleme koos analüüsinud,

Näiteseltskond: Liia Kruusmann, Enn Eermann, Gerda Mölder, Tarvi Tasane,
Heino Lillemägi, Meelis Mägi, Heli Lints, Epp Mirme, Ain Lepik, Kertu Kaljur,
Rasmus Kruusmann, Milvi Laur ja Luule Mölder

arutanud, nuputanud, teinud ja teostanud! Koos tegemises peitub jõud ja tahe!
Kuidas sattus meie repertuaari just
selline teos?
Tegemist on Leida Tigase romaani
põhjal kirjutatud lavastusega ,,Sõber
meriröövel“. Käsikirja hankis meile Tarvi
Tasane, kes oli näinud sama lavastust
Assikvere seltsimajas. Kuna meid on
trupis üsna palju, siis on päris raske leida
lavastust, kus kõik osa saaksid. Nagu
Rasmus meenutas: „Esialgu lugedes oli
kogu see lugu jube segane, aga kui lavale
läksime, hakkas asi selginema.“
Selles etenduses on laval 14 näitlejat,
kes kokku teevad 18 rolli. See on humoorikas kahes vaatuses lavastus, kus naljast
puudu ei ole. Kerge armastuslugu tudengipreiliga, kes tuleb maale suvitama, kuid
segaduses tõttu satub hoopis võõrasse
tallu, kuhu aga oodati karjast. Nii need
sündmused hargnema hakkavad. Peaosades astuvad lavale Kertu Kaljur ja

Rasmus Kruusmann. Teisi rolle kehastavad Epp Mirme, Luule Mölder, Liia
Kruusmann, Milvi Lauri, Heli Lints,
Enn Eermann, Meelis Mägi, Heino
Lillemägi, Kendro Härm, Ain Lepik,
Tarvi Tasane ja mina, Gerda.
Meie etenduse teoks saamist on
toetanud väga paljud inimesed, kellele
ütleme kogu trupi poolt suured, suured
tänud: Moonika Lapkin, Annika Lindvest, Jüri Jürisaar, Herlend Kruusmann, Elle Luumberg, Aino Siniväli,
EELK Pärnu-Jakobi kogudus, Anne
Marie Tasane, Käthriin Aasa, Kertu
Riin Figol, Ave Vaarma, Liina Mägi
ja kõik head inimesed, kes meile nõu ja
jõuga abiks olid.
Kõige suuremad tänud hoone omanikele Janno ja Janor Aasale!
Rändtirtsud teatavad rõõmuga, et
meil on tulemas kaks lisaetendust, kuhu
kõik oodatud olete.
Gerda Mölder

Esimene poolaasta Vändra Alevi Sotsiaalmajas
Vändra Alevi Sotsiaalmaja teenuste puhul tundub küll, et saab spikerdada
eesmärk on erivajadustega ja eakate ini- teiste hästi toimivaid lahendusi ja teemeste iseseisva toimetulekuvõime toe- nuseid.
tamine ja suurendamine ning lähedaste
Maist käib meie majas Vändras Vana
hoolduskoormuse vähendamine. Oleme tn 94 vilgas ehitustegevus ja kolisime
nüüd suure valla allasutus, mis pakub ajutiselt Naisseltsi majja Uus tn 17. Töö
teenuseid üle kogu piirkonna. Pakume ja tegemised jätkuvad rõõmsa hooga.
toetatud teenuseid erihoolekande klien- Aprillist pakume erihoolekandeteenustidele ja tegeleme koduteenuste ja sot- test nädala- ja päevahoiuteenust, mida
siaaltransporditeenuste pakkumisega.
saab praegu 6 isikut (teenus mõeldud
Viimase kolme kuuga
on meie kollektiivi lisandunud mitmed töötajad.
Tere tulemast meie toredasse ja töökasse kollektiivi hooldustöötajad
Marika Kruusmaa ja
Ene Sumre (Vändra
piirkond), Herle Laanesoo, Ludmilla Kangur (Halinga piirkond)
ning K armen Ilves
(Tootsi piirkond), lisaks
ka tegevusjuhendajad
Merlin Tõnisson ja Elve
Undrits!
Siiani oli suurem osa
meie tegevusest seotud
just erihoolekandega, siis
nüüd on koduteenused Väljasõidul Hiiumaal.
ja sotsiaaltransport meie haaret kõvasti sügava ja raske psüühilise erivajadustega täisealistele), oleme esmaspäevast
kasvatanud.
Üle valla saab koduteenuseid reedeni avatud ööpäevaringselt. Kuna
juuni seisuga kokku 41 inimest ja sot- tegemist on sellest aastast uue Sotsiaalsiaaltransporditeenuse kasutajaid on kindlustusameti poolt rahastatud teenuveidi alla 100 isiku. Palju on muutunud sega, on praegu veel vabu kohti.
Huvitegevused ja tihe seltsielu on
meie töökorraldus ja teenuste sisu, kuid
loodetavasti mitte inimestele halvemas aasta algusest jätkunud täie hooga:
suunas. Sest hirm, et inimene ise kaob märtsis oli veel lumi maas ja Järvamaal
suures vallas ära, oli päris suur. Teenuste Valgehobusemäel tuubitamas käies

sai nautida viimaseid talvemõnusid.
Aprillis osalesime Pärnu Kaubamajakas
käsitöölaadal, kus saime hiilata omavalmistatud toodetega. Alates aprillist
juhendab meie maja muusikaringi Airi
Allvee, kes oma särava ja tragi olekuga
paneb ka muusikast kaugel olevad inimesed laulu jorisema. Eesmärgiks on
augustis osaleda erivajadustega inimeste
tantsu- ja laulupeol Viljandis. Maikuus
võistlesime boccia turniiril
Raplas, auhinnalist kohta
küll ei saanud, kuid tähtis
on ju osavõtt!
Juunis ei saanud enam
pidama: matk Tori valda
Riisa rabasse ja kahepäevasel teatrifestivalil osalemine Hiiumaal. Näiteringi
juhendaja Elvi Kalm oli
selleks puhuks õpetanud
selgeks omakirjutatud
lõbusa loo ,,Juhtumised
sõidul Hiiumaale”. Kui
veel lisandus jaanipäeva
trall, siis tundus, et suvi
võtab vaid tuure üles. Juulis
oli meil võimalus nautida
aiapiknikku Suurejõe külas
Airi Allvee juures koos
muusikutega ja ei saanud käimata jätta
ka Valgerannas merelõhna nuusutamas.
Ees on ootamas suur spordipäev
Vändra staadionil 22. augustil, mis on
meie organiseerida, aga kõigest sellest
juba edaspidi.
Jätkuvat sooja suve, kuid ootame
vihma!
Lembi Uulimaa

