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Aasta noorsootöötaja Inga Raudsepp
Tootsi Lasteaed-Põhikooli noorsootöötajal ja lasteaia muusikaõpetajal Inga
Raudsepal on laste ja noortega tegutsemiseks kokku rohkem tegevusvaldkondi, kui mahub kahe käe sõrmedel
üles lugema. Kooli direktori Jüri Metsa
sõnul on ta alati laste jaoks olemas, vaatamata kellaajale või nädalapäevale.
Inga juhtida on kooli õpilasesinduse töö ja vastloodud Põhja-Pärnumaa
noortevolikogu ettevõtmised. Tänavu
tähistas ta oma kahe näiteringiga 30.
tegevusaastat. ,,Üks on 1.-4. klassi ja
teine 5. -9. klassi õpilastele. Esineme
kooli või alevi üritustel ja igal aastal
käime kooliteatrite festivalil ka teisi
vaatamas. Kõrgeid kohti pole saanud,
aga mõne näitleja eripreemia oleme
alati koju toonud.“ Sama tegevusaasta
numbrit kannab tema juhendatav
tantsuring. ,,Õpime põhiliselt seltskonnatantse. Iga meie kooli lõpetaja
oskab tantsida valssi, rumbat, tša-tšat
jne. Tänavu oli kaks lõpetajat – poiss
ja tüdruk. Ja kui ilusasti nad tantsisid
lõpuaktusel rumbat!“
Inga Raudsepp on noorteühingu
Eesti 4H Pärnumaa piirkonna juht
olnud 12 aastat. ,,Praegu on Pärnumaal
16 klubi ja hästi tragi noorteaktiiv. Tegid
suvel Tootsis oma laagri ,,Suvekas vol.
5“. Põhimõte oli – noorelt noorele, st
ilma kutsutud esinejateta, oma oskuste
baasil. Mõned külalised siiski käisid Tori

Pildile soovis Inga Raudsepp jääda koos oma parimate abilistega 4H
klubist ,,Kärmed Tootsikad“.
vabaõhulavastusest, aga noored tõesti
tegid kõike ise,“ räägib Inga säravi silmi
ja täis siirast usku noorte võimetesse.
,,Pühapäeval kohtume kõik Pärnus
CCCP Põgenemistoas. Riietus on triibuline, söögiks antakse vett ja leiba.“
4H klubi ,,Kärmed Tootsikad“
juhendab Inga juba 15 aastat. Tema abikaasa Ülo, kes on igapäevaametilt OÜ
Mateki elektrik, on klubi tegemistes
toeks olnud aasta jagu vähem. ,,Ta aitab
meil väga palju teha – valgustust-helitehnikat paika panna, tantsumuusikat
valida, dekoratsioone või muid vajalikke konstruktsioone ehitada. Kui

kusagile sõidame, siis tema võtab lapsed bussi, mina ülejäänud oma autosse.
Transport ongi kõige suurem murekoht. Kui üritustel söögi või auhinnad
saame sponsorite abiga, siis sõidud
on enda kulul. Tegime klubiga kevadel Tootsi peenrad. Saime sealt hulga
suvikõrvitsaid ja 8 ämbrit kartuleid,
porgandid-peedid on veel võtmata.
Korrastasime koolimaja tagaküljel
eraldi sissepääsuga toa: koristasime ja
pesime aknad puhtaks. Nüüd on vaja
pahtlit ja värvi, et kõik lõplikult korda
saaks. Sinna tuleb Tootsi avatud noorte
tuba. Meie klubis käib ka palju endisi

õpilasi, kes on läinud mujale õppima.
Kui eelmisel aastal oli koolis 49 last,
siis klubis oli 56.“
Inga Raudsepa organiseerimisel
toimuvad kõik kooli, lasteaia ja alevi
kultuuriüritused. Ja neid ei ole vähe.
Läbiviimisele oskab ta kaasata oma
tubli aktiivi nii klubist kui ringidest.
Inga on põline Tootsi elanik. ,,Sündisin 1960. a Tootsi haigla sünnitusosakonnas. Kõlab nagu muinasjutt, sest
haiglatki pole enam ammu. Lõpetasin
siin kooli ja läksin Tallinna Pedagoogilisse kooli, õppisin lastaiakasvatajaks.
Tulin tagasi Tootsi ja olen lasteaiaga
seotud tänaseni. 2000. a tulin kooli
huvijuhiks.
Mulle väga meeldib käsitöö. Praegu
asendan koolis kunsti- ja käsitööõpetajat. Eriti meeldib tikkimine, mul
on kõik magamistoa seinad kaetud
tikitud piltidega. Näidendite tarbeks
tuleb õmmelda kostüüme ja valmistada
dekoratsioone. Pelgupaigaks on mul
aiamaa roosipeenarde ja mustikapõõsastega. Seal on ka kiik ja sääsemaja,
st võrkudega telk. Aga kui
lapsed mööda lähevad,
leiavad ikka mu üles,
mõnikord tulevad
ja kiiguvad ka.
Oma lapsed
on juba suured – tütar

Aasta tugispetsialist Reet Tedre
Vändra lasteaia tugispetsialisti, tasandusrühma logopeedi Reet Tedre imeväikeses
töökabinetis on seintel, riiulitel ja kappides
lugematul hulgal mänguasju-mänge, mis
aitavad tal lastele meie igapäevaelu oma
värvides, normides ja keerukuses mõistetavaks teha.
,,Tasandusrühmas õpivad lapsed, kes on
saanud nõustamiskomisjonilt suunamise ja
vajavad süvendatud logopeedilist ja eripedagoogilist abi. Rühma on ette nähtud 12
last, kuid viimasel paaril aastal on vajadus
olnud suurem – nõustamiskomisjoni otsus
on olemas, aga kohta ei ole. Alles kooliminejate arvel saame võtta uued lapsed,“ räägib
Tedre. ,,Aasta-aastalt suureneb tugispetsialisti (logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi) abi vajavate laste
arv. Laps tuleb ühe probleemiga, aga sageli
selgub, et ta vajab hoopis mitmekülgsemat
arendamist. Eriti hädas oleme jutustamisoskusega. Ükski nutiseade ei asenda kahe inimese vahelist suhtlemist. Sageli ei loeta enam
raamatuid lastele ette. Vanemad ei mõista
veel, kui suured ohud käivad kaasas nutiseadmetega,“ muretseb Tedre. ,,Aga lastega töö
on tõeline rõõm. Kui oled tükk aega vaeva
näinud ja jõudnud tulemuseni, rõõmustad
koos lapsega ja tunned, nagu oleksid ka ise
midagi suurt saavutanud.“
Reet Tedre lõpetas 2004. a Suure-Jaani
Gümnaasiumi ja jätkas õpinguid Tartu Ülikoolis eripedagoogika teaduskonnas, hiljem
samas magistriõppes. ,,Kutsenõustamisel
soovitati mulle psühholoogi ja pedagoogi
eriala. Kuna kumbki eraldivõetuna mulle ei
sobinud, otsustasin valida mõlemad korraga
või nn nende kesktee – eripedagoogika. Minu
esimene praktikajuhendaja oli siinsamas
lasteaias Janne Mõttus, tulin tema juurde

Grete õpetab Tõstamaa koolis matemaatikat ja keemiat, Susanne töötab
Pärnus klienditeenindajana, 3-aastane
lapselaps Kasper on veel pesamuna.“
Juba kolmandat aastat õpetab Inga
koolis ka keemiat, mis ei ole tema eriala, aga vaatamata sellele saavutas üks
õpilane sel õppeaastal piirkondlikul
keemiaolümpiaadil I koha ja esindas
edukalt maakonda vabariiklikul loodusteaduste olümpiaadil.
Inga Raudsepa kabineti seinal on
üles rivistatud üle tuhande pastapliiatsi,
mis on pärit maailma eri nurkadest.
Plastpuuris nokitsevad laste lemmikud
– kuni 5 cm pikkused pirakad Madagaskari prussakad. Siin on näidendite ja
ürituste dekoratsioone, täpsesse virna
sätitud satsilisi tantsuseelikuid, üritusi
ootavaid ilusate viljapeadega viljavihke
ja palju muud põnevat. Lastele meeldib
sealt mõnikord ka lihtsalt niisama läbi
astuda. Mõnikord on lapsel väga vaja
lihtsalt kellegagi rääkida ja mõnikord
on väga vaja, et keegi lihtsalt kuulaks.

Põhja-Pärnumaa
valla 2018. a parimad
haridustöötajad

Pärnumaa Omavalitsuste Liit jätkab traditsiooni ja juba
hiliskevadel valis hariduskomisjon üleriigilisele
tunnustusüritusele ,,Eestimaa õpib ja tänab" esitatud
kandidaatide hulgast välja Pärnumaa aasta haridustöötajad.
Põhja-Pärnumaa vallast pälvis aunimetuse aasta tugispetsialist
Reet Tedre Vändra Lastaiast ja aasta noorsootöötajaks valiti
Inga Raudsepp Tootsi Lasteaed-Põhikoolist.
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimehe
Andres Metsoja ja hariduskomisjoni esimehe
Arno Peksari vastuvõtt ning parimate
tunnustamine toimub 3. oktoobril
Pärnus Akadeemia 2
suures saalis.

Kõrged autasud
häälikuseade praktikat tegema,“ meenutab
Reet. ,,Aga Vändrasse tõi mind armastus.
Abikaasa Derek töötab ehitajana ja meie poeg
Daniel õpib Vändra Gümnaasiumi 6. klassis.“
Oma suurimaks hobiks peab Reet aiatööd ja lilledega tegelemist. ,,Lillepeenrad
peavad olema! Veel meeldib mulle väga käsitöö. Pigem jõuab selle tulemus ennekõike
töö juurde – vabal ajal õmblen nukuriideid,
mänge ja muid laste õpetamiseks vajalikke
abivahendeid. Kui on vaja midagi puidust
meisterdada, on haaratud kogu pere. Derek
aitas minu kabinetis remondi teha – värvis
seinad, pani uue linoleumi, tegi korda vanad
kapid, peeglilaua ja toolid.“ Lisaks käib Reet
Ave Naano juhtimisel tegutsevas naiste
võimlemirühmas ja teeb koos kaaslastega
hoolikalt tööd, et saada järgmisel suvel toimuvale tantsupeole. ,,Eelmisel korral õnnestus, ehk ka seekord.“
,,Reet on noor inimene, kuid omab juba
märkimisväärset kogemustepagasit. Oma
tööelu alustas ta Vändra Gümnaasiumi

logopeedina, nüüd on juba kuuendat õppeaastat Vändra Lasteaias. Reet on läbi viinud
erinevaid koolitusi lapsevanematele, lasteaiaõpetajatele nii meie lasteaias kui Pärnu
linnas. Tema tegevused on üles ehitatud
mitmekülgsele mängule, kus loovus töötab
nii professionaalselt, et aitab igale olukorrale lahenduse leida. Ta läheb rühmaga kaasa
loodusesse, viib lapsed oma isiklikku koduaeda – nii kujunevad uued teadmised ehedas
keskkonnas. Lisaks oma põhitööle jõuab ta
aktiivselt osaleda asutuse arendustöös ning
erinevate ürituste korraldamises ja läbiviimises. Tema ideed on alati oodatud ja hinnatud.
Reet Tedre on Vändra hariduselus oluline ja
vajalik inimene, kelle teadmised ja oskused
toetavad meie pedagoogide hakkamasaamist
keerulistes olukordades ja lapsevanemate
arusaamist lapse arengu iseärasustest,“ iseloomustab oma esildises lasteaia direktor
Jaana Novikov vastset Pärnumaa aasta
tugispetsialisti.
Õie Kuusk

