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President tunnustas
Vändra ettevõtjaid

Kujutage end korraks ette 23. veebruari õhtusse, kuid 103 aasta tagusesse aega, kui Pärnu Teatri rõdult
kõlasid järgmised sõnad: ,,Eesti, sa
seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus
sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust
võid määrata ja juhtida!“
Ja nüüd tuleme 30 aasta tagusesse aega,
aastasse 1991, kui olime valmis oma
riiki taas üles ehitama, ükskõik kui
raske see ka ei tundunud.
Ja nüüd jõuame tänasesse päeva,
mil võime julgelt öelda, et üles on kasvanud terve põlvkond noori inimesi,
kellele on nõukogude aeg minevik,
mitte üleelatu.
Iga põlvkond tegutseb olevikus,
kuid kannab vastutust ka tuleviku eest.
Noorte õigus ja kohustus on tegutseda Eesti tuleviku nimel. Igal ajal on
armastatud ja meiegi armastame oma
riiki ja teeme tööd, et kõigil läheks elu
paremaks.
Juba aasta aega on meie teele veeretatud koroona, mis on kutsumata külaline ja millest lahtisaamine on veninud

V A L L A

President Kersti Kaljulaid andis Eesti Vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärgid
tänuks 152 inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud
Eesti elu paremaks.
Valgetähe IV klassi teenetemärgi saavad teiste seas kolm Põhja-Pärnumaa valla
ettevõtjat: OÜ Valley juht Aadu Juhkental, AS LSAB juht Juta Tammai, MS Balti
Trafo juhatuse liige Jaanus Luberg.

liiga kauaks. Me oleme väsinud ja tüdinenud piirangutest, kuid uskuge, me
saavutame võidu selle viiruse üle ainult
üheskoos targalt tegutsedes, nii nagu
suudeti luua oma riik 103 aastat tagasi
või taastada iseseisvus 30 aasta eest.
Alati saab teoks see, millesse sa
kogu südamest ja täiel määral usud.
Mina usun ja uskuge teiegi. Head
Vabariigi aastapäeva!
Vallavanem Jane Mets
(24. veebruaril)

Teenetemärkidega tunnustatakse Eesti inimesi ja meie toetajaid välisriikides
nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele
toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.
Palju õnne väärika tunnustuse puhul!

Õie Kuusk

Mälestushetked kodumaa sünnipäeval

vt ka lk 4

Vändras ja Pärnu-Jaagupis mälestati Eesti Vabariigi aastapäeval Vabadus
sõjas langenuid mälestushetkega – süüdati küünlaid, asetati mälestussamba
jalamile pärgi ja lilli.
Vändras heiskas riigilipu vallavanem Jane Mets ja pidas aastapäevakõne.
Järgnesid Kaitseliidu aupaugud, ühine rivistus Kodutütarde ja Päästeametiga,
kiriku trepil laulis Hobikoor. Nii Pärnu-Jaagupis kui Vändras järgnes mälestushetkele jumalateenistus kirikus. Vändra kirikus andis kontserdi Alen Veziko.

Kaitseliitlased mälestasid Vabadussõjas langenuid aupaukudega.

Tarvi Tasane ja Ülle Vapper.

Kaitseliit – Riivo Liiv ja Raul Peetson.
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PÕHJA-PÄRNUMAA VALLA
KAASAVA EELARVE HÄÄLETUS 2020
Hääletusperiood 10. veebruar kuni 10. märts 2021
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 28.01.2020. a
korraldusega nr 28 kuulutati välja avalik konkurss Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide
väljaselgitamiseks ja määrati ettepanekute
esitamise tähtajaks 19. veebruar 2020. aasta.
Tähtaegselt esitati 13 ettepanekut. Vabariigi
Valitsuse 12.03.2020. a. korraldusega nr 76 kuulutati seoses COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas välja eriolukord. Eriolukord kehtis kuni 1.
maini 2020. a. Tulenevalt eriolukorrast vähenes
valla eelarve tulude maht ning koostati negatiivne lisaeelarve. Lisaeelarves vähendati selliseid kuluartikleid, milles ettenähtud vahendid
olid kavandatud tegevustele, mille teostamist
oli võimalik ära jätta või edasi lükata.
14.04.2020. a võttis Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus vastu korralduse nr 112 „Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta kaasava eelarve menetluse lõpetamine", millega lõpetas 2020. aasta
kaasava eelarve menetluse ja otsustas mitte
korraldada rahvahääletust.
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 30. juuni
2020. aasta määrusega nr 17 „Põhja-Pärnumaa
valla 2020. aasta I lisaeelarve" võeti 2020. aasta

eelarvest välja kaasava eelarve 20 000 eurot,
selle summa võrra planeeritakse suurendada
kaasavat eelarvet 2021. aastal. Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsuse 12. jaanuari 2021. a korraldusega
nr 10 „Kaasava eelarve kaudu rahastamiseks
esitatud ettepanekute hindamiseks komisjoni
moodustamine" moodustatud komisjon hindas 12. jaanuaril ja 28. jaanuaril 2021. a toimunud koosolekutel 2020. aasta kaasavasse
eelarvesse esitatud taotlusi ja tunnistas nõuetele vastavaks kaheksa ettepanekut ning viis
ettepanekut mittevastavaks.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kinnitas oma
02.02.2021. a toimunud istungil komisjoni hindamistulemused ja kuulutas välja Põhja-Pärnumaa valla 2020. a kaasava eelarve kasutamiseks
esitatud ettepanekute hulgast elluviidavate
objektide väljaselgitamiseks rahvahääletuse.
Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt
infosüsteemis VOLIS www.volis.ee/gvolis/
osale/index/524?kid=339707.
Rahvahääletuse toimumise aeg: 10. veebruar kell 8.00 kuni 10. märts kell 20.00.
Hääletusel saavad osaleda kõik 2. veebruari
2021 seisuga vähemat 16 aasta vanused valla
elanikud. Hääletada saab ühe ettepaneku poolt.