Valla sotsiaalosakonda
juhib Anneli Kaljur
Käesoleva aasta algusest juhib Põhja-Pärnumaa valla sotsiaal
osakonda Anneli Kaljur, kellel on 12 aastat sama valdkonna
töökogemust endises Halinga vallas. Tema töökabinet asub
praegugi tollases vallamajas – tänases Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses. Kaljuri arvukate tööülesannete hulka kuuluvad kogu
Põhja-Pärnumaa sotsiaalhoolekande, tervishoiu- ja lastekaitsealase tegevuse korraldamine; valla sotsiaalpoliitika väljatöötamine, oma teenistusvaldkonna üle järelevalve teostamine;
sotsiaalvaldkonna hallatavate asutuste töö koordineerimine
jne. Sotsiaalosakonnas on 7 töötajat ja neli hallatavat asutust:
Vändra Alevi Sotsiaalmaja, Vändra Alevi Hoolekandekeskus,
Vihtra Päevakeskus ja Tootsi Hooldekodu.
Põhja-Pärnumaa vallamajas Vändras juhatab uus silt – sotsiaalosakond – tulija varem politsei käsutuses olnud ruumidesse.
Vastremonditud ja ümber kujundatud hoone tiivas on kolm
töökabinetti, puhketuba-kööginurk ja mahukas nõupidamiste
ruum, kus toimuvad kõik valla sotsiaaltöötajate nõupidamised-koosolekud. Uutes ruumides on uhkeks vaatamisväärsuseks
varasematest rentnikest olude sunnil paigale jäänud hiigelsuur
pangaseif aastast 1800, mis olevat kunagi akna kaudu kraana
või mõne muu mehhanismiga kohale toimetatud.
Kaljuri sõnul on uues suurvallas oma töölaua taga olemiseks
jäänud aega tunduvalt vähemaks, sest üksjagu tunde kulub nii
ratastel olles pikkade vahemaade läbimisele kui vallakeskuses
või hallatavates asutustes käimisele.
Anneli Kaljur lõpetas 2001. a Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi
ja läks edasi õppima Tallinna Ülikooli. 2007. a omandas ta sotsiaalteaduste bakalaureuse ja mõned aastad hiljem lastekaitse ja
sotsiaalteaduste magistrikraadi. Vallavanem Jane Metsa sõnul
on esimeseks märksõnaks Kaljuri puhul – ääretu professionaalsus. ,,Ta on suure empaatiavõimega, rahulik sotsiaaltöötaja, kes
oskab maandada ja lahendada probleemid ka siis, kui emotsioonid on väga kõrgel.“
,,Pärast gümnaasiumi lõpetamist töötasin abiõpetajana
Libatse Lasteaed-Algkoolis, elu- ja olustikuõpetajana Kaelase
koolis. 2006. a alustasin vallas sotsiaalnõunikuna. Töökohustustuste hulka kuulus lisaks veel lastekaitsealane tegevus, sest
tol ajal seda eraldi ei olnud,“ räägib Kaljur. ,,Aasta esimene pool
uues ametis on olnud väga pingeline. Inimesed ja piirkonnad
on nii erinevad, tuli luua täiesti uus süsteem. Uues vallas peaks
põletavamad probleemid olema tänaseks lahendatud. Kui erinevates valdades olid erinevad toetused ja teenused, siis nüüdseks
on Põhja-Pärnumaa vallas need kõik ühtsetel alustel. Praegu
on juba harjumise aeg. Iga kogemus on millekski hea ja õpetab
meile midagi.“
Anneli elab Halinga külas ja räägib vaimustunult oma toredatest naabritest, kes nende pere juba alguses väga
Foto:hästi
Toivo vastu
Lilleväli
ja omaks võtsid: ,,Seitse aastat tagasi ostsime vana talumaja,
mida tasapisi üles ehitame. Mulle meeldib see koht, kuhu me
sattusime – kogu koduküla, kus on piisavalt privaatsust, aga
samas tuntakse üksteise vastu huvi, toetatakse ja aidatakse kui
vaja. Meie külas on ka ühena esimestest naabrivalve.“
Anneli abikaasa Anton on ettevõtja. Peres sirguvad 5-aastane Andra ja 10-aastane Aron. ,,Tegelikult on meil kolm last!
Meil on ka kasulaps, kes tuli perre 14-aastasena. Praegu on ta
juba 23 ja elab iseseisvat elu, kuid peab meid omadeks siiani.“
Vabast ajast rääkides sooviks Anneli selle pühendada kõik oma
perele. ,,Mulle meeldib lastega ujumas ja jalgrattaga sõitmas
käia, midagi toredat kõik koos teha. Kui laste kõrvalt jääb vaba
aega, käin võrkpallitrennis ja veel meeldib mulle raamatute
maailma sukelduda.“
Praegu on Anneli Kaljuri suurimaks tööalaseks sooviks, et
iga Põhja-Pärnumaa valla elanik tunneks end igas valla nurgas
Põhja-Pärnumaa elanikuna. ,,Loodan, et see aeg tuleb, ja võimalikult kiiresti.“
Õie Kuusk
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PÕHJA-PÄRNUMAA SUUREMAD EHITUSOBJEKTID
Tootsi alevi
reoveepuhasti ja
ühiskanalisatsiooni
rekonstrueerimine
Seoses sellega, et Tootsi alevi reoveepuhasti seadmed on amortiseerunud
ja korrodeerunud, taotles OÜ Tootsi
Kommunaal toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) alevi
reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni
rekonstrueerimiseks. Projekti tege- Reoveepuhasti.
vustega alustati 29. mail ja ehitustöödega 27. juunil, lõpptähtajaks on
30. detsember 2018.