Arvo Tehver

Enn Kontus

11. septembril autasustas Päästeamet Tallinnas Mustpeade
majas oma kõige tublimaid töötajaid. Teiste hulgas oli ka
kaks Vändra päästekomandos töötavat meeskonnavanemat.
Päästeteenistuse Elupäästja III klassi medaliga tunnustati
Enn Kontust, kes 16. märtsil toimunud elumaja tulekahjul
Allikõnnu külas päästis põlevast hoonest kaks inimest.
25 aastat laitmatut teenistust täitus aga Arvo Tehveril,
keda selle eest autasustati Päästeameti teenetemedaliga
Hõbedaste Tammelehtedega. Lisaks Päästeameti peadirektorile Kuno Tammearule olid vapraid mehi õnnitlemas president
Kersti Kaljulaid ja siseminister Andres Anvelt.
Vändra päästekomando pealik
Toomas Taul
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KOKKUVÕTE SEPTEMBRIKUU
VOLIKOGU ISTUNGITEST
Septembrikuus toimus 2 vallavolikogu istungit.
Vallavolikogu 12. septembri 2018 erakorraline istung toimus
Põhja-Pärnumaa vallamajas. Arutuse all oli üks päevakorra
punkt:
Anti nõusolek laenu võtmiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatavate projektide kaasfinantseerimiseks.
Volikogu otsustas lubada vallavalitsusel võtta laenu kuni 925
000 eurot keskkonnaprogrammist veemajanduse rekonstrueerimiseks Vihtra, Pärnjõe ja Suurejõe külas ning ühtekuuluvusfondist tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks Vändra alevis
SA KIK-i poolt toetatavate projektide kaasfinantseerimiseks ja
mitteabikõlbulike kulude katteks. Vallavalitsusele tehti ülesandeks korraldada laenu võtmiseks riigihange, mille objektiks
on laenusummalt madalama laenu teenindamise kulu leidmine
10-aastase maksetähtaja puhul.
Vallavolikogu 19. septembri 2018 korraline istung toimus
Võidula mõisas. Enne volikogu istungi algust korraldasid Võidula
rahvamaja juhataja, Võidula raamatukogu direktor, MTÜ Võidula Külaselts juhatuse liige Lea Toom koos tubli abilise MTÜ
Võidula Külaseltsi juhatuse liikme Marju Härma-Epäilysega
mõisas giidituuri ja pakkusid legendaarset Võidula mõisa kooki.
Võeti vastu Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030.
• Algatati peremehetu vara hõivamine. Algatati Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis Aia 6 maaüksusel asuva ehitise
mõttelise osa suurusega 24,03% hõivamine peremehetuse
välja selgitamise eesmärgil. Vallavalitsusele tehti ülesandeks
hinnata ja võtta arvele 24,03 % suurune mõtteline osa ehitisest
ning avaldada peremehetu vara hõivamise teade väljaandes
Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord.
Tunnustamise kord sätestab Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused
ning reguleerib tunnustuse taotlemise, määramise ja kätteandmise korda.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla alevi- ja külavanema statuut. Statuut reguleerib valla alevi- või külavanema valimise
korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi
ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ja külavanema ametimärgi andmist.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla heakorrakonkursi ,,Kaunis Kodu" statuut. Statuudi eesmärk on innustada omanikke
korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Põhja-Pärnumaa valla meeldivaks elamiskohaks muutmisele. Konkurss
viiakse läbi üks kord aastas.
• Kinnitati Kaisma Rahvamaja põhimäärus.
• Kinnitati Pärnjõe Rahvamaja põhimäärus.
• Kinnitati Suurejõe Rahvamaja põhimäärus.
• Kinnitati Vihtra Külakeskuse põhimäärus.
• Kinnitati Võidula Rahvamaja põhimäärus.
• Informatsioonina tutvustati valla teehoiukava aastateks
2019-2022 esialgset eelnõud, mille kohta oodatakse parandusi
ja ettepanekuid hiljemalt 10. oktoobriks 2018. a.

Ülle Vapper
Videosalvestust istungist on võimalik vaadata
valla kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi
stipendiumideks ja kultuuriprojektide
finantseerimiseks 2019. aastal.
SIHTASUTUS EESTI RAHVUSKULTUURI
FOND TOETAB:
• üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
• organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise
seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja
finantseerimiseks.
Stipendiume ja toetusi jagatakse 127 allfondist.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee
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Põhja-Pärnumaa vald avaldab austust
kuld-, teemant- ja briljantpulmapaaridele
Käesoleva aasta novembrikuus austab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus kuld-, teemant- ja
briljantpulmapaare. Pidulikule vastuvõtule on
oodatud paarid, kellel on 2018. aastal täitunud või täitumas 50, 60 või 75 abieluaastat
ehk abielu on registreeritud 1968., 1958. või
1943. aastal ning kelle praegune registreeritud
elukoht on Põhja-Pärnumaa vallas (endises
Vändra, Halinga ja Tootsi vallas või Vändra
alevis). Samuti ootame infot kuld- ja briljantpulmapaaride vahemikku jäävate juubelipulmi
tähistavate abielupaaride kohta.
Vastuvõtule saab registreerida kuni 25.
oktoobrini 2018. Kirjalikke avaldusi vastuvõtul

osalemiseks on võimalik esitada e-postile
vald@pparnumaa.ee või Vallamajas (Vändra,
Pärnu-Paide mnt 2, telefon 4430330)
Pärnu-Jaagupis Halduskeskuses (Pärnu-Jaagupi, Uus tn 53, telefon 4473702)
Tootsi Halduskeskuses (Tootsi, Tööstuse 5,
telefon 4459401)
Kirjutada vabas vormis, kuid kindlasti märkida abielupaari ees- ja perekonnanimed, abielu registreerimise kuupäev, praegune elukoha
aadress ning lisada kontakttelefon. Vajaminev
info on võimalik esitada ka telefoni teel.
Lisainfo: Maritta Sillandi, Põhja-Pärnumaa
valla registripidaja, telefon 4430330

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris
täpsetena hoida

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest,
tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle
andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või
korterinumber).
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri
seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad
rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste
elukoha andmed, kes pärast kolimist pole
oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle
puhul eelmise korteri või maja omanik on
palunud nad enda juurest välja registreerida.
Selle tulemusena on inimese elukoht praegu
linna või valla täpsusega. „Soovitame kõigil,
keda muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist

ei tasu jätta viimasele hetkele, sest muidu
võib jaanuaris tabada halb üllatus, kus
inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest, nagu lasteaiakoht, juhiloa
pikendamine vms,“ ütleb siseministeeriumi
rahvastiku toimingute osakonna juhataja
Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad
ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris
olemas, ka kirjaliku teavituse e-kirja näol.
Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas
sihtgrupist ligi kolmandiku meiliaadresse
rahvastikuregistris ei ole.
Elukoha registreerimine on lihtne: seda
saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui
e-posti teel. Täna kehtiva seaduse kohaselt

Maakonnaliinide sõiduplaane saab vaadata Tpileti lehel

Tpilet.ee lehel kuvatakse alates septembrist maakonnaliinide infot järgnevate maakondade kohta: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Tartumaa (sellega
seonduvalt osaliselt ka Põlvamaa), Viljandimaa, Võrumaa ja Pärnumaa.
Viljandimaa kõik maakonnaliinid sisestatakse Tpilet-i lehele septembrikuu
jooksul. Teiste maakondade sõiduplaane ja infot saab vaadata www.peatus.
ee lehelt. Muudatuse tingis asjaolu, et maakonnaliinidel enam piletimüüki
(läbi Tpileti süsteemi) ei toimu. Nende maakondade info, mida Tpileti
süsteemis jätkuvalt kuvatakse, on seotud vastavates maakonnakeskustes
paiknevate infotabloodega.
1. septembrist muutus maaliini 94-1 Pärnu–Vändra–Võidula–Kadjaste sõiduplaan ja vändralased saavad tänu sellele õhtul kiiremini koju. ,,Muutuse tingis
Tori valla Oore kandi inimeste soov õhtul Pärnust koju saada ja Põhja-Pärnumaa
vallarahva soov Pärnust töölt kiiremini koju jõuda,” selgitas graafiku ümbertegemist Pärnumaa ühistranspordikeskuse vanemlogistik Avo Rahu. Kõnealune buss
väljub Pärnust edaspidi viis minutit hiljem ehk 17.15, läheb Torisse otsemat teed
ja peab jõudma Mannare peatusesse samal ajal linnalähedase bussiga number 40,
mis sõidab samal kellaajal piki Pärnu jõe vasakkallast Tootsini. Mannares saavad
sõitjad kell 17.58 ümber istuda nii ühele kui teisele poole sõitvale bussile vastavalt
nende sõidusuunale, sest liinibuss 94-1 ei sõida enam Tootsi. Vändralased jõuavad
graafiku muutmise järel vähemalt 25 minutit senisest kiiremini koju. Maaliini
teenindab AS Hansa Bussiliinid, mille ühissõidukid hakkavad silma kirjaga
“Rahvas ratastel”, ja Pärnu–Vändra–Võidula–Kadjaste buss on käigus iga päev.

on inimesel kohustus oma elukoha andmeid
uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see
tähtaeg 14 päeva.
Põhja-Pärnumaa vallas puudutab muudatus 117 inimest. Üle Eesti aga praeguse
seisuga enam kui 38 000 inimest, kellest
ligi 40 protsenti on välisriikide kodanikud.
Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist
tegelikult Eestist lahkunud. Nii korrastatakse rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse täpsem teadmine Eesti rahvastiku
kohta. Eesti plaanib 2020. aastal toimuva
rahvaloenduse esimest korda läbi viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust saadakse
andmed registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on lähtuda võimalikult täpsetest andmetest.
Tegelike elukoha andmete esitamine
on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene
õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte
ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi
sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse
registreeritud aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud
õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik
omavalitsus saab talle selle eest pakkuda
paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat
ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.

Merje Klopets
Siseministeeriumi
kommunikatsiooniosakonna
kommunikatsiooninõunik

Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava
2018-2023 eelnõu avalik väljapanek
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 11. septembri 2018 istungil
kinnitati Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu
avaliku väljapaneku ning eelnõu avaliku arutelu aeg ja koht.
Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik
väljapanek toimub 27. septembrist 11. oktoobrini 2018 valla
veebilehel, Põhja-Pärnumaa vallamajas aadressil Pärnu-Paide
mnt 2, Vändra alev, Pärnu-Jaagupi halduskeskuses aadressil
Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev ja Tootsi halduskeskuses aadressil
Tööstuse 5, Tootsi alev.
Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu arutamiseks toimub avalik istung 15. oktoobril 2018 kell 16.00
Põhja-Pärnumaa vallamajas Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev,
Põhja-Pärnumaa vald.
Igaühel on õigus esitada kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel selle kohta ettepanekuid
ja vastuväiteid. Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldataval
istungil on igaühel õigus avaldada suuliselt jäätmekava eelnõu
kohta arvamust.
Rita Reppo
keskkonnaspetsialist
Lisainfo: rita.reppo@pparnumaa.ee, tel 534 82928
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Vändra päästjad tegid seda jälle!!!
ELIITKOMANDO 2018