Kokkuvõte veebruarikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 40. istung toimus
17. veebruaril 2021. a kell 14.00 virtuaalses keskkonnas Zoom.
• Otsustati omandada vallale vara. AS Mako annab tasuta PõhjaPärnumaa vallale üle korteriomandid aadressiga Uus tn 63-3, PärnuJaagupi ja Uus tn 32-10, Pärnu-Jaagupi.
• Seati isiklik kasutusõigus Riigi Infosüsteemi Ameti kasuks.
Eesmärgiks on Juurikaru koolimaja liitmine ELASA sidetrassiga
kiire internetiühenduse loomiseks.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrust nr 39 „Põhja-Pärnumaa valla heakorrakonkursi „Kaunis
kodu“ statuut“.
• Vallavalitsusele anti nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks
ja riigihangete läbiviimiseks.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määrust
nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad“. Tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.a tõstetakse lapse sünnitoetus 500 eurole lapse kohta.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla 2021. aasta eelarve.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik vaadata valla
kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitistena järgmised hooned
Põhja-Pärnumaa vallas Tootsi alevis:
Sõmera tn 2 (katastriüksus: 63801:001:0418) asuva garaaži, mille ehitisregistri kood on 103041897;
Sõmera tn 4 (katastriüksus 63801:001:0417) asuva garaaži, mille ehitisregistri kood on 103041898;
Sõmera tn 12 (katastriüksus 63801:001:0416 ) asuva 14-kohalise garaaži,
mille ehitisregistri kood 103038481.

2020. aasta ettepanekud, mida hääletatakse, on
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Libatse külalava ehitamine
Avalik mänguväljak/välijõusaal Juurikaru Põhikooli õuele
Välitrenažöörid Tootsi
Vändras Turu tn 22 laste mänguväljaku uuendamine
Vahenurme laste mänguväljak
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja parki väliterrass ja Herta Elviste mälestuspink
Õuetrenažööride paigaldamine Suurejõe Rahvamaja juurde
Laste mänguväljaku uuendamine (Kooli tn 2, Pärnu-Jaagupi)

Hääletusel osalemiseks on vajalik ID-kaardiga
siseneda veebilehele volis.ee. Hääletamine
on salajane. Häälte jaotust ettepanekute
vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata.
Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades
enim hääli saanud ettepanekust. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega. Elluviimisele
kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast

maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks
eraldatud summa piiridesse. Ettepanekud viib
ellu vallavalitsus või sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku
elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse
lepingu lõpptulemusena ettepanekust saavutatav tulemus.
Mait Talvoja
Komisjoni esimees

Põhja-Pärnumaa valla investeeringud
aastal 2021
Veebruarikuu vallavolikogu
istungil kinnitati valla 2021. a
eelarve. Kõik eelarvega seotud
materjalid on kättesaadavad
valla kodulehel ja huvitatuil
on võimalik täpsete arvude ja
protsentidega tutvuda. Allpool
toon lehelugejaile lühikese
ülevaate tabeli näol, millised
investeerimistegevused on
vallas sellel aastal planeeritud.
Investeerimistegevuse tulud
on 2021. aasta eelarves 0,69
miljonit eurot ja investeerimistegevuse kulud ca 3,4 miljonit
eurot. Vallavalitsus annab volikogule aru rahalisest olukorrast
raamatupidamise seirearuande
näol kord kvartalis ja volikogul
on pidev ülevaade valla rahalisest olukorrast.
Summad on märkimisväärsed
ja plaanid head. Ikka on öeldud, et unistada tuleb suurelt.
Kas meil õnnestub plaanitu
ellu viia, sõltub sellest, kuidas
läheb meie majandusel ja kuidas suudame välja tulla meid
kõiki kimbutavast epideemiast.
Igaühel meist on sellele omal
moel võimalus anda oma
panus.
Ülle Vapper
Vallavolikogu esimees
ylle.vapper@pparnumaa.ee

Vändra Gümnaasiumi ruumide rekonstrueerimine ja Vändra Muusikakooli
ümberkolimine Vändra Gümnaasiumi ruumidesse

797 698

Tütarettevõtte AS Mako aktsiakapitali laiendamine

330 000

Pärnu-Jaagupi Lasteaia Pesamuna rekonstrueerimine

705 000

Pärnu-Jaagupi Lasteaia Pesamuna põrandate renoveerimine

12 000

Tootsi Põhikooli hoone katuse rekonstrueerimine

75 000

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja kinoruumi põranda ümberehitamine

21 000

Suurejõe Rahvamaja akende vahetus

5 000

Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse katuse rekonstrueerimine ja saali põranda
renoveerimine

29 500

Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse sauna renoveerimine ja võimla katuse remont