Vändra Alevi Sotsiaalmaja
Vändra Alevi Sotsiaalmajas aadressil Vana tn 94
Vändras käib praegu igapäevaselt vilgas ehitustegevus. 2016. aastal Vändra Alevivalitsuse esitatud projekti rahastati 208 897 euroga Euroopa
Sotsiaalfondi (ERF) meetme 2.5 „Hoolekande
taristu arendamine, keskkonna kohandamine
puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ toel.
Projekti elluviimist toetab kohalik omavalitsus
142 000 euroga. Kokku on investeeringu maksumuseks 350 897 eurot. Ehitust teostab Pärnu
REV.
Käesoleva projektiga ehitatakse välja maja
teine korrus. Paigaldatakse majale uus elektrija küttesüsteem. Senine ahjuküte asendatakse
pelletiküttega. Maja esimene korrus renoveeritakse, vahetatakse uksed ja osaliselt põrandad.
Projekti eesmärgiks on laiendada toetatud elamise teenust erivajadusega inimestele

eelkõige Vändra piirkonnas, et tagada neile võrdsed võimalused eneseteostuseks. Maja teisele
korrusele ehitatakse seitse tuba elamiseks koos
ühisköögi ja elutoaga. Maja esimesele korrusele
jääb kolm tuba liikumisraskustega inimestele,
neile lisandub ka eraldi sissepääs, et tagada rohkem privaatsust. Samuti saavad uue kaasaegse
väljanägemise esimesel korrusel kõik huvitegevuse ruumid.
Projekti tulemusena vastab sotsiaalmaja
hoone täielikult hoolekandeasutustele esitatavatele tervisekaitse- ja päästeameti nõuetele.
Valmis peaks maja saama käesoleva aasta
detsembriks. Et meie igapäevane töö ja tegevus seisma ei jääks, oleme kolinud alates maist
Vändras Uus tn 17 Vändra Naisseltsi ruumidesse.
Lembi Uulimaa
Vändra Alevi Sotsiaalmaja

Projekti kogumaksumus on 521 479,25
eurot, millest OÜ Tootsi Kommunaali
osa on 158 474 eurot ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetus on 363 005,25 eurot.
Projektijuht - Sven Otsmaa RUUM JA
KESKKOND OÜ.
Tööde teostaja - Scöttli Keskonnatehnika AS.
Ehitusjärelvalve teostaja – AS Infragate Eesti
Kalle Lehtemaa
OÜ Tootsi Kommunaal juhataja Hetkel käib torustike paigaldamine.

Pärnu-Jaagupi
kultuuri- ja spordipark

Lauluväljaku pingid on
uuendatud ja radade alused
on ettevalmistatud.

Pärnu-Jaagupisse luuake kohaliku tuletõrjeseltsi
eestvedamisel kultuuri- ja spordipark, et pakkuda tegevust igas eas inimestele.
Ehitustööde käigus rajatakse kolme kilomeetri pikkune jooksu-, suusa-, käimis- ja rattakrossirada, millest poolteist kilomeetrit on
multškattega, puhkekohtadega ja valgustatud.
Peale selle tehakse 18 korviga rahvusvahelistele nõuetele vastav discgolf’i-rada, välijõusaal, väike seikluspark, betoonist lauatenniselauad, õuesõppe- ja puhkeala laudade, pinkide

Pärnu-Jaagupi Põhikool
Pärnu-Jaagupi Põhikooli kaasajastamise käigus saab peahoone uue ja soojema välimuse. Töid teostab Pärnu REV.

ja katusealustega ning palju muud. Ehitustöid
tegev OÜ Vändra MP on jõudnud töödega sinnamaani, et radade alused on ettevalmistatud,
treeninguteks vajalikud atribuudid paigaldatud
ja lauluväljaku pingid uuendatud
Ehitustööde maksumus on 247 000 eurot,
millest 69 000 on Leader-programmi toetus ja
178 000 Põhja-Pärnumaa valla finantseering.
Parki ehitab OÜ Vändra MP, projekti valmimistähtaeg on käesoleva aasta september.

Klaasiteemaline kokkutulek
Igal suvel peetakse Võidulas kokkutulekut. Sel aastal toimus see 14. juulil
ja oli pühendatud klaasitootmise
190. aastapäevale. Klaasivabriku hooneid enam alles ei ole, neid näeb vaid
piltidel. Mõisahoone on aga kasutusel siiani ja ootas rõõmsalt kõiki,
kellel Võidula veel südames ja mälestustes alles. Avamisel rääkis rahvamaja juhataja Lea Toom klaasitootmise ajaloost. Saime teada, et Carl
Amelungi poolt rajatud klaasivabrikus toodeti peamiselt aknaklaasi,
pudeleid ja fotoplaati. 1865. aastal
ostsid Carl Moritz Graubner ja tema
õepoeg Carl Rosenberg Vana-Vändra

mõisa omanikult Alexander Carl von
Ditmarilt mõisa piiril oleva talukoha
Carolinenhof koos kõikide selle
juurde kuuluvate maade, metsade
ja hoonetega, mille hulka kuulus ka
Amelungi rajatud klaasivabrik. Kolm
põlvkonda Graubnereid jõudis seda
klaasitootmist juhtida, kuni 1939.
aastal oldi sunnitud Saksamaale
naasma. Vändra klaasivabrik töötas
siin 100 aastat. 20. sajandi alguses
oli Eestis neli klaasitööstust: Rõika-Meleski, Lelle-Eidapere ja Vändra
klaasivabrikud ning tänaseni töötav
Järvakandi klaasivabrik. Kokku
töötas neljas vabrikus 400 inimest,