24. augustil toimusid Järvamaal Toosikannu autost tuleb järgida lisaks ohutusnõuetele veel siiski paarikümne sentimeetri pealt midagi
puhkekeskuses Päästeameti kutsemeisterlik- meditsiiniliselt õigeid võtteid, et patsienti mitte ikka uduselt näeb. Võistluste tingimustes olid
kuse võistlused, kus selgitati Eesti Eliitkomando rohkem vigastada. Me olime seda ala kodus aga suitsusukeldujate hingamismaskid „pime2018. Kuna tung sellele mõõduvõtmisele on kõige rohkem harjutanud, aga kuna tegime seda daks“ tehtud, mistõttu tuli absoluutselt kõike
väga suur, siis osavõtjate arv on juba mitu aastat harjutust esimesena, siis poistel käed natuke teha käsikaudu ja oma kuuendat-seitsmendat
piiratud 16 komandoga. Igast regioonist pääseb värisesid küll. Saime trahve nii, et algul võt- meelt kasutades. Meie päästjad said sellega
seega võistlema neli parimat. Vändra on Eliitko- tis tuju ära, aga kui pooled võistkonnad olid korralikult hakkama ja umbes kaheksa minutit
mando võistlustel ka varem
kestnud pingutuses tuli vaid
kõrgeid kohti püüdnud.
kahe sekundiga alla vanduda
Esikoht saadi aastal 2015
Risti komandole.
ning teine koht 2016. Ka sel
Veepäästes tuli 100
aastal oli eesmärgiks seatud
meetri kauguselt järvest
esikoht, aga kõvasti me seda
päästa kannatanu, kusjuuvälja öelda ei julgenud. Esires lisandusid paljud erineteks on konkurents ülitihe ja
vad kõrvaltegevused, kasvõi
nagu ütles Päästeameti peanäiteks 15 meetri kaugusel
direktor Kuno Tammearu,
vees asunud teine kujuteldav
siis nemad enne 2015. aastat
kannatanu, keda küll manneüldse ei uskunudki, et mõni
keeni näol päästma ei pidaväike komando suudaks
nud, aga kõik samasugused
selle mõõduvõtmise võita.
tegevused tuli siiski läbida.
Õnneks on Vändra selle
Füüsiliselt raskeks tegi ülesarvamuse nüüd mitmekordande see, et kui üks päästja
selt ümber lükanud. Eliitkooli saja meetri kaugusele ujumando võistluse puhul ei ole Toomas Taul, Egon Sumre, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu,
nud ja kannatanu kindlasse
tegemist päris spordivõistlu- Erki Valdaru, Bruno Jõepere, Oliver Turi, Rein Kontus
haardesse saanud, siis teistel
sega, vaid päästjad näitavad
jäi üle neid päästenööriga
oma teadmisi, kogemusi ja oskusi põhitöös, sama ala lõpetanud ja meie ikka esimesed, siis kaldale tõmmata. Kui siia lisada see, et mehed
samas peab just väga kõrge füüsiline ettevalmis- hakkas meeleolu vaikselt kerkima ja saime on tulekustutusriietes, saabastes, päästevestides
tus tagama selle, et kõiki neid oskusi suudaks aru, et kõik komandod teenivad hulgaliselt ja seda kõike tuli teha liivasel pinnal mäest üles,
trahvisekundeid ja meil pole hullu midagi. siis… Ega see kerge polnud, aga kuna tegemist
rakendada.
Võistlus koosnes neljast alast, milleks olid Viimaste aastate uuendusena on võistlusalana oli viimase alaga ja meil silme ees terendas juba
tulekahju kustutamine, veepääste harjutus, sisse toodud ennetus, mis tundub päästjatele üldvõit, siis tahtejõu najal sai ka see korrektselt
ennetuse harjutus ja liiklusavarii lahenda- kõige subjektiivsem, aga samas läks meil just lõpetatud ja rõõm oli ülisuur. Vändra ei võitmine. Igaüks neist keeruline omal viisil, kuid seal päris kenasti. Viimasena seda harjutust nud ühtegi üksikala, aga kuna kõigis neljas alas
samas inspireeritud olukordadest, millega tuleb sooritanud Rakvere lükkas meid küll teisele olime siiski absoluutses tipus, siis üldkokkuvõtpäästjatel igapäevaselt reaalses elus kokku puu- kohale, aga rõõm oli siiski ääretult suur, sest tes tuli võit mäesuuruse ülekaaluga järgmiste
tuda. Viimastel aastatel on ülesanded olnud enne sooritust kartsime just seda ala põhimõt- ees ehk vormel ühes kasutatakse sarnast väljenüsnagi sarnased, aga siiski väikeste nüanssi- teliselt kõige rohkem.
dit nagu ,,panime teistele kalendriga“. Samuti
Osa ülesandeid on rasked füüsiliselt, teised Põhja-Pärnumaa valla koosseisu kuuluv Pärdega, sõltuvalt kohapealsetest oludest ja võimalustest. Liiklusavariil tuli kahest omavahel jällegi vaimse poole ja meeskonnatöö tõttu. nu-Jaagupi tugikomando on mitmed aastad
kokku põrganud autost, millest üks oli külili, Füüsiliselt osutusid meie meeste jaoks raskei- vapralt kaasa löönud ja sel aastal saavutatud
päästa mõlemast üks inimene, stabiliseerida mateks veepääste- ja tulekustutusharjutused, neljas koht on nende jaoks tõsine saavutus.
autod ja sulgeda kütuseleke, kasutades selleks milles Vändra sai vastavalt neljanda ja teise
Vändra võidukasse meeskonda kuulusid
hüdraulilisi päästevahendeid ja tõstepatju. koha. Tulekahjuharjutusel tuli pärast vasta- meeskonnavanem Rein Kontus, päästjad Egon
Tehniliselt ääretult palju erinevaid keerukaid vaid ettevalmistustöid leida täielikult pime- Sumre, Oliver Turi, Erki Valdaru ja Bruno Jõeelemente, mille kasutamist jälgisid väga ran- otsingu käigus kannatanu ja ta siis põlevast pere. Meil on turvaline elada, elagu Vändra!
ged kohtunikud ja iga vale liigutus tõi kaasa hoonest päästa. Ka reaalse tulekahju korral
Eliitkomando 2018 pealik
trahvisekundeid. Ka inimeste väljavõtmisel on hoones sees nähtavus nullilähedane, aga
Toomas Taul

Foto Markus Mangusson

Pärnu-Jaagupis Suur Suvelõpufestival
23.-25. augustil toimus Pärnu-Jaagupis Suur
Suvelõpufestival-pidu.
Festival toimus sel korral viiendat, Suvelõpupidu 13. korda. Festivali avas neljapäeval
rahvamajas toimunud Öömälumäng. Jaan
Alliku juhtimisel moodustati kuni viieliikmelised võistkonnad. Kohale oli tulnud kaheksa
võistkonda. Kolme parimat premeeriti.
Reedel sai rahvamajas vaadata kahte lavastust. Esimesena astus üles improtrupp Tallinna
Von Glehni teatrist, kes rahva kaasabil tõi pealtvaatajateni päris huvitavad lood elust enesest
kolmveerandtunni jooksul. Teisena astus lavale
Kivi-Vigala näitetrupp Sõbra-Vägi Eesti algupärandiga, pühendades EV100le lavastuse
,,Kapsapea“. Nalja ja naeru sisaldav jant, mis
päädib üllatava lõpuga. Lavastajaks Heli Lints.

Laupäeval toimus Suur Suvelõpupidu
Pärnu-Jaagupi lauluväljakul. Väravad avati kell
19.00 ja esimesena astus lavale Koit Toome
koos Jorma Puusaagiga, andes üle tunniajase
akustilise kontserdi. Haigust trotsides oli Koit
Toome oma ülesannete kõrgusel ja jäi külaliste
südamesse kauaks. Peale akustilist kontserti
said lava enda käsutusse KukerPillid, kes olid
oodanud väga Pärnu-Jaagupis esinemist, sest
viimati olid nad Pärnu-Jaagupis ette astunud
30 aastat tagasi. Tore oli nii rõõmsameelsete
härrasmeestega üritust korraldada. KukerPillid olid laval kolmel korral, kus pakuti võimsat
tantsumuusikat. Südaööl sai lõpuks lava enda
valdusesse kohalik noortebänd The Dream
Kendro Härmi eestvedamisel. Võiks öelda,
et siis alles läks ehtne kontsert lahti. Lavaesine

aiaäär täitus täielikult andunud fännidega ja
bändile elati täiel rinnal kaasa. Väikeseid viperusi eirates andsid noored võimsa kontserdi.
Sel korral oli kohal Viljandimaalt lastele
batuutide, näomaalingute ja suhkruvatiga
Mulgimadin. Kõik soovijad said uhkeid näomaalinguid ja magusat suhkruvatti nautida,
batuudil hüppamise kilkeid oli kaugele kosta.
Nagu tavaks on saanud, oli ka sel korral ilutulestik, mis pakkus silmailu ja naudingut kõigile.
Kokkuvõttes oli meil tore Suvelõpupidu ja
veel toredamad külastajad!
Gerda Mölder
sündmuse korraldaja
Pärnu-Jaagupi rahvamaja
juhataja-kultuurijuht

Maakate
rändrestoran
Aina kiiremas ja liikuvamas maailmas avastame tihtipeale, et me ei jõudnudki mingeid olulisi hetki oma
elus nautida. Mõne vahva sündmuse või koosolemise
organiseerimine on päevakangelase lõpuks nii ära väsitanud, et peost polegi suuremat rõõmu.
Oleme loonud Köögirüütel OÜ selleks, et inimesed saaksid mõnusalt aega veeta ja saada maitseelamusi. Olgu selleks õhtu parimate sõpradega,
pärastlõuna perekonna seltsis või väike pulm maal,
linnas, merel või rabas. Teeme menüü vastavalt tellija
eelistustele, soovidele. Olenemata asukohast, tuleme
teie juurde oma töövahendite ja nõudega, katame laua,
valmistame maitsvad söögid, teenindame, loome meeleolu ja õhtu lõpus koristame.
Toitude inspiratsiooniks on kokaraamatute asemel jalutuskäigud metsas ja jutuajamised vanemate ja
vanavanematega. Kasutades erinevaid toiduvalmistamise tehnikaid, olgu see siis Prantsusmaalt, Itaaliast,
Austraaliast või Taiwanist, ei unusta me, kes me oleme
ja kust me tuleme. Kartul on enda põllult, munad ja
liha naabertalust, kala maja tagant jõest.
Meie pakutavaid toitusid raamatust ega kodulehelt valida ei saa, õhtusöögi idee ja struktuur valmib
igale soovijale justkui rätsepaülikond. Meeles peab
pidama, et kõik on võimalik. Laua katame stiilselt,
toidud teeme maitsvad, ise oleme muhedad.
Parimad õhtusöögid on just need, kus kõik tunnevad ennast vabalt, näpud rasvased ja suunurgad
taeva poole.
Meie jaoks on see pigem elustiil kui töö. Meile
meeldib hästi ja tervislikult süüa ja tahame seda jagada
ka teistega.
Koka haridusega Raido Soosaar on kogunud
oskusi ja teadmisi tipprestoranides nii Eestis kui välismaal. Eva Rasva on kõrgharidusega optometrist, hea
suhtleja, gurmaan ja looduslaps. Meil on soov elada
maal ja tuua inimesteni kõike seda, mis sai kogetud
seljakotiga maailmas rännates, ja seda, kui palju head
ja maitsvat on võimalik leida meie kõigi tagaaiast.
Kolm aastat tagasi asju pakkides ja Austraaliasse
teele asudes ei teadnud me kumbki, kus maandume
järgmiseks. Tagantjärele oleme aru saanud, et äraminek Eestist oli tegelikult oskamatus linnast ära kolida.
Pidime selleks teisel pool maakera ära käima, et aru
saada: tahame elada maal.
Koju tagasituleku otsus oli paljugi just Eesti looduse, nelja aastaaja ja metsa igatsus. Igal pool maailmas
on imelisi paiku ja kohti, aga meie oleme need eestlased, nagu Valdur Mikita tabavalt on kirjeldanud, kelle
kõrvad hakkavad liikuma ja mõte jooksma, kui keegi
mainib kuusevõrseid, kukeseeni või ebaküdooniaid.
Kutsume end maakateks ja teeme iga päev tööd, et
selle nime väärilised olla.
Reisides Austraalias, Indoneesias, mujal Aasias
ning Indias oleme ennast avastanud vägagi heade, uute
ja põnevate maitsete keskel, kuid ei ole leidnud midagi,
millega meie karulauk, kitsemampel, peet või pohlad
võistelda ei suudaks.
Oleme oma kaasaegse köögi sisse seadnud Eva
vanemate koju Samlikule. Meilt võib pakkumist küsida
telefonilt +372 55 12 648 ja kutsuda ükskõik kuhu
Eestis. Kõik on võimalik.