14 410

Vihtra Päevakeskuses kaldteede ehitamine treppidele

10 000

Pärnu-Jaagupi Halduskeskusele ruumide rekonstrueerimine Kooli 2

380 000

Vahenurme 3 rekonstrueerimine

150 000

Sotsiaaleluruumide renoveerimine
Vändra Lasteaia Mürakaru maja elektrisüsteemi renoveerimine

30 000
36 000

Valla teede rekonstrueerimine

173 000

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine

116 022

Tootsi lauluväljaku ehitamine

30 000

Kaasav eelarve (2020. ja 2021.a)

40 000

Pärnu-Jaagupi skatepargi rajamine (I etapp)

18 000

Vändra lasteaia Mürakaru maja hooviala teede korrastamine

20 000

Tootsi Halduskeskuse avaliku ruumi väljaehitamine

10 000

Vihtra Külakeskuse hoone ventilatsiooni rekonstrueerimine ja 2020. aastal
planeeritud tegevuste lõpetamine

12 162

Vändra Lasteaia Rukkilill saali rekonstrueerimine

10 000

Pärnjõe Kooli maaküttekompressori vahetamine

5 500

Juurikaru Põhikooli infotehnoloogia seadmed

7 862

Vändra Alevi Hoolekandekeskuse valvesignalisatsiooni ehitus

5 000

Peremehetute ehitiste hõivamise teade on avaldatud 03.02.2021 Ametlikes Teadaannetes.

Valla üldplaneeringu koostamine

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul alates Ametlikes Teadaannetes avaldamisest

Vahenurme LA piirdeaia ehitus ja õueala valgustuse rekonstrueerimine, rühmaruumi elektrisüsteemi ja põranda rekonstrueerimine

16 400

Vastuväited palume esitada kirjalikult Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele,
aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald,
87701 Pärnu maakond, e-post: vald@pparnumaa.ee

Pärnu-Jaagupi Jäätmejaamale autokaalu soetamine

26 160

Hajaasustuse programmi raames eraldatav toetus põhivara soetuseks

98 428

Pärnu maakonna loomade varjupaiga rajamises Põhja-Pärnumaa valla osalus

55 000

Pärnu-Jaagupi Perearstikeskusele kaldtrepi ehitus ja ukse vahetus

59 066
5 300
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Vastlatrall kargel päikeselisel talvepäeval

Saanisõit läbi talvise metsa
oli omaette elamus.

14. veebruaril palistas pikk autode rivi Mädara külaplatsile
viiva tee, parkimiskohad ja sõidukeid jagus suure tee äärdegi.
Põhjust üle pika aja perega koos välja tulla oli küllaga: looduslikult kaunis ja MTÜ Mädara Mäed poolt korrastatud
külaplats, arvukad võistlused, saanisõit, vastlatoidud, ere
päike, parajad miinuskraadid tuulevaikuses ja mägedel laiuvast männikust leviv kargelt puhas metsaõhk.
Kultuurimaja juhataja Martin Sempelsoni sõnul oli
registreerimislehele end kirja pannud üle 400 osavõtja.
Nende kõikide vahel loositi võistluste vaheajal välja auhindu.
Populaarseim ettevõtmine oli Maila Kuke korraldatud saanisõit mägedevahelisel rajal. Kõrgelt mäenõlvalt sai lasta vastlaliugu nii mõõduvõtmiseks kui oma lõbuks, proovida kätt
vibulaskmises, võistelda orienteerumises ja mitmevõistluses.
Erinevaid võistlusi ja mänge oli arvukalt ning kõikidele jagus
auhindu. Naiskodukaitse ja Kaitseliit jagasid traditsioonilisi
vastlastoite – hernesuppi, kuuma teed ja vastlakukleid.
Vastlapäeva ja sõbrapäeva tähistamist korraldasid MTÜ
Pereerror, Naiskodukaitse, Vändra Noortekeskus, Kaitseliit,
Põhja-Pärnumaa vallavalitsus, Vändra Kultuurimaja, MTÜ
Mädara Mäed, Päästeamet. Päeva juhtisid Airin Laasma ja
Rein Kontus. Loosimiste sponsorid: Kohvik Oru Baar –
kinkekaardid, Rein Kontus – kümblustünni kasutamine.
Võistluste auhinnakotid täideti korraldajate toodud meenete
ja maiustustega.
Õie Kuusk

Vastlatralli korraldajad: (tagumine rida) Merit Eier,
Margit Kadak, Ats Paberits Jaanika Peterson, Martin Sempelson.
Esimene rida: Marika Küüts, Rein Kontus, Airin Laasma, Alliki Luuasep.

Köögiplokis valmis välikatlas hernesupp.