aastas toodeti 5000m2 peegliklaasi,
45000 m2 aknaklaasi ning 1 miljon
pudelit. Enamasti müüdi peegliklaas
Venemaale, aknaklaas ja pudelid
turustati kohapeal. Suurimaks fotoplaadi ostjaks oli olnud Moskva fotoplaadivabrik.
Avamise järel pakuti traditsiooniliselt suppi. Ilmataat lubas kokkutulnutel kõhud täis süüa, siis üllatas
väikese äiksevihmaga. Sel ajal saime
mõisasaalis kandlemees Sanderi
kontserti kuulata ja kaasa laulda
ning tantsidagi. Sportlike mängude
ajaks oli vihmasabin läbi ja osaleti aktiivselt erinevatel võistlustel.

Spordimängude osaliste autasustamine ja loterii loosimine tõi kõik
kokkutulekulised jälle mõisaparki
kokku. Küla näitering oli õppinud
klaasitootmise 190. aastapäeva
puhuks uue näidendi „Klaasist“.
Marju Härma-Epäilys kirjutas selle
loo raamatust „Jutte klaasniidist“
inspiratsiooni saades. Näidendis
otsivad igavlevad õed pärast kogemata kildudeks kukkunud klaasi
purunemist nutitelefonist videoid,
et rohkem teada saada klaasi ajaloost. Koos peategelaste ema (Katre
Võsa) ja tütardega (Elise Helene
ja Lisette Helena Maranik) osales

loos 11 külaelanikku (Lea Toom,
Ene ja Enno Reinart, Urve ja Toni
Roose, Helena ja Marten Kaas,
Margus Vimm). Videote tegemisel
olid meil abiks Arvo Vuks ja Marko
Tõnissaar. Ühiste jõududega saigi
valmis õpetlik lugu klaasist, sellest
haprast, säravast ja imelisest materjalist, mis meie praeguses elus nii
tavaline tundub. Ja läbi sai ka tore
kokkutulekupäev. Järgmisel suvel
kohtume Võidulas juba järgmiste
teemadega.
Marju Härma-Epäilys
ja Lea Toom
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Põhja-Pärnumaa sõprusvaldadest

Kultuuripidu
Rundale lossi pargis.

Vallavanemad Rundales.

Enne ühinemist olid ametlikud sõprusvallad Halingal ja Vändra alevil. Tootsil
ja Vändra vallal ametlikke sõpruslepinguid sõlmitud ei olnud. Vändra alev
sõbrustas Sala Kommuuniga Rootsist
ja Evijärvi vallaga Soomest. Halingal oli
viis sõprusvalda: Ostrów Mazowiecka
Poolast, Alajärvi linn (endine Lehtimäki vald) Soomest, Rundale vald
Lätist, Pakruojise vald Leedust ja
Uggiate Trevano vald Itaaliast. Kõik
varasemalt sõlmitud sõpruslepingud
kehtivad Põhja-Pärnumaa vallas edasi.
Sala Kommuuniga on loodud SalaVändra Sõprusühing. Aastatega on sealt
palju abi saadud ja omavahelised suhted on soojad ja sõbralikud ning loodetavasti jätkuvad samamoodi.
Evijärvi valla ja Alajärvi linnaga on
viimastel aastatel suhtlemine jäänud
tagasihoidlikuks.
Poola Ostrów Mazowiecka vallaga
käib igal suvel õpilasrühmade vahetus. Poolast saabub nädalaks meile

ca 20 õpilast ja meilt läheb nädalaks
samapalju Poola. Rühmad moodustatakse peamiselt 6. klassi lõpetanud
noortest. Tutvutakse sõprusvaldade
maade kultuuri, looduse, traditsioonidega. Suhtlus on inglise keeles. Poola
õpilaste huvi Eesti vastu on väga suur
ja ainult nende parimad õppurid saavad siia sõita. Selleaastane omavaheline
õpilasvahetus toimub augustikuus ja
selles oli võimalus osaleda kõikide Põhja-Pärnumaa koolide õpilastel. Poolas
käiakse samuti igal aastal täiskasvanute
delegatsioonidega septembri alguses
nn viljalõikuspeol, kus austatakse leiba,
õnnistatakse põllumehi.
Leedu Pakruojise vallaga seovad
eelkõige kultuurisidemed. Igal aastal
oodatakse ühte kultuurikollektiivi esinema nende erinevatele üritustele ja
vastupidi.
Uggiate Trevano Itaaliast otsis
partnereid Ida-Euroopast läbi projekti
„Europa for Citizens Town Twinning“,

milles koos Läti ja Leedu partneritega
osalesime. Oleme Itaalias pidanud diskussioone „Vana Euroopa versus Uus
Euroopa“ ja konsulteerinud pagulaste
teemal, milles Itaalial on suured kogemused. On toimunud samuti õpilasrühmade vahetused. Itaallased on väga
huvitatud kogukondlikust läbikäimisest, ööbimisest perekondades ja suhtlusest rohujuure tasandil. Kahjuks pole
täna paljud meie pered selleks valmis,
kuid meie uues suures vallas on selleks
kindlasti võimalusi rohkem. Hea oleks
omavalitsusel omada sellekohast infot.
Rundale valda Lätis külastas Põhja-Pärnumaa valla ametlik delegatsioon
1.-3. juunil sellel aastal. Ametliku delegatsiooni koosseisus oli vallavanem
Jane Mets, volikogu esimees Ülle
Vapper, kultuuri- ja sporditööspetsialist Martin Sempelson ja noorsootööspetsialist Margit Kadak. Koos oldi
Euroopa Sõprusvaldade projekti „Twinning=Winning“ raames. Kaasatud oli
10 omavalitsust ja organisatsiooni
erinevatest Euroopa piirkondadest,
kes pidasid maha tulise diskusiooni
Euroopa tuleviku ja ühtsuse teemal.
Arutasime võimalusi oma sidemete ja
koostöö tugevdamiseks. Meeldiv võimalus oli osaleda uhkes rahvusvahelises
rongkäigus ja osa võtta suurest ühisest
kultuuripeost kauni Rundale lossi pargis, kus meie valda esindas segarahvatantsurühm „Laieldes“ Tiina Saare
juhendamisel.
Aeg näitab, millised sõprused jäävad kestma, millised mitte. Oma sõpru
loodame näha Põhja-Pärnumaa valla
esimesel sünnipäeval oktoobrikuus.
Ülle Vapper
Vallavolikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee

EV100
Uduveres

Raamatu esitlus.