Eva ja Raido
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Fotod Gerda Mölder

Jakobi Piigad käisid Kreekas

Foto Eike Meresmaa

SINU VÕIMALUS
6. septembril toimus Vändra Gümnaasiumis huvitegevusi tutvustav päev
„SINU VÕIMALUS“. Päeva eesmärgiks oli aidata noortel üles leida just
neile sobivad ägedad, huvitavad ja kaasa haaravad vabaajategevused ning
treeningud, millega meie piirkonnas tegeleda saab.
Päev algas kell 8.00 Vändra Gümnaasiumi võimlas. Meeleoluka etteaste
tegid õpetaja Ave Naano rahvatantsijad ning JJ-Street tantsukooli õpilased,
keda juhendab treener Kerli Kiiler. Peale seda tehti ülevaade sellest, milliste
tegevustega tutvuda saab ning kes on juhendajad. Seejärel suundutigi juba
põhjalikumalt tegevustega tutvuma ja kogemusi saama.
Sel päeval sai tutvuda järmiste huvitegevuste ja treeningutega:
korvpall – Korvpalliklubi Karud, treener Helari Kitsnik
ratsatreeningud – Vändra Ratsaspordiklubi, juhendaja Maila Kukk
maadlus – Maadlusklubi Suure Karu Pojad, treener Mario Mägisalu
kergejõustik – treener Indrek Saar
multimeediaring – juhendaja Andres Oja
kunstiring – juhendaja Juta Pertel
muusikastuudio – juhendaja Airi Allvee
hiphop ja vogue – JJ Street Tantsukool, juhendaja Kerli Kiiler
M. Lüdigi nim Vändra Muusikakool – direktor Toomas Toimeta, flöödiõpetaja Luule Põder, saksofoniõpetaja Harli Maanus, kunstieriala õpetaja
Maris Roost.
DJ kool – juhendaja Ats Paberits
Vändra Noortekeskus – noorsootöötaja Alliki Luuasep
Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu – noorsootööspetsialist Margit Kadak
Pärnumaa Noorte Tugila – spetsialist Pille Kuusik.
Päeva innovatsiooni osa palusime läbi viima ettevõtte Meridein OÜ, kes
tegi mitu erinevat töötuba teemal droonid, droonifotograafia, mudelautod,
helikopterid, liikurid, elektrilised rulad ja muust hobidega seonduvast. Noorte
huvi tehnika vastu oli väga suur. Kel huvi ja võimalus, võib lähemalt uurida
veebiaadressilt droon.ee
Lisaks selgus, et noored sooviksid veel taipoksi ja MMA treeninguid ning
suur osa sooviks osaleda ka sulgpalli, käsipalli ja tennise treeningutel. Riiklik
huvihariduse toetus omavalitsustele võimaldaks kindlasti mõne nendest
treeningutest käima panna, kui huvilisi jagub ja noorte soov säilib.
Lisainfot piirkonna huviringide ja treeningute kohta saab kirjutades emaili
adressil margit.kadak@pparnumaa.ee või helistades Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse telefonil 44 30 344.
Vändra Gümnaasiumi huvitegevusi tutvustav päev „SINU VÕIMALUS“
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.
Trennis või huviringis näeme!

Margit Kadak
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Noorsootööspetsialist

11. septembri õhtul alustasid Jakobi
Piigad koos mõnede paaridega Kajaka
A, B ja C rühmadest reisi Kreekasse
Paralias toimuvale rahvatantsu- ja
muusikafestivalile „Music, dance and
Sea“. Lend sujus hästi ja peale kella
kahte öösel jõudsime Thessalonikisse.
Nagu lõunamaades ikka, liigub
ka siin asjaajamine aeglaselt. Buss tõi
meid Paraliasse, aga selgus, et sinna
hotelli, kuhu oli ööbimine planeeritud,
me ei mahu. Seega pandi meid öösel
kell neli hotelli Megas Alexandros ette
maha. Meil tuli seal vaikselt oodata
kümneni, kui koristajad saabuvad ning
toad valmis seavad. Nii me siis veetsime aega ja tukkusime pargipinkidel
nagu kodutud. Mõned suundusid ka
randa, kus oli võimalus olla lamamistoolidel. Kella kuuest oli juba paras aeg
Zorbases hommikust süüa – friikad
ja kebab sobisid hästi. Esimene päev
mööduski veidi magamisega ja linna
ning kaubandusega tutvumisega. Ka
rannas oli tore olla. Rahvarohke elu
algab alles õhtul. Kõik tänavad on täis
poode ja söögikohti ning rahvast on
murdu. 13. septembril peale hommikusööki otsustasime sõita läheduses
asuvasse linna Katerini. Tutvusime
selle linna vaatamisväärsustega. Kõige
huvitavam on Kreekas see, et igal pool
on vabalt liikuvad koerad – enamasti
suured, aga sõbralikud. Kohe esimesel
ööl tulid kaks koera meid pargipinkide
juurde valvama. Ka Katerinis tulid kaks
koera meiega jalutama. Üritasime
neid maha raputada, aga ei õnnestunud. Ühte poodi minnes astus ka üks
koertest poodi sisse ja heitis pikali ukse
juurde vaibale. Müüja pidas teda meie
omaks. Õhtupooliku veetsime rannas.
Eestlastele omaselt ei sobinud meile
rannatoolid varjude all – tahtsime
ikka päikest nautida. Mõnus oli end
kasta väga soolasesse vette. 14. septembri hommikul oli võimalus sõita
Meteora kloostritesse. Kloostrid on
ehitatud mäekülgedele ja olid vanasti
raskesti ligipääsetavad. Meile tutvustati
katoliku usku, räägiti pühakutest, tutvustati maale. Tegemist on väga kena
kohaga. Õhtul oli meil esimene kontsert Olympia rannas. Buss pidi pool
kaheksa järele tulema, sest giidi arvates
ei saanud me jala minna – ikkagi poolteist kilomeetrit. Meie olime valmis,
aga bussi ei kusagil. Peale mitmeid
kõnesid buss ikkagi tuli. Siis selgus,
et vahemaa oli vähemalt 3 kilomeetrit. Peale meie olid festivalil külalised
Poolast, Rumeeniast, Bulgaariast.
Meie tantsud tekitasid elevust, sest

olid väga erinevad, võrreldes teistega.
Peale lõputantsu kostis publikust palju
vaimustushüüdeid. Pärast kontserti
pidime tagasi tulema ka bussiga, aga
väljumisajad pidevalt muutusid. Seega,
kes tuli jala, kes taksoga. 15. septembri
hommikul alustasime sõitu Olümpose
mäemassiivile. Seal asub Kreeka kõrgeim mäetipp Mytikas (2918 m).
Peajumal Zeusi trooniks peetakse
järsku Stefani tippu (2909 m). Sõitsime Litochoro väikelinna ( Jumalate
linn). Seal oli meil võimalus matkata
mööda mäejalamit. Vaated olid võrratud. Teekonna lõpus oli koht, kus
Aphrodite käis nümfidega kümblemas.
Veekogu sarnanes mullivanniga, kuhu
langes kosest vesi. Seejärel sõitsime
tutvuma läheduses asuva Panteleimonile pühendatud mungakloostriga.
Giid rääkis katoliku usu pühakutest
ja me saime näha juba ammu surnud
pühaku kätt. Lõpuks sõitsime mööda
mäekülge üles vanasse Kreeka külla

„juhtima“ ning sai pähe uhke kaptenimütsi. Jõudsime Variko randa, kus
läksime maale. Seal oli võimalus päevitada ja ujuda. Seejärel pakkus kapten meile lõunat. Vees oli näha suuri
meduuse. Kellel vedas, nägi ka mõnda
delfiini veest välja hüppamas. Tagasi
sõites oli hästi näha, et kalda pool oli
rohekas vesi, aga meie sõitsime helesinises vees. Ristlainetes sõites pritsis
ka aegajalt vett paati. Kõik jäid reisiga
väga rahule. Õhtul toimus kõigile
osalejatele Kreeka õhtu. Lubatud live
muusika asemel oli disko, ei olnud ka
ühtegi õhtujuhti. Lisaks ründasid ka
väikesed ja valusasti hammustavad sääsed. 17. septembril oli meil vaba päev.
Kes otsisid veel suveniire ja kingitusi,
kes olid rannas. Oli ka aeg kohvrid
kokku pakkida. 18. septembril olime
hommikul kell 10 kohvritega hotelli
ees, et sõita Thessalonikisse. Kuna lennuk läks alles öösel, siis mõtlesime ka
selle linnaga tutvuda. Oodatud bussi

Paleos Panteleimonas, mis asub 600
meetri kõrgusel. Majad olid ehitatud
erinevatest kividest. Uued majad on
lihtsalt kaetud kivitükkidega, et näeksid välja nagu vanad. Kohapeal elab
ainult 4 perekonda. Selles külas nägime
ehtsat Kreekat. Õhtul esinesime Paralia keskväljakul. Esinemisele eelnes
rongkäik. Kõik läks jälle edukalt ning
lõpus toimus kingituste vahetamine.
16. septembri hommikul suundusime
sadamasse. Seal ootas meid puidust
piraadilipuga laev. Algas ekskursioon
Thermaiko lahe sinistes vetes. Kuna oli
tugev lainetus, siis jäi meil ära ujumine
Plaka rannas kristallselges vees. Vahva
oleks olnud otse laevast vette hüpata.
Kes soovis, sai minna kabiini laeva

ei tulnud ega tulnud. Helistades selgus, et buss tuleb alles õhtul kell 10.
Seega olime jälle jäänud kodututeks,
sest hotelli enam tagasi ei saanud.
Jälle olid korraldajad kõik segamini
ajanud! Õnneks lubas hotelli perenaine kohvrid oma I korruse rõdule
jätta. Veetsime siis jälle aega rannas
ja pargipinkidel. Lennujaamas saime
poolteist tundi kohvrite otsas istuda
ning oodata, et keegi tuleks tööle ja me
saaksime pardakaardid kätte ja pagasi
ära anda. Lõpuks jõudsime õnnelikult
koju!
Aitäh, Jane Vain, selle reisi korraldamise eest! On jälle mida meenutada
ja mille üle naerda!

Kirja pani Hille Uustamm
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Põhja-Pärnumaa valla koolides alustasid väikesed õppurid kooliteed

Vändra Gümnaasiumi 1. a klass. Tagumises reas vasakult: klassijuhataja Ave Naano,
Steven Pajumäe, Karel Kimmel, Oliver Raaga, Remy Kivisild, Robin Pärnik, Ott Eier,
Karl-Hendrik Haller. Esimeses reas vasakult: Tene Vähesoo, Mirtel Esula, Licelle Lang,
Liis Koitla, Miia Mäesalu, Adell Sophie Retsnik, Getri Guljajev.

Pärnu-Jaagupi Põhikooli 1. klass. Eest vasakult I rida: Emma Sõõrd, Vanessa Põder,
Siret Saarkoppel, Anete-Ly Kustassoo, Brita Bertel, Paula Stimmer, Kärt Lääts.
2. rida: Anelle Lehismets, Keiron Kodasma, Joosep Kruusmann, Rasmus Luik,
Kristjan-Erich Luhaäär, Kristofer Vajakas, Robin Kruuse, Kristiin Kodu.
3. rida: Elisabeth Kivikas, Lucas-Oliver Lensment, Johannes Kivikas,
õpetaja Signe Sume, Laura Jürjen, Andreas Uffert, Lenna Liisa Leas.