Pärnu-Jaagupis
peeti perepäeva
Algselt ehk siis eelmisel aastal oli plaanis pidada EV 103 pidustus suuremalt ilusas suures saalis, kuid kahjuks olukorrast tingitult jäi see kõik
ära. Tekkis olukord, kus pidime uusi ideid välja pakkuma, et mingilgi
moel vabariigi sünnipäeva pidada. Kiirelt tekkis mõte teha üks vahva
perepäev õues, mis peab kindlasti lõppema kontserdiga. Võtsin ühendust
Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse juhi Anne-Mai, Kaisma Rahvamaja juhi
Imbi ja Pärnu-Jaagupi Noortekeskuse juhi Kertuga. Rääkisin neile ideest
ja kõik olid nõus kampa lööma, sest teada on, et koos tegemises peitub
võlu! Idee oli tähistada nii vastlapäeva kui ka Eesti Vabariigi aastapäeva.
Nii see päev saigi paika pandud, et toimuks kõigile midagi. Kohal oli
hobune, kes kõigile saanisõitu tegi, toimusid erinevad võistlused, kus
kõik soovijad said end proovile panna. Kõik, pea 300 külastajat, said
vastlasuppi süüa ja kuklit nosida.
Päeva avas vallvanem Jane Mets ja kuna tegemist oli perepäevaga,
siis olid kutsutute seas ka Lottemaa tegelased siga Helmi ja jänes Adalbert, kes nõudsid samuti avamisel sõna. Pärnu-Jaagupi Spordikeskuse
Esperanza tantsutüdrukud avasid oma tantsuga kontserdiosa ning siis
võttis teatepulga üle Lavassaare Trio.
Suur tänu Pärnu-Jaagupi koolisöökla tegusatele naistele imemaitsva
hernesupi eest, Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeseltsile värskelt hooldatud liuväljaku eest ja kõigile abilistele!
Olen mitmeid kordi öelnud, et antud "koroonaaeg" annab meie
sündmustele hoopis uue hingamise ja me oleme sunnitud rohkem
raamidest välja mõtlema! Olukord on loomulikult kõigile raske, aga
meil, korraldajatel, on väga hea meel, et meie perepäev nii hästi vastu
võeti ja et kõik osalejad said nautida seda vahvat talveilma täiel rinnal.
Mõtlen, et sellest sündmusest võiks saada uus traditsiooniline
sündmus Pärnu-Jaagupis.
Gerda Mölder
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja juhataja-kultuurijuht
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Mälestushetked kodumaa sünnipäeval
Hobikoor

Mati Rosenstein

Aastapäevakõne
pidas vallavanem
Jane Mets.

Kirikus andis
kontserdi Alen Veziko.

Kodutütred ja noorkotkad mälestushetkel.

Vändra Muusikakoolist uues reaalsuses
Huvitavad on need praegused ajad.
Huvitavad, õpetlikud ja proovilepanevad.
Mõnes mõttes nagu katsed või eksam meile
kõigile.
Kas saame hakkama või põrume?
Kas ujume või upume?
Kas oleme omandanud elus need õiged ja
vajalikud kogemused ning väärtused?
Väärtused, mis on olulisemad meie enda pisi
kesest egost.
Väärtused, mis vaatavad kaugemale muga
vustsoonist nimega “mina”.
Väärtused, mis aitavad, toetavad, liidavad.
Viivad edasi ning näevad võimalusi mitte
takistusi.
Või on need hoopis ennast ja teisi mürgitavad
ning pimeda sügaviku suunas kiskuvad betoon
kingad.
Üks hiina vanasõna ütleb: “Ime pole mitte
õhus lendamine või vee peal kõndimine, vaid maa
peal käimine.”

Siia sekundeerib jaapani vanasõna “Kes vihas
tamise asemel naeratab, on alati tugevam”.
Mind on nii õpetatud ja kasvatatud.
Täna ongi käes see aeg, kus tuleb mõista, et
ime on maa peal kõndimine mitte unelmates
lendamine ning vihastamise ja virisemise asemel tuleb näha olukorras head ning võimalusi.
See ongi meie eksam.
2020. aasta möödus meil kõigil uues ning
ootamatus reaalsuses.
13. märts oli see, kui panin meie kooli
uksele sildi, et kool on suletud seoses eriolukorraga Eestis. Natukene veel ja sellest saab
täpselt aasta. See oli uus algus. Justnimelt uus
algus, mitte lõpp. Muidugi sõltub sellest, kas
klaas on sinu jaoks pooltäis või pooltühi.
Kui vaatan enda ümber ringi, näen kahjuks
päris palju ka neid, kelle jaoks klaas on pooltühi. Vahel hakkab neist inimestest kahju. Siis
aga kõnnid taas maa peal ja mõistad, et sina ei
saa nende elu elada. See on nende, mitte sinu
sisemine probleem.
Nagu ütles budismi rajaja Siddhārtha
Gautama ehk Buddha Šākjamuni – rahu tuleb
seestpoolt. Ära otsi seda kusagilt väljast. Kui
oled endaga rahul, on kogu maailm õnnelik.
Probleem ei ole maailmaga, vaid sinu enda ning
sinu mõtteviisiga. Muuda seda ja sa muudad
maailma.
Vändra Muusikakooli jaoks oli klaas mitte
pooltühi, vaid pooltäis ja ta valas sinna juurde!
Lõpetasime selle keerulise 2020. aasta ühe väga
ilusa ning tähendusliku veebikontserdi ning
näitusega “Kauaks südamesse jääb”. Sellega
toetasime vähiravifondi “Kingitud elu”. Kontsert on järelvaadatav ka meie kooli kodulehel.