7. juulil toimus Uduvere pargis juba 12. korda peetav kodu
kraami laat. EV100 raames koostas Sergei Seeland raamatu
„Uduvere läbi sajandite“, mille esitlus toimus nimetatud laadapäeval. Huvi raamatu vastu oli suur ja pakkus avastamisrõõmu
paljudele, kes võisid leida sealt tuttavaid paiku ja inimesi.
Parki jääb kaunistama ka EV100 sünnipäeva tähistav tahvel.
Laadapäeva meeleolu aitasid tõsta kultuuriprogrammis osalenud pillimehed ja tantsijad oma ja naabervallast.

Kauplejaid ja külastajaid oli piisavalt ning ilmataat soosis
toreda päeva kordaminekut. Tänud kõikidele, kes aitasid
kaasa laada korraldamisele.
Raamatu väljaandmist toetas Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Põhja-Pärnumaa vald ja MTÜ Uduvere
Selts.
Erika Lilleorg
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Henn Lahesaare mõtiskleb
Oleme juba soliidset aega iseseisev riik. Alles hiljuti tähistasime ja
jätkame meie juubeli tähistamist. Seega peaksid meil ka kehtima
normid, mis on iseloomulikud vabale ja demokraatlikule ühiskonnale. Kahjuks pole see sageli nii. Toon vaid ühe näite. Ajakirjandus
on vabas ühiskonnas aus ja vaba mõtete väljendaja. Meil see nii ei
ole. Sageli oleneb kirjutatu sellest, kes kirjutab, ja alles siis sellest,
mida kirjutatakse. Olen seda ise kogenud. Olen olnud kirjutaja ja
kirjasaatja rollis alates ajast, mil me vabadusest võisime veel vaid
unistada. Siis võis sageli olla olukorras, kus kirjutatut redigeeriti või
kutsuti kirjutaja jutuajamisele toimetusse. Materjal aga siiski ilmus.
Nüüd on teisiti. Kui toimetaja või ajakirjanik ei soovi kirjutaja materjali ilmumist, siis nii see ka läheb. Selline on trüki- ja sõnavabadus
meie armsas vabas riigis. On, mille üle mõtiskleda.....
Väga tihti võime kuulda või lugeda ajalehest, kui igav ja üksluine
on elu ühes või teises maakohas. Õnneks Pärnu-Jaagupi kohta see ei
kehti. Vastupidi, ühiskondlik elu keeb igal tasandil. Kohalik rahvamaja
on pidevalt sagimist täis. Igal õhtul toimub mitu proovi, treeningut või üritust. Tantsivad rahvatantsijad, pasunaid puhuvad sirgeks
orkestrandid, laulul lasevad kõlada lauluklubi liikmed ja oma võimeid
demonstreerivad draamaringi näitlejad. Aktiivsete tegijate esinemisi
käib rõõmuga vaatamas kohalik rahvas, aga tee rahvamajja on leidnud
ka paljud külalised mujalt. Seega – ise peab olema aktiivne, siis on
kõik hästi ja tasemel. Ainult virisedes ja kritiseerides kaugele ei jõua.

PÄÄSTEAMET
• 13. juulil kell 21.51 sai Häirekeskus teate põlengust Põhja-Pärnumaa vallas Kalmaru külas. Päästjate saabudes põles
hoone lausleegis ning tuli levis juba ka elumajale. Päästjate
kiire tegutsemine säästis küll eluhoonet, aga kõrvalhoone hävis
täielikult. Püsti jäid vaid kivist seinad. Tuld saadeti kustutama
nii Vändra, Suure-Jaani kui ka Türi tuletõrjujad. Tulekahju likvideeriti kell 00.31.
• 16. juulil kell 04.22 teatati Häirekeskusele tulekahjust Põhja-Pärnumaa vallas Libatse külas. Lausleegiga põles ühekordne
soojustamata ja korstnaga ajamaja suurusega 4 x 15 meetrit.
Sellest hävines 95%, hävisid nii seinad kui katus. Majakesse sisse
põlesid mõningad aiatööriistad ning palju laua- ja puumaterjali. Tulekahju likvideeriti kell 7.06. Tulekahju tekkepõhjuseid
ei ole teada.
• 21. juulil kell 18.38 teatati Häirekeskusele eluhoone varingust
Põhja-Pärnumaa vallas Mõisakülas. Elamu lagi oli sisse kukkunud ning maja tagatoas asunud inimese aitasid päästjad akna
kaudu välja. Maja oli elamiskõlbmatu ning päästjad selgitasid
ka elanikule maja olukorda ning ohtlikkust. Elanik leidis ajutise
peavarju ning kohalik omavalitsus on olukorrast teadlik.

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Tondilossist sai perefirmale kena tööpaik

Meie olemegi parimad.