Juurikaru Põhikooli 1. klass.Taga: Germo
Kähar, Jass Viirna, klassijuhataja Katrin
Juro. Ees: Mariia Võikar, Ruth Aun, Kaisa
Konsa (puudub Kristofer Ringas).

Pärnjõe Kooli 1. klass. Vasakult: klassijuhataja
Eve Sikka, Marten Lusti, Emma Kitsel,
Reijo Mäeorg, Randel Pernik, Ranel Pernik.

Vändra Gümnaasiumi 1. b klass. Tagumises reas vasakult: Hendrik Privits, Hans-Eric Lepla,
Oliver Jaan Hansen, Mikkel Pajumäe, Andri Käärson, Steven Kaplur, Rasmus Veiksalu.
Esimeses reas vasakult: Martha Maria Rand, Krislyn Kuusemäe, Rosanne Tiismaa, Kati
Soosaar, Heidy Mõttus, Kaileen Tiismaa, Maarit Zaitsev, klassijuhataja Mari-Liis Jaanson.

Kergu Lasteaed-algkooli 1. klass
Vasakult: Kardo Laid, õpetaja
Tiina Lelov, Rebeka Retpap.

Tootsi Lasteaed-Põhikooli 1. klass. Vasakult: Heleri Viirmaa, Elis
Mikkonen, Loore-Ly Reinjärv, Geitlyn Saaliste, Kadri Sild, Ele Marii Meier,
Catarina Lindvee, Kelli Talvoja. Taga klassijuhataja Käde Reinthal.

Vahenurme Lasteaed-algkooli 1. klass. Vasakult:
Andri Lehtmaa, Eneliis Aas ja Mattias Pärnala,
direktor Külli Lumi ja klassijuhataja Siiri Laanesoo.

Libatse Lasteaed-algkooli 1. klass.
Vasakult: klassijuhataja Eerika Lõõbas,
Ketlyn Elvala, Andris Puura.

Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu kogub hoogu uueks hooajaks
Alates käesoleva aasta 5. jaanuarist tegutseb meie
vallas noortevolikogu, kes oma ettevõtmisi seni
avalikkuse eest veel pisut varjus on hoidnud, kuid
noored on olnud aktiivsed ja pidanud plaane, kuidas noorte elu vallas veelgi parem oleks.
Septembris leidis aset esimene noortevolikogu ja vallavalikogu kohtumine. Arutleti, mil
viisil saadakse teineteisele kasulikud olla, kuidas
võiks toimuda omavaheline koostöö ning mil viisil saaks noori rohkem kaasata otsustusprotsessidesse. Ühiselt jõuti seisukohale, et kord kvartalis
võiksid volikogud omavahel kohtuda ka edaspidi,
sest noorte arvamus on väga oluline. Nagu selgus,
puudutavad noori ka muu elukeskkonnaga seotud
teemad, millele tähelepanu juhiti. Olgu see siis

tänavate seisukord, prügikastide puudus, olematu
transpordiühendus keskuste vahel, vargused kauplustes jne. Kindlasti on noored heaks partneriks
nii mõnegi küsimuse lahendamisel, samas annab
kaasatus noortele motivatsiooni edasi tegutseda,
kuna nende arvamusega arvestatakse ja lõpptulemused on kõigile nähtavad.
Noortevolikogu tegeleb hetkel oma põhimääruse viimistlemisega, et see siis oktoobrikuu
volikogus kinnitatud saaks. Samuti tegeletakse
Põhja-Pärnumaa noorte Inspiratsioonipäev II
ettevalmistamise ja korraldamisega, mis toimub
sel aastal 24. novembril Pärnu-Jaagupis. Eesti
Noorteühenduste Liidule on juba taotlus esitatud
ja ootame rahastamisotsust. Inspiratsioonipäeval

soovime tunnustada noori, kes on aasta jooksul
noortevolikogu tegevusse panustanud, kodanikuaktiivsusega silma paistnud või muidu aktiivne
ja tubli noor olnud. Tunnustada soovime igast
piirkonnast ühte noort (Tootsi, Vändra, Pärnu-Jaagupi). Tunnustusvajadus selgus kevadel läbi viidud
noortevolikogu küsitlusest, milles noored tõid
välja selle, et neid ei märgata ega tunnustata piisavalt. Inspiratsioonipäeval soovime keskenduda
noori kõnetavatele teemadele. Teemade väljaselgitamiseks ja lahenduste leidmiseks kasutame maailmakohviku meetodit. Kohviku läbiviijateks on
noortevolikogu liikmed. Taaskord on eesmärgiks
vähem aktiivsete noorte kaasamine ja teavitamine
noorte võimalustest rohkem kaasa rääkida ja

otsustusprotsessides osaleda. Päeva teises pooles
tähistame Pärnu-Jaagupi Avatud Noortekeskuse
15. juubelit koos üllatuskülalistega.
Siinkohal olekski noortevolikogul üleskutse.
Kui Sina oled 13-26-aastane noor ja soovid
panustada Põhja-Pärnumaa noortesse läbi noortevolikogu tegevuse, siis oled see just Sina, keda
me endaga liituma ootame! Anna endast märku
noortevolikogu emaili aadressil pparnumaanv@
gmail.com

Noortevolikogu nimel
Margit kadak
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Noorsootööspetsialist
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Rahvusvaheline muusikapäev
veereb sügisesele Pärnumaale
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Võhma Juurikas ja Palvetee pink

Oktoobri esimesel päeval täitub terve Eestimaa muusikaga, sest siis toimub rahvusvaheline muusikapäev, mille raames Eesti Muusikanõukogu korraldab juba 6.
aastat järjest mitmekülgset ning laiahaardelist muusikaprogrammi.
Kavas on 171 tasuta kontserti, mida saab nautida nii meile tavapärastes kohtades kui ka ebatraditsioonilistes paikades. Muusikat kõlab peamiselt džässist,
klassikast ning folgist.
Kutsume kõiki muusikahuvilisi 1. oktoobril kuulama kontserte järgmistes kohtades:
Kell 16.00 tasub sammud seada Jaanihanso siidrimajja, kus esinevad Duo
Telluur koosseisus Heli Ernits (inglissarv, oboe) ja Kirill Ogorodnikov (kitarr).
2015. aastal loodud Duo Telluur sai oma nime keemilise elemendi järgi, mis
on haruldane, hõbedane ja habras just nagu ansambli akustiline unikaalne kõla.
Kell 17.00 astuvad Pärnu-Jaagupi Muusikakoolis üles Pärnu-Jaagupi Muusikakooli ning Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilased koos Vändra Muusikakooli õpilastega.
Noored muusikud astuvad üles muusikapäeva eriprogrammi raames, kus noored
ja lapsed üle Eesti esinevad oma uute pillidega, mis on saadud EV100 projekti
,,Igal lapsel oma pill” raames.
Rahvusvahelise muusikapäeva sünd jääb aastasse 1975, kui tollane Rahvusvahelise Muusikanõukogu president ning legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin arvas,
et muusikale tuleks täiesti ametlikult sisse pühitseda üks päev, millega tähistada
muusika olemasolu, aga ka mõtiskleda selle olulisusest ja mõjust.
Sellel aastal tõmbab muusikapäevale joone alla õhtune tseremoonia, kus Eesti
Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapital premeerivad silmapaistvaid muusikategelasi. Pidulik gala leiab aset Tallinna Lennujaamas ning seda on võimalik jälgida
otseülekandena ETV-s.
Lisainfo: http://muusikapäev.ee/

Vändra pääste loosis tulekustutustekki
12. augustil, kui Vändras oli aiakohvikute päev, avas oma uksed ja pakkus head-paremat ka Vändra päästekomando. Inimesed said uudistada uut hoonet ja tehnikat
ning samas pakkusime külalistele viineripirukaid, plaadikooki erinevate marjadega ja kamapalli-iirisemaiust. Lisaks muidugi kohv ja tee. Kõik oli loomulikult
valmistatud Vändra päästjate endi poolt (väikese abikaasade abiga) ja tundus, et
uudistajatele maitses küll. Lubasime kõigi osalejate vahel välja loosida ka tulekustutusteki ja loosi tahtel võitis selle meie esimene külaline Mairon Karu. Kätte saab
teki Vändra päästekomandost või helistada telefonil 507 2403 ja saame auhinna
toimetada soovitud kohta. Uute kohtumisteni!
Vändra päästekomando pealik
Toomas Taul

PÄÄSTEAMET
• 17. septembril kell 18.52 teatati Häirekeskusele tulekahjust Põhja-Pärnumaa vallas Halinga külas. Põlema oli süttinud kahekorruselise maja elektrikilbi kõrval asunud elektrikaabel ning trepikoda oli suitsu täis. Arvatavasti
ülekoormusest tekkinud tulekahju kustutasid päästjad tulekustutiga ning
tuulutasid trepikoja. Edasine probleemiga tegelemine anti päästjate poolt üle
elektrikutele. Sündmus lõpetati kell 19.07. Päästeamet kutsub üles inimesi
märkama oma kodus valitsevaid ohte – aegunud või ülekoormatud elektrijuhtmestik on väga tuleohtlik. Ohutuse tagamiseks võiks lasta elektrikul kord
kümne aasta jooksul teha ka elektripaigaldiste tehnilist kontrolli.

Imavere Piimandusmuuseumis.
16. septembril võtsid Vändra pensionärid ette sõidu
Võhma sügislaadale, millel oli pealkirjaks Võhma Juurikas. Esialgu mõtlesime seal viita aega terve keskpäeva, aga
rahvas sai oma taimeostud tehtud ja müügil oleva vanavara
üle vaadatud juba varakult.
Pärastlõunal oligi meil kavas külastada Imavere Piimandusmuuseumi. Jõudsime kohale küll mitu tundi lepitust
varem, aga meie õnneks sobitusime siiski giidi tihedasse
graafikusse. Saime ülevaate Eesti omaaegse esimese Piimaühistu algusest ja endisaegade meierei tööst. Lisaks anti
võimalus kätt proovida või tegemisel. Et seda maitsta, tuli
ise küpsetada ka karask. Oi kui hästi see maitses!
Ootamatu lisana meie retkele piimanduse radadele selgus, et olime õigel ajal õiges kohas. Nimelt saabus Imaverre
endine siseminister Lagle Parek. Tema sõidu eesmärk oli
muuseumi õuel Palvetee pingi avamine. Oma sõnavõtus
selgitas Parek, mida Palvetee endast kujutab. See on pigem
matkatee Pirita kloostrist läbi Eesti Vastseliinasse. Mõte

Kohtumisel Lagle Parekiga.
on selles, et meelitada inimesi loodusesse kõndima või
jalgrattaga matkama ja meie ilusa maaga tutvuma.
Jäime oma päevaga rahule.
Järgmine suurem sõit on 6. oktoobril Tallinna 60+ Festivalile, kuhu ootame aktiivset osavõttu. Registreerimine
ikka tavapäraselt Lea Tiismaa juures.
Maimu Tui