Täna, aasta 2021 veebruaris jätkame sama
uue reaalsuse ning “eksamitega”. Kelle jaoks on
klaas pooltäis, kelle jaoks pooltühi.
Mul on koolijuhina siiralt hea meel, et enamus minu kooli õpetajatest valavad “pooltäis
klaasi” vaid juurde ning näevad takistuste asemel võimalusi ning lahendusi.
Meie kunstieriala õpetajad Maris ja Merilin on andnud endast kõik, et lapsed saaksid
tundides osaleda. On olnud õuetunnid, on
individuaaltunnid koos videotundidega. Õpetaja Johannes on suutnud isegi digimuusika
huviringi teha distantsõppel. Kuna grupitunnid siseruumides ei ole lubatud, on meie vahva

solfiõpetaja Iren teinud lastega tunde hoopis
õues.
Õpetaja Luule võttis julguse kokku ja tegi
elus esimest korda videotundi läbi meie kooli
tahvelarvuti. Õpetaja Maarja on tänases reaalsuses meie tõeline eeskuju oma veebikontsertide ja ideedega.
Olen väga uhke ja tänulik, et suurem osa
minu kooli õpetajatest on võtnud suunaks “Ime
pole mitte õhus lendamine või vee peal kõndimine, vaid maa peal käimine”.
Toomas Toimeta
M. Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli
direktor
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Võlanõustaja:

Meie Kodu Uhkused

võlarattasse satutakse nii
800- kui 8000-eurose palgaga
Aasta jooksul 12 järelmaksuga ostu tehnikapoest. Söögiraha nappis,
aga kuu telefoniarve oli 171 eurot, sellest kolmandik netimängudele. Võlad olid üle pea kasvanud, aga lahendust hakati otsima siis,
kui kohtutäitur konto arestis. Need on kolm näidet rahaasjadega
plindrisse sattunud eestimaalaste elust, aga tegelikult on võlgadega
hädas inimesi tuhandeid.
Miks inimesed võlarattasse satuvad? Pärnus tegutseva MTÜ
Pesapuu võlanõustaja Evelyn Eichhorst nentis, et põhjuseid on mitu,
kuid üks neist on see, et üsna paljud inimesed ei oska majandada.
„Neil puudub elementaarne finantskirjaoskus, samuti oskus oma
soove ohjeldada – tahetakse tarbida kohe, mõtlemata sellele, kas see
on jõukohane. Teine probleem on asjaolu, et järelmaksu- ja kiirlaenuvõimalused on väga lihtsalt kättesaadavad,“ mainis Eichhorst ja
tõi näite. „Hiljuti harutasin lahti minu juurde nõustamisele tulnud
inimese võlapundart. Ta oli aasta jooksul võtnud 12 järelmaksu.
Ühega neist oli ostetud 116-eurone telefon ja järelmaksuleping
tehtud nelja aasta peale. Kui ma küsisin, miks leping nii pikaks ajaks
tehti, sain vastuseks, et kuna oli juba palju järelmakse võetud, ei
olnud kuus korraga rohkem võimalik maksta kui 4,5 eurot. Mis siis,
et kokkuvõttes läheb telefon niimoodi väga kalliks,“ nentis Eichhorst.

Vändra Kodu elanikud on Vändras elanud alates
2012. a. Alates 12.02.21 kuni 12.03.21 on esimest
korda Põhja-Pärnumaa Raamatukogus Vändra Kodu
elanike käsitööde näitus.
Valgustatud klaasvitriinis on lepatriinud, sipsikud, nööbikaardid, 2m sokid, munarestist pusle,
erinevad teemajoonistused jne. Tööd on valminud
planeeritud aktiviseerivate tegevuste ringides. Iga töö
väljendab täiskasvanud elaniku mõtteid, meeleolu,
oskusi ja püüdlusi.
Juba planeerivad tegevusjuhendajad ja elanikud
ka uue näituse töid. Anname sellest siis kogukonnale
meeleldi teada.
Olete oodatud näitust vaatama!
AS Hoolekandeteenused
Lääne-Eesti piirkonna Vändra ja Rapla üksuse
klienditöö juht Katrin Aasamaa

Vastlatrall Uduveres.

Sõbrapäeva
vastlaliug Uduveres

Kohe algavad võistlused.
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Pühapäeval, 14. veebruari
l sai Uduveres peetud tor
e vastlatrall. Lapsed võisid lus
tida koos vanemate ja van
avanematega. Ühiselt võeti osa
võistlustest ja võeti mõõtu
liu
pikkuses kelgumäel. Ko
os söödi hernesuppi, ma
iustati
kringli ja sooja teega. To
re oli õues veeta lõbus pä
ev ja
osalejaid oli piisavalt pa
lju. Täname kõiki osavõ
tjaid ja
muidugi kõiki lapsi, kes
tundsid tõelist rõõmu hu
llates
koos vanematega. Tänud
Eha Rassadinile maitsva
kringli
eest ja ka supp maitses suu
repäraselt.
Erika Lilleorg
Uduvere Selts