Lastelaager Uduveres
Uduveres toimunud lastelaagri lastel ootab veel ees reis Vembu-Tembumaale, kuid laagriaeg ja kokkutulek Valgerannas on jäänud juba seljataha. Uduvere rühma lapsed olid küll kokkutulekul
kõige väiksemad, kuid väga tublid. Üldkokkuvõttes saavutati tubli
III koht. Võistluspinget ja -lõbu oli laagris laialt, ööbiti telkides.
Oli küll üsna jahe, kuid keegi ei kurtnud ega virisenud. Maalapse
suve sisustamisele aitasid kaasa Sihtasutus Kodanikuühiskonna
Sihtkapital, Põhja-Pärnumaa vald ja MTÜ Uduvere Selts.
Erika Lilleorg

Enari Tõnströmi
jooksutulemused

6. mai Rakveres Eesti teatejooksude meistrivõistlustel saavutas
Enari oma klubiga KJS Sakala hõbemedali väike-rootsi teatejooksus
ajaga 1.57,85.
27. mail Rapla Selveri suurjooksul 5 km-is 4. koht ajaga 17.01.
3. juunil Tartus Gustav Sule mälestusvõistlustel 1500 m jooksus
ajaga 4.07,27 15. koht.
6. juunil Tartu Keveki seeriajooksul, kus oli kavas 800 m, mis oli
ühtlasi katsevõistluseks Balti MV-le - 2. koht uue isikliku rekordiga
1.52,53 ning pääs Eesti koondisesse (esimest korda täiskasvanute
klassis).
16. juunil esindas Enari Eesti koondist Balti meistrivõistlustel Lätis
Ogres – 800 m jooksus ajaga 1.53,01 12. koht.
27. juunil EV 100 Staadionisarja 3. etapil Kohilas, kus oli kavas
800 m jooks, taktikalises jooksus eestlaste parimana 3. koht ajaga
1.53,54.

Selline oli kinnistu alguses.

Sanna, Martin ja Priit võivad tehtu üle teenitult
uhkust tunda.

Vändra staadioni ja Spordi tn piirkonna renoveeritud kortermajade kõrval seisis aastaid kurva kontrastina katusest välja
kasvavate kaskedega lagunenud, lõhutud akendega kolemaja –
omaaegne kolhoosile kuulunud piirkonna katlamaja. Tänaseks
on Martin Madisson ehitanud tondilossist perele kaasaegse
tööpaiga – autoremonditöökoja. Tema loodud MKM Autod
OÜ (Spordi 4) teeb seal sõidukitele diagnostikat, elektri- ja
erinevaid remonditöid peale värvimise ja keretööde.
Martin Madisson sai 2012. a Järvamaa Kutsehariduskeskuses Säreveres autotehniku, -diagnostiku ja -elektrooniku kutse.
,,Olin vahepeal Soomes Bosch Car Services 8 kuud praktikal,
see oli väga tugev kogemus,“ räägib Martin, kes oma praktikapäevade käigus on lisaks õppinud ja töötanud kodualevis

pea kõikides autoremonditöökodades. ,,Alustasin ettevõtlust
tasapisi kodumajas ja tundus, et turgu on. Tekkis ruumipuudus,
vaja oli laieneda, aga naaber õnneks lisahoone ehitamiseks
nõusolekut ei andnud. Nii ostsingi selle hoonestatud kinnistu.
Hoone oli küll laastatud karp ja põrandates olnud soojatrasside
aukudesse kulus tohutult palju täidet. Peamine põhjus, miks
see suur töö sai ette võetud, oli see, et isa Priit, kes on 25 aastat
rekal töötanud, tahtis Soomest koju tulla ja vend Kristjan oli
kooli lõpetamas. Töökoda peaks vähemalt oma perele leiva
lauale tooma. Müüsin maha kõik vara, mis müüa andis, võtsin
laenu ja ostsin sisustuse. Siin on diagnostikaseadmed erinevatele autodele ja kõik vajalik remondiks olemas. Töökoja pinda
on ligi 250 m2 ja ehitus ühes hoone osas veel käib.“
Praegu on vend Kristjan kaitseväeteenistuses ja töökojas
toimetab isa Priidu ja Martini enda kõrval äsja autotehniku
kutsega kooli lõpetanud ning meie leheveergudel oma jooksutulemustega tuttavaks saanud Elari Tõnström. Sport on
hingelähedane ka Martinile, kes varasest lapseeast on maadlusmatil end proovile pannud ja võistlustelt karikaid koju toonud.
,,Kahjuks praegu enam aega trennis käia ei ole. Aga võistluste
korraldamisel olen maadlusklubis ikka abiks olnud,“ räägib
Martin. Elukaaslane Sanna vormistab arvutis tellimused ja
hoiab töödel silma peal. Pere noorimad, tütred Sandra (9) ja
Marleen (5), käivad uudistamas, millega isa-ema ja vanaisa
tegelevad, et kohe koju tulla ei saa.
Õie Kuusk

7. juulil Eesti karikavõistlused 400 m jooksus uus isiklik rekord
ajaga 49,28 2. koht ja 400 m tõkkejooksus samuti uus isiklik rekord
ajaga 56,01 2. koht.
14. juulil Viljandis V. Kalami mälestusvõistlustel 800 m jooksus
3. koht uue isikliku rekordiga 1.51,99.
18. juulil - EV 100 staadionijooksu sarja 4. etapil Viljandis 2000
meetri jooksus 8. koht uue isikliku rekordiga 5.47,79.
Kultuuri- ja sporditöö spetsialist
Martin Sempelson

RAHUJOOKS
läbis Pärnjõed

Kolmapäeval, 18. juulil jõudis Pärnjõele veebruaris Lissabonist alguse
saanud üle-euroopaline tõrvikuga rahujooks. Teekonda alustati veebruaris Bulgaariast ja see lõpeb oktoobris Portugalis. Rahujooks on
inimkonna suurim ja pikim jooks, mis sümboliseerib püüdlust rahumeelsema maailma poole.
Jooksjad tutvustasid oma missiooni, laulsid, tegid mõned mängud kaasa elama tulnud külarahvaga. Rahujooksjaid võttis vastu
Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets. Külalistele esines rahvalike
lauludega Pärnjõe rahvamaja folklooriansambel Krõõt ja Kraaded.
Lõpus joosti ühiselt üks staadioniring Lea Toomi torupillimängu
saatel. Jooksu ajal said kõik lapsed kordamööda tõrvikut kanda. Edasi
suundus rahujooksu meeskond Kaismale, kus Imbi Tõnisson organiseeris neile Jäneste joogipunkti.
Rahujooksu rahvusvaheline meeskond läbis Eestit 16.-19. juulini.
Kultuuri- ja sporditöö spetsialist
Martin Sempelson

Krõõt ja Kraaded tervitasid jooksjaid
rahvalike lauludega.