SOOKOLLI võib näha liikumas Põhja-Pärnumaa vallas

Foto: Karri Kaas

Kaitseliidu Pärnumaa malev korraldab 5.-7. oktoobrini Põhja-Pärnumaa
valla territooriumil jao kontrollõppuse SOOKOLL 2018. Tegemist
on sõjalis-sportliku võistlusega, kus
kokku harjutanud jalaväejagu saab
ennast proovile panna. Jao moodustab 9-liikmeline meeskond koos
jaoülema, jaoülema abi ja erinevate
erialade spetsialistidega – TT-granaadiheitur, kuulipildur, sidemees,
sanitar ja teised. Reede õhtust kuni
pühapäeva lõunani tuleb võistkondadel läbida erinevaid kontrollpunkte
ning lahendada mitmeid koostööülesandeid. Punktidevahelisel alal tegutseb vastutegevus, kelle ülesanne on
sundida võistlejad liikuma läbi metsase maastiku ja mitte kasutama teid.
SOOKOLL leiab valdavalt aset
Riigi Metsamajandamise Keskuse
maadel ja Põhja-Pärnumaa valla teedel, aga palume eraomanike mõistvat

suhtumist, kui Teie metsast mõni
võistkond läbi liigub. Kui õnnetu
juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand, siis palume
viivitamatult fikseerida vahejuhtum
ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega
koostöös juhtum lahendatakse. Võimalusel fikseerige kahju tekitaja (auto
number või isiku nimi) ning edastage
see info tsiviil-sõjalise koostöö spetsialistile telefonil +372 5302 8409 või
e-postil jaanus.mehikas@kaitseliit.ee .
Selleaastasel jao kontrollõppusel osalevad Kaitseliidu Pärnumaa
maleva võistkonnad ning külalised
Scoutspataljoni ridadest ja Läti vabatahtlikust riigikaitse organisatsioonist
Zemessardze.
Jaanus Mehikas
Teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö
(PA/CIMIC) spetsialist
Kaitseliit Pärnumaa malev

Henn Lahesaare mõtiskleb
Viimasel ajal võib sageli kuulda, et headus ja tähelepanu
kaasinimeste suhtes on kadunud või väga väike. Jah, tõesti,
nii see võib ju ka olla, aga üldistada seda mõtet ei tohiks.
Selles võisin veenduda ise alles hiljuti paaril juhul. Seisab
märgistamata ülekäiguraja ees vana prouake. Mammil on
käe otsas kott kaubaga, teise käega toetub kepile. Prouake
ei saa kuidagi üle tee, sest möödavuhisevad autod ei tee
teda märkamagi. Ja siis see juhtub. Peatub tütarlapseohtu
neiuke, võtab memmelt koti kaubaga, toetab teda ja suundub koos memmega tee suunas. Enne ülekäigu sooritamist
heidab pilgu vasakule, siis astub koos vanaprouaga ülekäigurajale, peatades sellega läheneva auto liikumise. Koos
jõutakse õnnelikult teepervele, vanamemmel jooksevad
tänupisarad põskedele ja ta kallistab oma päästeinglit. Või
teinegi näide inimlikkusest. Seisab bussijaamas bussi ootel
tüdrukuke. Vihma sajab lahinal, lapsuke on läbimärg. Samas

astub ligi nooruk, avab vihmavarju ja katab sellega hädasolija... Arvan, et kommentaarid on liigsed ja tõendavad,
et headus, tähelepanu ja inimlikkus pole kuhugi kadunud.
Hiljuti viibisin pulmapeol. Pulmad nagu pulmad ikka, kaks
toredat noort inimest olid teineteist leidnud ja saanud
õnnelikuks. Egas midagi, õnne noorpaarile. Söödi, joodi,
pulmavanem pingutas nii, et tunni aja pärast oli kõigil tuju
saja kraadi juures. Tantsukihku rahuldas võimas makilt
tulev tümps, mis pani hüplema, vaaruma ja taaruma. Seal
pulmas juhtus olema ka neid, kel aastaid rohkem kui 25,
eks tahtsid nemad ka traditsioonilist pulmakommet täita
ja palusid ,,Pruudipärga" laulda ja perekonnavalssi keerutada. Pillimängijad, kelle poole vastavasisulise palvega
pöörduti, ajasid silmad suureks: ,,Perekonnavalss, mis elukas
see veel on...“
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HANNES TOMINGAS
1952-2018

1983/1984. õppeaasta – Vändra Keskkoolis oli
noor eesti keele õpetaja Hannes Tomingas teist
aastat ametis. Pildil olev noor füüsikaõpetaja Toomas Liivamägi oli ta meelitanud ka mälumänguseltskonda ning foto on pärit Vikerraadio populaarse saate lindistuselt Vändra Kultuurimajas.
Hannes oligi niisiis kogu Vändras elatud aja lisaks
kalamehena, emakeeleõpetajana ning poeedina
tuntud ka kui mälumängur. Tema laialdased teadmised erinevatest valdkondadest, intelligentne
huumor ning kalambuurid olid need, mille järgi
mäletame teda aastaid hiljemgi.
Nüüd võime tema kohta esitada üksnes mälumänguküsimusi, nagu näiteks: kelle luuletusega
„Ood kalale“ Pühajärve 2010. aastal esines luuletaja Contra?
Aitäh Sulle, Hannes, selle eest, et Sa olemas olid!
Vändra viktoriiniklubilised

Katusealuses käib
tõsine töö.

Vändra kirik saab uue katuse
EELK Vändra Martini kiriku katusel ja pööningul on septembri eelviimasel nädalal ametis
ligi kümme AS Tare ehitajat. Surnuaiapoolsele küljele on uhke punane kivikatus paika
pandud, teisel poolel käib vana laudise osaline
väljavahetamine.
Üle kümne aasta kiriku nõukogu juhtinud
Jüri Kallasmaa on kogu ametis oldud aja otsinud võimalusi, kuidas kohalikku pühakoda
säilitada ja elus hoida. Samm-sammult koos
teiste nõukogu liikmetega remondiks erinevaid rahastamisvõimalusi otsides on lõpuks
jõutud olulise tulemuseni – uus katus saab
paigaldatud.
Ehitustöid alustati 30. juulil ja lõpetatakse
oktoobris. Vana eterniit on maha võetud,
laudis osaliselt välja vahetatud, paigaldatakse
uus roovitus ja kivikatus. Suur töö on tehtud
katusealuses, kus proteesiti, st vahetati välja
talade pehkinud osad. Kohati 30 sentimeetri
laiused talad, mis enam kui 230 aastat tagasi

Surnuaiapoolsele küljele on punane
kivikatus paika pandud.

on tollaste talumeeste käte ja kirvestega siledaks tahutud, tekitavad iseenesest aukartust
ja väärivad omaette väärtusena säilitamist
tulevastele põlvedele. Seda, et ka esimene
katus 1737. a valminud kirikul oli punastest
kividest, tõestavad talade vahede täitmiseks
kasutatud kivitükid. Käärkambri ahjule laotakse uus korsten, omaaegne ventilatsioon(!)
pööningul, mille laudtorud näevad välja nagu
puust piklikud kõrged kastid, jäetakse paika.
,,Kellatorni ja torniluukide värvimine oli ette
nähtud teises etapis, aga tegime kohe ära, sest
muidu oleksime uut katust kahjustanud. Ka
proteesimist tuli teha rohkem, kui projektis
ette nähtud,“ selgitab Kallasmaa. ,,Kui katuse
valmis saame, oleks vaja kirik seest korda teha.
Praegune olukord ei kannata mingit kriitikat.
Teine etapp on välisfassaadi korrastamine ja
alles siis saame sisetööde peale mõelda, projektid on meil kõik olemas.“ Kallasmaal jagub
palju kiidusõnu AS Tare töökate ehitajate ja

firma juhi Jaan Reinsalu aadressil.
Tööd lähevad maksma 102 403 eurot
(käibemaksuga). PRIA toetab ehitust 63 348
euroga, vald 10 300 ja riigikogu liige Andres
Metsoja annetas oma nn katuseraha 5000
eurot kiriku katuse remondiks. Ülejäänud
summa katavad annetajad ja kogudus.
,,Kiriku torni tipus oleva risti all on suur
vaskplekiga kaetud muna. Peale sõda oli keegi
kange mees pannud öisel ajal sinna sinimustvalge lipu lehvima. Hommikul ei leidnud uue
võimu esindajad ühtegi inimest, kes oleks
mööda tornikiivrit julgenud lipuni ronida, et
see alla võtta. Lipp lasti automaadivalanguga
alla. Vaata, augud on siiani alles ja paistavad
alla ära,“ räägib kiriku ajaloo ja tänase päevaga
nüanssideni kursis olev Jüri Kallasmaa ühe
oma paljudest kirikuga seotud tõsilugudest.

Õie Kuusk

Naiskoor Jakobi

Eesti taasiseseisvumise
27. aastapäev
Pärnu-Jaagupis
19. augustil tähistati Pärnu-Jaagupi kalmistul Eesti
taasiseseisvumise 27. aastapäeva erilise pidulikkusega. Kalmistul asuva Vabadussõja ausamba juures
õnnistati värskelt rekonstrueeritud valgustus ja
uus lipuvarras koos lipuga. Õnnistustseremoonia viis läbi Pärnu Eliisabeti kiriku diakon Jaanus
Torrim. Naiskoor Jakobi lisas oma lauluga sündmusele pidulikkust.
Valgustuse rekonstrueerimiseks vajalik
rahastus tuli Pärnu-Jaagupi kogukonna inimeste
annetustest ja kohaliku omaalgatuse programmist.
Tänusõnad ja väike kingitus koguduse poolt anti
üle tööde teostajale Halinga Energeetika OÜ-le.
Oleme kogudusena inimestele väga tänulikud,
sest Pärnu-Jaagupi vabadussõja ausamba korrastatud ümbrus aitab kogukonnal väärikalt tähistada
Eesti Vabariigile ja kodanikele olulisi tähtpäevi.
Korras mälestusmärk annab noorematele kogukonnaliikmetele edasi sõnumit, et Eesti Vabriigi
sündimise eest langenud inimeste mälestus on
väärikalt hoitud.
Õhtu jätkus meeleolukalt Pärnu-Jaagupi rahvamajas ühislaulmisega. Laulsime koos maailma
laulukooriga 100 minutit aegade jooksul armsaks
saanud laule Eesti 100. sünnipäeva puhul. Sünnipäevale kohaselt lõppes pidulik päev Põhja-Pärnumaa valla kingitud tordi ja kohviga.
Epp Sokk
EELK Pärnu-Jakobi kogudusest

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Eesti meistrivõistlused
rannamaadluses

Vändra medalimehed: Helary,
Miko, Mario ja Norbert.
Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimusid Pärnu
rannas Eesti meistrivõistlused rannamaadluses.
Karupojad tõid koju 13 võitu ja neli auhinnalist
kohta. Lisaks sellele otsustasid kolm meie maadlejat maadelda 9 kg raskemate meestega.
Kadetid: Miko Mägisalu (-60 kg) 3. koht. Täiskasvanud: Mario Mägisalu (-60 kg) Eesti meister;
Helary Mägisalu (-70 kg) 3. koht; Norbert Aunapuu
(-80 kg) 2. koht; Jürgen Silling (-9 0kg) 7. koht.
Treener Mario Mägisalu

Üheksandad Eesti
koolinoorte tuletõrje
spordi mängud Türil
Neljapäeval, 13. septembril toimusid Türil juba
üheksandad koolinoorte tuletõrjespordi mängud,
kust võttis osa rekordarv noori üle Eesti. Võistlustele
oli kohale tulnud 600 õpilast ning võisteldi kolmes
vanuseklassis. Parimad selgitati 4., 8. ja 11. klasside
arvestuses.
Väga tublilt esinesid ka Vändra Gümnaasiumi
noored. Ave Naano tagantutsitamisel saavutasid
neljanda klassi õpilased tuletõrje teatejooksus esimese koha ja nad võistlesid koosseisus: Marianne
Tomingas, Mirell Raaga, Lisandra Jürimäe, Lisete
Erik, Jasper Ojala, Toni Roose, Marten Kitsing ja
Kerol Järve. Tuletõrjeolümpial saavutati 33 kooli
seas 11. koht ja kokkuvõttes neljandate klasside
arvestuses saadi tubli 2. koht.
11. klasside arvestuses tulid noored teatejooksus samuti esimeseks ja mootorpumbaga hargnemises oldi tihedas konkurentsis seitsmendad ning kokkuvõttes saavutati samuti tunnustust väärt 2. koht.
Noored võistlesid koosseisus: Kirke Tõnissaar, Keiu
Tetsmann, Markus Sepp, Markus Mangusson, Joonas Klemmer, Joonas Joaveski ning neid juhendas
ja treenis Vändra päästekomando meeskonnavanem
Rein Kontus. Eks tänu Reinule on Vändra noorte
tulemused juba mitmendat aastat märkimisväärselt
head, aitäh Reinule!
Lapsed said Türi staadionil veeta toreda ja meeleoluka päeva ning on ääretult vahva tõdeda, et
lisaks meie Eliitkomando kutselistele päästjatele
on ka järeltuleval põlvel huvi päästega tegeleda ja,
nagu tulemusedki enda eest räägivad, mitte kehvalt! Aplaus!
Toomas Taul
Vändra päästekomando pealik