VÕLGU JÄÄVAD NII LIHTTÖÖLISED KUI JUHID
Tema sõnul jõuab võlanõustajate juurde nii töötavaid kui töötuid
inimesi, samuti erineva haridustaseme ja ametitega inimesi: lihttöölisi, keskastme juhte, ametnikke. „Kui palk ja positsioon paranevad,
tõusevad ka nõudmised elustiilile. Laenuvõtmine pigem hoogustub,
kui palgad tõusevad. Aga kui inimene ei oska mõistlikult majandada,
siis ta ei jõua kunagi sinnamaale, et suudaks palgast ära elada,“ kinnitas Evelyn Eichhorst tõsiasja, et võlgadesse võib jääda nii 800- kui
8000-eurose palgaga inimene.
Tema kogemusel alustavad võlglased oma probleemide lahendamisega tavaliselt liiga hilja. „Eks inimene hakkab tegutsema siis,
kui on valus. Näiteks kui on algatatud täitemenetlus ja pangakonto
kinni pannakse,“ ütles Eichhorst. Tegelikult võiks võlanõustaja juurde
pöörduda palju varem, juba siis, kui tekib kahtlus, et lähiajal võib
arvete ja laenumaksete tasumisega probleeme tekkida.
Inimestele võlanõustamise teenuse pakkumine on kohaliku
omavalitsuse kohustus ja pea igas maakonnas on võlanõustajad
olemas. Võlanõustajalt nõu küsimiseks võib soovija pöörduda kas
otse oma maakonna võlanõustaja poole või alustada kohalikust
sotsiaalosakonnast, kust ta vajadusel võlanõustamisele suunatakse.
„Ka siis, kui inimene elab näiteks Pärnus, aga on sisse kirjutatud
näiteks Põlvasse, on meil võimalik teha kokkulepe, et Põlva tasub
meile teenuse eest ja inimene ei pea edasi-tagasi sõitma,“ selgitas
Eichhorst. See, kas nõustamine on tasuta või peab abivajaja maksma,
sõltub samuti sellest, kuidas omavalitsus on teenuse korraldanud.
MILLIST ABI VÕLANÕUSTAJALT SAAB?
Evelyn Eichhorsti sõnul vaadatakse kõigepealt üle inimese laenulepingud – kui suured summad on tagasi maksmata, millised nõuded
on õigustatud ja millised mitte. „Praegu on turul nn hallil alal toimetavaid ettevõtteid. Näiteks on inimesele antud 100 eurot laenu,
aga tagasi küsitakse 600. Tuleb vaadata, kas nõue on õigustatud, sest
ülikõrge intressiga laenuandmine on seadusega vastuolus. Samuti
pole harvad juhtumid, kus inimene on saanud inkassofirmalt kõne,
et ta on 3000 eurot võlgu – hakaku maksma. Kui ma küsin, mille
eest ta võlgu on, ütleb inimene, et ei tea,“ tõi Eichhorst näiteid.
Järgmiseks vaadatakse koos üle, kui suured on võlgu jäänu sissetulekud, millised on tarbimisharjumused ja pere eelarve. Edasine
sõltub sellest, milline on ülevaatuse tulemus. „Kui raha on piisavalt,
nii et saab võlgu tagasi maksma hakata, alustan lepingupartneritega
kokkulepete sõlmimist. Samas võib ka selguda, et pärast hädapäraste
kulude ja söögi eest maksmist raha üle ei jää – sel juhul tuleb hakata
tarbimisharjumusi muutma või sissetulekut suurendama,“ selgitas
Evelyn Eichhorst. Kokkuvõttes tulebki selgeks teha kolm asja: kellele
ja kui palju võlgu ollakse, kas on võimalik rohkem teenida ning mil
moel saaks tarbimist vähendada.
Viimase kohta on kogenud võlanõustajal mitmeid soovitusi.
„Inimesed muutuvad tihti kaameks, kui arvutame kokku, kui palju
neil kuus suitsu ostmisele raha kulub. Või teine näide – tegin eelarvet üksikemale, kelle kuu teleteenuste arve oli 171 eurot – sellest
kolmandik olid Google Playst ostetud mängud, ülejäänu aga suured
internetipaketid. Kas see on mõistlik? Arvan, et alati on võimalik
kokkuhoiukohti leida, aga inimene peab edasiseks tegutsemiseks
leidma motivatsiooni. Mina ei saa kogu aeg kõrval seista ja öelda, et
ära seda või teist asja osta,“ võttis Eichhorst kokku võlanõustaja töö
tuuma: abivajajale õige teeots kätte näidata ja aidata tal edaspidigi
kursil püsida.
Põhjalikumalt saab võlgade vältimisest ja võlgadest vabanemisest
kuulata rahatarkuse taskuhäälingute sarjast, mis asub aadressil sound
cloud.com/rahatarkus.
Heli Lehtsaar-Karma
MTÜ Rahatarkus
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Tootsis tähistati korraga
kolme tähtpäeva

VEEBRUAR 2021

Politsei hoiatab
internetikelmuste eest
Seoses inimeste kasvava internetitarbimisega kolivad ka kelmid üha
rohkem internetti. Aastal 2020 registreeriti Eestis ainuüksi pangakelmusi 193 juhtumit. Kokku said inimesed kahju 624 391,77 eurot.
Pangakelmuste puhul helistati inimestele ja pakuti enneolematult
soodsaid investeerimisvõimalusi. Inimestel paluti alla laadida programmid TeamViewer või AnyDesk. Programmide abil siseneti ohvri loal
arvutisse ja aidati raha investeerimiskontole üle kanda. Loomulikult
keegi oma raha tagasi ei saanud.
Samuti müüvad kelmid internetis tihti olematut kaupa. Et inimesed ei langeks kelmide ohvriks, annab politsei järgmised nõuanded.