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Augustis näeb Kurgjal teatrit
ja esineb Metsatöll!
C. R. Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal toimub augustikuus palju
põnevat!
4. augustil ootame lambapäevale, mida korraldame koos Eesti
Tõulammaste Aretusühinguga.
PÄEVAKAVA:
10.30 – Eesti valge- ja tumedapealise lambatõu ja nende
parandajatõugude ning Kihnu maalamba näitus.
11.00 – avamine ja laste joonistusvõistluse
„Minu lemmiklammas“ algus
11.15 – kauneima ute valimine ja tõugude tutvustus
13.00 – lamba kaalu ennustamine ja võistlusmängud
14.00 – lammaste pügamine
15.00 – autasustamine, utekonkursi võitjate väljakuulutamine ja
esitlemine, joonistusvõistluse tulemuste väljakuulutamine.
Päeva jooksul avatud erinevad töötoad, laat ja villa vahetus, võimalik degusteerida erinevaid talutooteid ja külastada muuseumi
kohvikut. Nõu saab küsida lambakasvatuse konsulendilt Hillar
Kaldalt ja kitsekasvatuse konsulendilt Marge Salumäelt (piima- ja
villakitsede osas).
Külla tulevad Wile farmi alpakad, Männiku talu piimalambad
ja Mäehansu talu kitsed.
7., 8., 9., 14., 15., 16., 17., 18. ,19. augustil saab muuseumisse jälle
suveteatrit vaatama tulla. Tallinna Kammerteater esitab eelmisel
suvel mängitud etendust „Midagi on viltu“, mille stsenaariumi
on Valdur Mikita tekstide põhjal kirjutanud Ott Kilusk ning lavastanud Kaili Viidas, kes sama etendusega kandideeris aasta parima
lavastaja kategoorias. Osatäitjad on Indrek Taalmaa ja Lauri Kink.
Piletid on müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.

VÄNDRA GÜMNAASIUMI
ÕPIKUTE LAENUTAMINE JA
TÖÖVIHIKUTE JAGAMINE NING MÜÜK
2018/2019. ÕPPEAASTAL:
Algastme 1.-3. klassid

1. klass saab õpikud ja töövihikud koolis 1. septembril.
2. klass – 27. august 10.00 – 11.30
3. klass – 27. august 11.30 – 13.00

Põhikooli 4.-6. klassid

Saavad õpikud ja töövihikud kooliraamatukogust järgmiselt:
4. klass – 28. august, kell 9:00 – 10:30
5. klass – 28. august, kell 10:30 -12:00
6. klass – 28. august, kell 12:00 – 13:00

Põhikooli 7.-9. klassid

Saavad õpikud ja töövihikud kooliraamatukogust järgmiselt:
7. klass – 29. august, kell 9:00 – 10:00
8. klass – 29. august, kell 10:00 – 11:30
9. klass – 29. august, kell 11:30 – 13:00
Õpilane ei saa uusi õpikuid-töövihikuid enne,
kui on tagastanud eelmise õppeaasta õpikud.

Gümnaasiumi 10.–12. klassid

Laenutavad õpikud õppeaasta alguses esimeste ainetundide ajal
kooliraamatukogust. Ostavad oma töövihikud välja (orienteeruv komplektihind ca 30-40 eurot): väljastatakse arve esimesel
koolipäeval ja tasutud arve maksekorralduse alusel saavad oma
töövihikud kooliraamatukogust kätte septembri jooksul.
Tel 444 7736
eelika.rand@vandra.ee
Eelika Rand
Vändra Gümnaasiumi raamatukoguhoidja

12. augustil algusega kell toimub perepühapäev, kus saab õppida
karaski, kuklite ja maitsevõi tegemist. Töötoa algus on kell 12
rehetoas, maksab 3 eurot ja kestab niikaua, kuni road valmis on
saanud. Peale seda toimub soovijaile tasuta ekskursioon muuseumis.
19. augustil algusega kell 12.00 toimub rehetoas perepühapäev,
kus valmistame hoidiseid. Valmistame soolase ja magusa hoidise.
Osalustasu on 3 eurot. Peale hoidiste valmimist toimub soovijaile
tasuta ekskursioon muuseumis.
25. augustil toimub talupäev, millega tähistame muuseumi
70. sünnipäeva. Kell 12-16 saab vaadata ja käed külge panna paljudes erinevates töötubades: helmeskeede valmistamine, luust ehete
valmistamine, rahvuslike ehete valmistamine, erinevate aedade ja
katusetüüpide valmistamine, vildist nukkude valmistamine, pärlitööd, kangakudumine, heegeldamine, kudumine jne. Päeva lõpetab
ansambli Metsatöll kontsert.
PÄEVAKAVA:
12. 00 – avamine ja rehepeks
12.30 – tõrvaseebi keetmine
13.00 – hobusega tööd põllul
13.00 – hobusega sõit
13.00 – ansambli Linnutaja esinemine
13.30 – rahvatantsurühma Leesikad esinemine
13.30 – lambaniitmine
14.15 – rehepeks
14.45 – rahvatantsurühma Leesikad esinemine
15.15 – rehepeksumasina ärasaatmine
16.00 – ansambli Metsatöll kontsert
Rohkem infot muuseumi tegevuste kohta leiate veebilehelt
www.kurgja.ee ja muuseumi Facebooki kontolt C. R. Jakobsoni
Talumuuseum Kurgjal või telefonidel 445 8171 ja 5860 0025.
Kohtumiseni Kurgjal!
Monika Jõemaa,
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi juhataja
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KINNISVARA
Soovin üürida 2-4-toalist korterit.
Oodatud on kõik pakkumised.
Tel 505 2236

Pärnu-Jaagupi
Spordikeskus
30.07.-31.08.
AVATUD JÄRGMISELT:
E-N kell 15.00-21.00
R - kell 14.00 - 20.00
(saun kell 14.00-19.00)
L ja P suletud
(avatud ainult ürituste ajal)
Info telefonil 5300 5663
spordikeskus@pparnumaa.ee

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.