Pärnu-Jaagupi 15.
poolmarton-teatejooksu kokkuvõte
16. septembril toimus Pärnu-Jaagupis traditsiooniline spordi- ja tervisepäev. Hommik algas
laste- ja noortejooksudega. Arvestust peeti 7.
vanuseklassis, kõige nooremad olid natuke alla
kahe aasta ja vanemad 13. aastased. Meie jooksu
teeb eriliseks see fakt, et kõikide laste tulemused registreeritakse. Hiljem on hea vaadata oma
esimesi tulemusi.
Esikolmikule riputati kaela toredad medalid, kõik osalejaid said diplomi ja suu magusaks.
Kokku võttis osa 88 vaprat jooksusõpra.
Kell 11.00 asusid 3 km ja kuni 10 km rajale
tervisekõndijad. Samal ajal oli võimalus spordikeskuses oma tervisenäitajaid kontrollida. Pärnu
Haigla õed olid väga rahul, et rahva huvi oma
tervise vastu on aastatega tõusnud ning nende
nõuandeid ja soovitusi on kuulda võetud.
15. poolmaraton-teatejooksule registreerus
rekordarv võistkondi – 18. Osalejaid oli Eesti
erinevatest paikadest, suurem osa Harjumaalt.
Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets soovis
jooksjatele kiiret jalga ja pehmet hingamist ning
andis stardi teatejooksuks.
Teatejooksu kogu distants on 21 km, mis on
jagatud kuueks etapiks 2,5 + 5 + 2,5 + 5 + 2,5 +
3,5 km, igas võistkonnas siis kuus liiget. Arvestust peetakse neljas grupis: neiud ja noormehed,
naised ja mehed, veteranid ja segavõistkonnad.
Kõige populaarsemad grupid, kus sellel
aastal võistkondi kõige rohkem, olid meeste
vanuseklass ja segavõistkonnad.

Meie valla lippu hoidis kõrgel Pärnu-Jaagupi Põhikooli noorte segavõistkond koosseisus
Tristan Djatšok, Karl Vainu, Aliise Kivikas,
Jüri Jürisaar, Reti Lii Vaher, Andreas Puust,
kes oma vanusegrupis saavutasid 3. koha. Väga,
väga tublid olite!

Võidukas võistkond Väljasõit.
Poolmaratoni võiduajaks üldarvestuses tuli
1:06.51, mille saavutas võistkond ,,LÄHEB
LAPPAMA?” koosseisus Karol Hanga, Mardo
Lundver, Mario Markus, Marti Medar, Kalev
Hõlpus ja Arvi Alamaa. Purustati 2006 aastal Rapla Jooksuklubi püstitatud rajarekord
1:07.54.

Juubelijooksul kaotajaid ei olnud, kõik said
kaela kaunid valla embleemiga sümboolsed
medalid.
Kellel jooksmisest ja kõndimisest veel jaksu
üle jäi, said osaleda SK SPARTA treeningutel
treener Maris Kajari juhendamisel.
Kõikide tulemustega saab tutvuda spordikeskuse kodulehel www.pjsk.ee .
Tänan kõiki osalejaid ja loodan näha teid
ka järgmisel aastal stardis!
Sügav kummardus Teile, kelle abil ja toel
üritus korda läks – Eda Pipar, Merili Passel,
Andrus Peetson, Vahur Mäe, Jaanus Mäe,
Priit Neeme, Maris Kajari, Bruno Born,
Mikk Mölder, Tiia Kallastu, Riini Õige,
Kertu Tammeleht, Ben Pipar, Karmen
Tamm, Mario Pipar, Kristel Tamm, Karel
Vanatoa, Angela Sander, Marcus Kangur,
Kadi-Liis Kangur, Kristjan Tammeleht,
Reigo Vilgats, Keimo Reimets, Elar Endma,
Liisa- Marinelli Viik, Andres Somer, Triin
Karotam, Kersti Elmend ja Erika Kuusik.
Toetajad ja sponsorid: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Kohaliku Omaalgatuse programm,
OÜ Hellar & Pojad, OÜ Unilever, AS Saku
Õlletehas, Pärnu Kahe Silla Klubi, Pärnumaa
Spordiliit, SK Sparta, Halinga Rahvaspordi selts,
OÜ Woodbright, SK Sotsiaalne Kaasatus, Treenitus MTÜ. Aitäh Teile!
Anne-Mai Tammeleht

Liikumisnädal Juurikaru Põhikoolis
Käesolev õppeaasta algas Juurikaru
kooli õpilastele ja õpetajatele liikumisnädalaga õues. Terve nädal alustati koolipäeva erineva sportliku tegevusega.
Esmaspäeval toimus jalgsimatk.
Algklassid kõndisid Suurejõele ja tagasi.
Vanemad õpilased matkasid Vändra
poole. „Koos käies oli näha, et mõned
inimesed armastavad kiiresti kõndida.
Mulle meeldib niisama rahulikult jalutada. Kurb oli näha, et inimesed olid
visanud prahti maha. Jalutades nägi,
mis taimed tee ääres kasvasid.” (Elise
4. kl)

Teisipäev oli jalgrattapäev. Paljud
õpilased olid kooli sõitnud jalgratastel.
Südantsoojendav oli hommikul näha
lapsevanemaid, kes autode pagasiruumidest jalgrattaid välja tõstsid.
„Hommikul kooli sõites oli koolikott
seljas väga raske, selg hakkas valutama.“
(Markus 4. kl). ,,Ma ei võtnud veepudelit kaasa – matkasellil peab alati
veepudel kaasa olema.“ (Elise 4. kl)
,,Jalgrattasõit oli minu arvates kõige
parem.“ (Evelyn 3. kl)”
Kolmapäeval võis kooli kaasa võtta
erinevaid ratastega liikumisvahendeid:

rulad, rulluisud, tõukerattad, tasakaaluliikurid jne. „Mina võtsin kooli kaasa
tõukeratta, sest lahke bussijuht lubas
sellega bussi tulla.“ (Liisbet 3. kl)
,,Mina ei võtnud midagi kaasa ja sain
lihtsalt teistega kaasa kõndida.“ (Markus 4. kl).
Neljapäev oli orienteerumispäev.
Võistkondade kapteniteks olid IX klassi
õpilased ja igasse võistkonda kuulus
nooremate klasside õpilasi. Õpetajad
olid kooli ümbruses kontrollpunktides peidus. Õpilastel tuli kõik õpetajad
üles leida ja kontrollpunktidest kokku

koguda sõnakaardid. Sõnakaartidest
pidid võistkonnad kokku panema
rahvatarkuse. „Orienteerudes said
minu jalad märjaks, oleksin pidanud
hommikul kummikud jalga panema.
Samas sain teada, et targaks ei sünnita,
vaid õpitakse.“ (Elise4. kl) ,,Mulle väga
meeldis orienteerumine.“ (Meribel 3.
kl) Peidusolevaid õpetajaid ei olnudki
väga kerge leida, nii mõnegi õpilase
kannatus pandi proovile.
Reede algas osavusmängudega.
„Mulle meeldib teistega võistelda.“
(Markus 4. kl)

Terve koolipere võistles ja pani
oma nutikuse proovile. Tore oli kõiki
koos tegutsemas näha. Ja ilmataatki
oli meie vastu lahke. Õpilaste arvates
tundusid koolipäevad lühikesed ja kiirest mööduvat, hommikune liikumine
tekitas mõnusa enesetunde. „See nädal
möödus vahvalt ja huvitavalt.“ (Evelyn
3. kl, Markus 4. kl)

Õpetaja Sirje Paberits
ja 3. ning 4. klassi õpilased.
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MITMESUGUST

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

Soodsalt müüa ühe tonni ringis otra,
sobib loomasöödaks. Tel 5565 0840.

Seoses tootmismahtude kasvuga otsime oma meeskonda juurde:

LÕNGA POOLIMISMASINA OPERAATOREID
JA

TOOTMISTÖÖLISI VÄRVIMAJJA
Kandidaatidelt ootame:
• valmisolekut vahetustega tööks		
• eesti keele oskust suhtlustasandil

Pakume:
• stabiilset tööd rahvusvahelises ettevõttes
• täistööaega
• töötasu katseajal 4 €/h + lisatasud, peale
katseaega vastavalt töötulemustele kuni 8 €/h
• kollektiivpuhkust
• väljaõpet kohapeal
• toetavat meeskonda ja toredaid ühisüritusi

Müüa hobusesõnnikut, 30 € koorem.
Tel 508 6784
Aedade hooldustööd, trimmerdamine,
hekkide ja viljapuude lõikus. Transporttööd väikekalluriga. Tel 53413723

Töökoht asub Sindi linnas Kalamaja tee 4 (12 km Pärnust). Hea bussiühendus Pärnuga ning firma
poolt ühistranspordi pileti kompensatsioon. Korraldame tööliste transpordi liinil
Sindi-Tori-Tootsi-Vändra (koos lähedal paiknevate asulatega).

Seinaplaadid Huntonit. MDF *2400*620.
Üks plaat 1,5 m2, 13 eur tk. Tel 5059209

Kandideerimiseks palun saada CV aadressile ailt@danspin.dk
Lisainfo tel +372 56 256 833, 44 73 072

Ostan vanu kuni 1945. a postkaarte ja
fotosid. Sobivad ka kasutatud. Hind kuni
10 €/tk. Tel: 55906683 Marko.

Jaapani-Hiina nõelraviefektiga massaaž Vändras

Teostame ehitus-viimistlus-remondi- ja
torutöid (vannitubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine, parkett
põrandate paigaldus jne).
Tel +372 5617 4500 ; +372 5621 6394
Urmas

Tel 5565 0346

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

Täiskasvanud õppija nädala
(TÕN) raames toimuvad valla eri
piirkondades järgmised üritused:
17. oktoobril kell 17.00 Libatse Lasteaed-algkoolis loeng ,,Metsikute
taimede soolamine ja hapendamine“, lektor Mercedes Merimaa. Info
ja eelregistreerimine tel 538 138 48, Aili
18. oktoobril kell 18.00 Pärnjõe koolis loeng ,,Apteek meie kodus“,
lektor Hiie Lainela. Info ja eelregistreerimine tel 564 764 01 Eve.
21. oktoobril kell 12.00 Kadjaste Vabaajakeskuses loeng ,,Metsikute
taimede soolamine ja hapendamine“, lektor Merzedes Merimaa. Info
ja eelregistreerimine tel 51 468 39 Tiina
24. oktoobril kell 18.00 Vaheka Seltsimajas ,,Nutikas koristamine“,
lektor Kai Kunimägi. Info ja eelregistreerimine tel 52 283 15, Taimi.
10. oktoobril kell 13.00 Kadjaste Vabaajakeskuses ,,Meie jututuba“,
kõik on oodatud osalema. Jututoas arutame aktuaalseid ja päeva
kajalisi teemasid.
Kadjaste Vabaajakeskuses on võimalik korraldada seminare, koosolekuid, koolitusi, õppepäevi jne. Vajalik tehnika korraldamiseks olemas.
Võimalus kohvipausideks ja soovi korral ka toitlustus. Samuti rendime
ruume, et pidada sünnipäevi, perekondlikke ja firma üritusi, ning muid
tähtpäevi. Soovi korral rendime ka saunaruume.
Info tel 51 468 39 Tiina või tiinaheidemann@gmail.com.