21. veebruaril tähistati Tootsis perepäeva egiidi all sõbrapäeva, vastlapäeva ja Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva. Tegemist oli sportliku üritusega, kus kaasati tegevustesse kõik uudistama tulnud inimesed. Päeva
korraldas Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja Riina Kukk koos
Tootsi Lasteaed-Põhikooli noorsootöötaja Inga Raudsepa ja Tootsi
Lasteaed-Põhikooli õpilasesindusega.
Kõige põnevam ja kaasahaaravam oli ürituse esimene võistlus
nimega ,,Aardejaht“, kus viieteistkümnel meeskonnal tuli lume seest
üles leida lamineeritud värviline paber numbriga, mille leidmiseks oli
aega 5 minutit. Numbrite alusel sai iga meeskond endale auhinnaks
erineva pakikese, mis sisaldas sõbrapäeva, vastlapäeva ja Eesti Vabariigi
sünnipäevale sobilikke toiduaineid (rukkileib, või, vürtsikilu, hernesupp ja sõbrapäeva šokolaad). Peale aardejahti sõideti tõukekelguga aja
peale ja visati korvpalli vabaviskeid ning nende parimaid autasustati
vastlakuklitega. Ürituse lõpus kostitati umbes 70 üritusel osalenut sooja
sidrunitee ja kohviku Kuuvarjutus kondiitrite küpsetatud stritsliga.
Üritust jäädvustasid Inga Raudsepp, Martin Mäerand ja Riina Kukk.
Korraldajad tänavad Põhja-Pärnumaa Vallavalitsust ja üritusel osalenuid. Suur tänu positiivse tagasiside eest!
Riina Kukk
Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

Politsei nõuanded kelmuste ohvriks langemise vastu
• Kui sulle saabub pakkumine, mis lubab kiiresti suurt tulu või pakutakse müügiks toodet, mis on raskesti kättesaadav, siis suhtu sellesse ettevaatlikult. Kui pakkuja on tundmatu, tagant kiirustav,
tundub liiga hea, et olla tõsi, siis enamasti ongi tegemist pettusega.
Oluline on säilitada rahu ja võtta endale aega mõtlemiseks.
• Ära jaga võõrastele andmeid oma ID-kaardist, PIN-koodidest, infot
muudest isikut tõendavatest dokumentidest, fotosid krediitkaardist
jms. Ära sisesta kergekäeliselt oma krediitkaardi numbrit/panga
paroole, kui sinult neid küsitakse. Pank ei küsi neid sinult kunagi
e-maili teel - tal on need tavaliselt olemas. Kui kahtled, helista
oma panka ja küsi, kas nad koguvad e-mailide teel krediitkaardi
numbreid/paroole.
• Ära tee ülekannet enne, kui oled kontrollinud konkreetse ettevõtte tausta. Enne, kui hakkad kas reaal- või virtuaalkeskkonnas
rahalist tehingut sooritama, otsi interneti otsingumootoreid (nt
google, neti) kasutades tehingu teise osapoole kohta infot. Tihti
võib sealt leida varem petta saanud inimeste kommentaare ja
vihjeid. Kui leidub viiteid, et tehingu teise poolega on varem olnud
probleeme, peata tehing ning teavita isiku tegevusest politseid
ja portaali haldajat. Alati tuleb olla ettevaatlik, kui kaupleja palub
raha kanda eraisiku kontole.
• Ära lae tundmatu inimese palvel oma arvutisse programme, mis
lubavad tal võtta üle pilti sinu arvutist – TeamViewer või AnyDesk.
• Kui saad kahtlase kõne, lõpeta kõne kohe, blokeeri number ja anna
sellisest kõnest teada PPA infoliinile 612 3000.
• Kindlasti ei tohi alluda kelmide poolt sageli kasutatavale võttele,
mil küsitaks mingil põhjusel (näiteks kaup läks kallimaks vms)
raha juurde.
• Kui oled saanud kahju, pöördu politseisse. Virtuaalkeskkonnas
toimunud kelmuse korral teavita sellest kohe ka portaali pidajat.
Kui sa ei ole kelmile veel raha välja maksnud või on raha nn vahekontol (so broneeritud) ja väljamakset ei ole veel teostatud, teavita
probleemist kohe deposiidi hoidjat (panka, väljamakse teostajat).
Küberkuritegude teadet saab edastada veebilehelt https://cyber.
politsei.ee/
Kõiki arvutikelmuse eriliike ei ole võimalik kirjeldada, tähtis on teada,
et arvutikelmus eeldab arvutisüsteemi eksitusse viimist ehk arvutisüsteemile jääb läbi identifitseerimise mulje, et tegemist on õige konto
omanikuga (näiteks kolmanda isiku poolt võõra ID kaardiga logimine/
allkirjastamine kelmuse eesmärgil).
Olge ise valvsad ja teavitage internetikelmustest ka oma lähedasi.
Alar Abel
Põhja-Pärnumaa
piirkonnapolitseinik

PÄÄSTEAMET

Uued
pesakastid
ootavad
rändlinde
Peagi meile tagasi jõudvad
rändlinnud võivad rõõmustada, sest Rõusa kandis Mikumärdi talu lähistel ootavad
neid 7 uut pesakasti.
Kolm neist tegi Vändra
Gümnaasiumi 5. klassi poiss
Markus Mäesalu algusest
lõpuni oma kätega. Ülejäänutel oli vanaisa veidi abiks.

Silvi Aas

• 14. veebruaril kell 17.39 reageerisid päästjad Põhja-Pärnumaal Libatse külas asuvasse termopuidu valmistamise
tehasesse. Põlema oli süttinud kuivatusahi. Päästjad võtsid materjali kuivatusahjust välja, kustutasid põlengu ning
ventileerisid ruumid. Puitmaterjalide kuivatusahju elektroonika hävis tulekahjus. Sündmus lõpetati kell 18.35, inimesed
vigastada ei saanud.