Ostan vanarauda, teie vana seisma jäänud auto ja muud põllumajandustehnikat. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen
kohale iga ilmaga. Tel 58517174
OÜ Adore ostab Vändras haavapakku,
raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 514 4185, Ado Pert, adore@hot.ee

OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile
põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com tel 56 482 492

TEATED

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

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

Vihtra Mõis OÜ ostab ja võtab rendile
põllu- ja metsamaad. Parimad hinnad.
Küsi kindlasti pakkumist. Tel 5032570
e-mail vihtramois@hotmail.com.

Mälestame head sõpra
ja kalameest
HANNES TOMINGAST
Sügav kaastunne omastele

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

Müüa maja Vana 74 (ühendatud alevi
vee- ja kanalisatsioonitrassiga). Täpsem
info City24 ja tel 5074704 Toomas

Jaapani-Hiina
nõelraviefektiga
massaaž Vändras
Tel 5565 0346

MITMESUGUST

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

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti
algusega kell 11.
5. augustil kell 12.30 kontsert
„Tantsurõõm“ Leena Laas – viiul,
Tuuliki Jürjo – orel. Kavas: Arro,
Sumera, Kapp, Mägi, Jürjo.
Oodatud on liikmeannetused
EE972200221051849170 ja remonditoetused EE972200221051849073
Õpetaja Ants Kivilo
tel 445 7570, 5396 0574

Vändra Õigeusu kirikus

22.02.1970 - 05.07.2018

Mälestame klassijuhatajat
ja sõnaseadjat
HANNES TOMINGAST
Avaldame kaastunnet
omastele

AIME JAANISTE

Vändra Gümnaasiumi 76. lend

Jaan, Jüri, Villu,
Indrek ja Arsed

Naabrid Eevi, Ants, Karli,
Eerika ja Vambola.

Kallis Signe,
avaldame sügavat kaastunnet
Sulle ja Sinu perele kalli isa
JAAN SUME
kaotuse puhul

Avaldame kaastunnet
Linda Põldrele abikaasa
ÜLO PÕLDRE
kaotuse puhul

Avaldame südamlikku
kaastunnet Liivi Lumijõele
ÕE
kaotuse puhul

Mälestame toredat ja
sõbralikku naabrimeest
ÜLO PÕLDRET
Südamlik kaastunne Lindale,
lastele ja lapselapsele peredega.

Tantsurühm Värten

Kädi rahvatantsijatega

Vana 8 majarahvas

AINO LINDMÄE

15.03.1928 - 22.06.2018

ANNELI VAHENURM

16.09.1939 - 09.07.2018

Mälestame head naabrimeest
KALJU SUURKASKE
ja avaldame kaastunnet
abikaasa Elsale

MARTA SOOSALU

17.05.1926 - 11.07.2018

KALJU SUURKASK

27.11.1940 - 14.07.2018

ELLEN PÕDER

18.08.1924 - 18.07.2018

ANNE LILLE

15.02.1951 - 18.07.2018

KALJU TALTS

05.06.1935 - 21.07.2018

Endised klassikaaslased
Kivi-Vigala Põhikoolist.

Neitsi Maarja uinumise püha teenistus
12. august kell 11.00
Võetakse vastu liikmemaksu annetusi

Ükski lill ei õitse liiga kaua,
tugev tammgi kukkuma kord peab,
aeg lõpetuseks tõstab elusaua,
kuid millal - seda keegi meist ei tea…

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Salme Karro
Vilma Kimmel
Evi Kuresoo
Vaike Vilms
Aksel Puust
Rita Kontus
Anna Laansoo
Aino Kangert
Florida-Helmi Klein
Hilja Hinrikson
Helju-Laine Antso
Õie Zahvatkina
Arnold Sats
Kristjan Adams
Lii Lein
Aino Pärgma
Maimu Riemann
Asta Isak
Helda Sooaru
Ilme Krusemann
Vilma Uring
Ants Klaar
Virve Ebrok
Maimu Jõeäär
Lalli Karu
Valve Tauram
Arsed Ventsel
Malle Künnapuu
Reet Heinsalu
Jaan Sassian
Helena Anneli Riikonen
Ülo Kägu
Leonid Tšaban
Aili Ivandi

12.08
15.08
18.08
6.08
24.08
28.08
28.08
20.08
25.08
27.08
9.08
14.08
17.08
19.08
9.08
13.08
13.08
23.08
8.08
18.08
20.08
27.08
31.08
3.08
15.08
26.08
29.08
5.08
11.08
11.08
22.08
25.08
27.08
28.08

95
94
94
92
92
92
92
91
91
91
90
90
90
90
85
85
85
85
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70

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

glasaken.ee

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

Terje Heidemanni ja Ramon Nikkarevi perre
sündis 26. juunil tütar Janeli.
Auli Soosaare ja Raido Jenseni perre
sündis 26. juunil tütar Heili Lisell.
Nelli Saarkoppeli ja Ingmar Torrimi perre
sündis 25. juunil poeg Erkki.
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Võtan vastu
tellimusi
toidukartulitele.
Kojuvedu.
Tel 52 05 578
Silver
Lõikame ka mõõtu ja ääristame!
Suure valiku vaipu ja muid sisustustooteid leiad
VALLEY VAIBAPOEST:
Vihtra tee 1A, VÄNDRA vandra@valley.ee
+372 444 77 85
E-R 9-17 L 9-14

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

www.valley.ee

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