Tiina Heidemann
MTÜ Kadjaste juhatuse liige

14. oktoobril ootame Kurgjale
villatöid ja ketramist õppima
14. oktoobril algusega kell 11 toimub C. R. Jakobsoni Talumuuseumi käsitöömajas talukultuurikooli õppepäev, kus saab õppida villatöid ning kedervarre
ja vokiga ketramist Julika Roosi juhendamisel.
Julika Roos on käsitööline ja Lammas Linnas villastuudio eestvedaja
Tallinnas, lambakasvataja Jaani talus Pärnumaal ning osaline pärandkultuurilistes tegemistes MTÜ-s Vanad Oskused. Samuti Hea Villa Seltsi üks
asutajaliikmetest, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu mentor (villatööd ja
ketramine) ning kaasautor raamatule ,,Villast lõngani". Villatööde ja ketramiseni jõudis läbi oma lammaste, kes andsid palju ilusat villa, mis tekitas
põnevust ja huvi õppida selgeks mõni tegevus, mis omakorda aitaks seda
villa vääristada. Käsitsi ketramine lummas teda aga sedavõrd, et tekkis soov
järjest rohkem hea lõnga saladustesse pühenduda, õppida ise ja anda edasi
oma kogemusi, sest on ju teada tõsiasi, et kui on soov midagi põhjalikult
selgeks saada, siis tuleb hakata seda teistele õpetama. Just nii saab hoida end
pidevalt vormis: lugeda, uurida, end täiendada. Käsitsi ketramisega on Julika
nüüdseks tegelenud 10 aastat, viimastel aastatel on lisandunud ka vanade
vokkide restaureerimine ja töökorda seadmine. Vokkide korrastamine, ketruskoolitused ja käsitöölõnga valmistamise teenus ongi saanud põhitööks
ning lisaks lambavillale huvitavad teda teisedki toredad kiud, olgu tegu siis
koera, küüliku, alpaka või mõne muu looma villaga.
Koolituse materjalid on koolitaja poolt, kuid kui keegi soovib oma vokiga
tulla ja nõu küsida näiteks selle parandamise osas, siis on ta oodatud.
Koolituse maksumus on 10 eurot, lisaks on soovi korral võimalik osta
lõunasööki hinnaga 3 eurot.
Vajalik on eelregistreerimine 12. oktoobriks telefonidel 5860 0025,
4458 171 või meiliaadressil kurgja@maaelumuuseumid.ee.

Kohtumiseni Kurgjal!
Monika Jõemaa
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi juhataja

Veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolitused Pärnus
Lp kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete oodatud
osalema tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Pärnus. Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning
sõidumeerikutesüvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
04-07.10.2018, 01-04.11.2018, 06-09.12.2018
Samal ajal alustab ka 70-tunnine ametikoolitus alustajatele.
Koolitajad: Lenno Põder, Vitali Nester jt.
Asume Pärnus Swedbank ärimaja teisel
korrusel (Kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil 58867665
või külasta meie kodulehte:
www.autosert.ee

Vändra Õigeusu kirikus

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

21. oktoobril kell 11.00
LÕIKUSTÄNUPÜHA JUMALATEENISTUS
Võetakse vastu liikmemaksu annetusi

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

Pärnu-Jakobi koguduses

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

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

TEATED
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

KINNISVARA

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

Ostan vanarauda, teie vana seisma jäänud auto ja muud põllumajandustehnikat. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen
kohale iga ilmaga. Tel 58517174

P. 07.10 20. pühapäev pärast Nelipüha. Missa kl 12
P. 14.10 21. pühapäev pärast Nelipüha. Lõikustänupüha. Palvus kl 12
P. 21.10 22. pühapäev pärast Nelipüha. Missa kl 12
P. 28.10 23. pühapäev pärast Nelipüha. Palvus kl 12
Kantselei avatud T-K 10.00-14.00
Pärnu-Jakobi koguduse käsitööring
alustab uut hooaega 2. oktoobril
kell 12.00

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
14. okt kell 11 LÕIKUSTÄNUPÜHA
JUMALATEENISTUS, kaasa teenib koguduse naiskoor.
18. nov kell 11 ootame hõbeleeri jumalateenistusele 1992., 1993. aastal leeriskäinuid. Oma osavõtust palume teada
anda tel 518 8586 või
martinikogudus@gmail.com
Õpetaja Ants Kivilo
tel 4457 570, 5396 0574

EAÕK Kergu kirikus
7. oktoobril algusega kell 11.00
KIRIKU NIMEPÄEVA TEENISTUS
Kõik on oodatud
Koguduse juhatus

ELINA ASAVI

23.03.1924 - 27.07.2018
Soe sügistuul võttis Sul käest,
viis sinna kus tagasi enam ei tulda…

Mälestame

AINO ROHULAT
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Vana 43 elanikud

Mälestame
kallist täditütart

AINO ROHULAT
Südamlik kaastunne
Agele ja Ennule peredega.
Juhan perega

Jäi tühjaks tare
ja tuulelgi ei olnud õuel ruttu,
vaid marjakobar vanas pihlapuus
veel tihuks nagu vaikselt nuttu…

OLEV JÜRISSON
6.05.1936 – 7.09.1988

30. surma-aastapäeval
mälestab Helju

HEINO NOVEK

02.06.1940 - 09.09.2018

AINO ROHULA

07.12.1930 – 16.09.2018

LAINE KRUUSLA

03.11.1927 - 18.09.2018

ILMAR TANK

17.05.1928 - 21.09.2018

Avaldame sügavat
kaastunnet Age Rohulale
perekonnaga kalli ema

Südamlik kaastunne
Agele ja lähedastele kalli

AINO ROHULA

lahkumise puhul.

kaotuse puhul.
KÜ Pilve III elanikud

AINO ROHULA

KÜ Jakobsoni 6 elanikud
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Linda Pikk
Helmi Pihl
Ellen Kold
Meinhard Rink
Edgar Lind
Virve Taidra
Enna Puntso
Eneke Kõrm
Jekaterina Tetsmann
Milda Vunk
Ella Amboja
Rein Kaljusaar
Lea Erm
Aino Michelson
Otu Karask
Daniila Salu
Irja Teppich
Vaike Jürgenson
Elvi Havam
Elle Tauts
Silvia Pärnsalu
Tiiu Juhani
Virve Karask
Ülo Tommingas
Tiiu Maipuu
Tatjana Piip
Malle Kallasmäe
Eduard Zahvatkin
Eha Tamm
Valli Metsoja
Maie Kontus
Eino Killomets

2.10
30.10
6.10
7.10
26.10
1.10
7.10
13.10
15.10
15.10
29.10
4.10
9.10
12.10
13.10
16.10
6.10
9.10
10.10
14.10
15.10
17.10
19.10
19.10
20.10
25.10
4.10
10.10
16.10
22.10
28.10
30.10

94
94
92
92
91
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
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Vändra kultuurimajas

Vändra Raamatukogu

• 7. oktoobril kell 14 ja 18.00 kino ,,PÕRGU

• 30. oktoobril kell 13 laenutab Vändra raa-

JAAN”. Pilet 5 €, soodupilet 4 €.
• 10. oktoobril kell 19 Stand up show ,,OMA
JOPE” pilet 18 €, soodupilet 15 €.
• 11. oktoobril kell 15-17 Eesti- Soome jalatsivabriku jalatsite müük.
• 24. oktoobril kell 18 Koerte teater. Kavas:
klounid, koerad, tsirkusetrikid ja fookused.
Pilet 5 €
• 25. oktoobril kell 18 Seltskonnaklubi ELURÕÕM peoõhtu. Pilet 3 €

Pärnjõe Rahvamajas
• Laupäeval, 27.oktoobril algusega kell 20

SÜGISPIDU. KRÕÕT JA KRAADED 25. Tantsuks
mängib ansambel RUTIIN. Info ja laudade broneerimine tel 5300 9530 Heli. Lauale meelepärane võta ise kaasa. Pilet 7 €.

Suurejõe Rahvamajas

matukogus külalislaenutaja Jaanus Rahula.

• Pühapäeval, 7. oktoobril EAKATE PÄEV.

• Laste Jututuba alustab oma teist hooaega

Kell 10–12 töötuba ,,Martsipanist kujukeste
valmistamine".
Kell 13–16 külalisesinejad: Sindi Naisliit ja tantsurühm ,,Murueided".
Kohapeal võimalus osta koduseid küpsetisi.
Osavõtt tasuta.
Info tel 512 0893 Heldi ja 5332 3326 Olga

Vihtra külakeskuses

• 23.oktoobril kell 18 EESTI PIIBLISELTS 200.

Vändra Raamatukogu muuseumitoas
laupäeval, 20. oktoobril kell 11. Loeme Leelo
Tungla raamatuid ja meisterdame endale
igaüks toreda karbi, mille pärast kaunistame
autori vahvate raamatutegelastega. Ring sobilik alates 6. eluaastast.
• Reedel, 19. oktoobril algusega kell 20
TANTSUÕHTU. Õhtut juhib ja rahvast tantsitab RAUL KIVI. Pidu on laudadega ja palume
kohad eelnevalt broneerida, tel 522 1329.
Meelepärane söök-jook võta ise kaasa, kohv
on tasuta maja poolt. Sissepääs 7 eurot.
Olete lahkesti oodatud!

Pärnu-Jaagupi raamatukogus
Külas Jaan Bärenson ja Mart Rannut Eesti
Piibliseltsist.
Kavas näituse avamine, dokumentaalfilm,
loengud.
• 28. oktoobril kell 14
PÄRNU-JAAGUPI RAAMATUKOGU 135.
Näituse avamine, peoõhtu.

KUULUTAB:
Kõik Sinu nägemisest!

LAUPÄEVAL, 13. OKTOOBRIL SAAB PRILLE
TELLIDA KOOS NÄGEMISE KONTROLLIGA

Soodustus PRILLIRAAMID –30 %

VÄNDRA TERVISHOIUKESKUSES VIHTRA TEE 4,
Registreerida tel 64 40 590
• prillitellijale nägemise kontroll TASUTA
• prillid saadame postiga koju TASUTA

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

Egle ja Martin Rõõmusaare perre sündis
23. juulil poeg RIHHARD.
Riina Kuke ja Lauri Mäeranna perre sündis
25. juulil tütar MERLIN.
Raili Ringmetsa ja Urmet Viiru perre sündis
18. augustil poeg JOHANNES.
Katrin Madissoni ja Kaido Lauri perre sündis
22. augustil poeg KASPAR.
Regina Mederi ja Kristo Kuklase perre sündis
27. augustil poeg CHRIS.
Edi ja Villu Viirna perre sündis 9. septembril
tütar SÄDE.
Anne-Mai Perti ja Siim Merimaa perre sündis
10. septembril tütar MIRTEL.
Reeli ja Rauno Käsperi perre sündis
30. augustil poeg RAYDEN
Ege Rozentovi ja Tanel Sõõrumaa perre
sündis 2. septembril tütar EMMALY
Elise ja Ervin Aarma perre sündis
10. septembril poeg ALEKS ARTUR
Riina Vahteri ja Meelis Lille perre sündisid
19. septembril kaksikud pojad ANDRO ja ARON
Sirly ja Kalev Lease perre sündis
20. septembril tütar SASKIA.

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

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

glasaken.ee

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

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