PÄRNU-JAAGUPIS ON
LUMETÕRJEGA HAKKAMA SAADUD
Käes on talveaja tipp: langeb lund, kerkivad lumevallid, libisevad
jäisel teel liikujad. Õnneks saab esile tuua ka palju meeldivamaid
pilte meie eneste elust. Telerist võib näha ja raadiost sageli kuulda
arusaamatustest lume ja libedate teede probleemidega. Süüdistused algavad ja lõpevad tavaliselt turmtulega vastava maakonna
või linna juhtide aadressil. Õnneks võib Põhja- Pärnumaa rahvas
olla just positiivselt mõtlevate ja elavate inimeste poolel. Toon
esile vaid Pärnu-Jaagupi olukorra. Võib julgelt nentida, et tänu
valla juhtivate ja vastutavate töötajate oskuslikule tegutsemisele
on olukord täiesti tasemel. Pärnu-Jaagupi alevit läbiva asfalttee
kate on lumest ja jääst puhas. Kõnniteed on jalutavatele ja ruttavatele inimestele puhtaks roogitud, teed liivatatud. Elanike tänu
vallajuhtidele ja tõhusat tööd teinud masinate roolikeerajatele!
Henn Lahesaare

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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SAKALA TEE OOTAB
MATKAJAID

Tootsi KONSUM
läbis uuenduskuuri
Tootsi Konsumis vahetati välja
vanad külmriiulid ja jäätisekülmikud. Kauplus sai uue sügavkülmkapi, kuhu mahub nüüd
suurem sortiment ja laiem
valik külmutatud tooteid.
Leiva-saiatooted, küpsised,
konservid, hommikusöögid ja
maitseained said uued riiulid.
Kampaaniatoodetel on nüüd
suurem valik.
Häid ostuelamusi!
Vändra Tarbijate Ühistu

Vändra Konsumi klientidel on nüüd
võimalus teostada igapäevaoste
mugavamalt, kastutades
iseteeninduskassasid!
Kassa kasutamisel tuleb kõigepealt registreerida
oma säästukaart, säästukaart Pluss või Coop
pangakaart.
Palun kontrollige, et Teie säästukaart oleks
isikustatud. See tähendab, et oleks seotud Teie
nimega. Vastasel korral ei saa iseteenindust
kasutada!
Edasi võtke stendilt pult Teie nimega ja
skaneerige omale sobivad kaubad, mille võite
kohe oma ostukotti asetada!
Asetanud puldi stendile, alustage maksmisega.
NB!
Iseteeninduskassas sularahaga maksta ei saa.

Vändra E-poest saab tellida endale
sobivaid tooteid Vändra Konsumi
sortimendi valikust

21. märtsil algusega kell 10.00 toimub Vanaõuelt Kurgjale C. R. Jakobsoni surma-aastapäevale pühendatud traditsiooniline matk Sakala teel,
mida korraldavad ühiselt RMK Külastuskorraldusosakonna Lõuna-Eesti
piirkond ja SA Eesti Maaelumuuseumid C. R. Jakobsoni Talumuuseum.
Sel aastal möödub C.R. Jakobsoni surmast 139 aastat.
Matkaraja algus Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Vanaõue Puhkekeskuse vastas Sakala tee matkaraja alguses.
1961. aastast alates korraldatud Sakala tee matk kulgeb mööda metsateed Kurgja ja Vanaõue vahel, mida mööda C. R. Jakobson käis Viljandisse
ajalehte toimetama. Matka pikkus on 12,2 km.
Puhkepausi saab teha Maltssaare puhkekohas ja Saeveski metsaonni
juures, kus retkelisi ootavad lõke, tee, suupisted ja metsajutud.
Matkal on ka retkejuht, kellega liituda soovijad peaksid olema alguspunktis kindlasti kell 10.00
Kurgjal ootab kõiki soovijaid tasu eest soe supp. Kõigi osalejate vahel
loosime välja ka meeneid.
Tähelepanu! Matkalised, kes soovivad raja läbida, peaksid ise
omale korraldama transpordi matka alguspunkti Vanaõuele.
Seoses COVIDi ohuga sel aastal bussid ei välju Kurgjalt, Viljandist
ega Vanaõuelt.
Matkale saab registreerida 18. märtsini (kuni kella 17.00) aadressil
kurgja@memu.ee või telefonil 5860 0025. Registreerimisel palume teatada
ka lõunasöögi soov.
Matkal osalemine maksab 3.00 eurot (koolieelikud tasuta), mis kogutakse matka alustades Vanaõuel ja selle eest pakume Kurgjal rehetoas tasuta
sooja teed, ekspositsiooni, sauna, veski ning lauda külastuse.
Rohkem infot www.maaelumuuseumid.ee ja Facebookis
C. R. Jakobsoni Talumuuseum

MITMESUGUST

Vabandus

Detsembrikuu Valla Teatajas
Tootsi kooli ja Kärmete Tootsikate
jõulutervituses oli luuletuse autoriks
Kadi-Katharina Paap. Kahjuks oli
perekonnanime viimane täht selles
lehes kaotsi läinud.
Õie Kuusk

TEATED

Tellimuse esitamise aeg on nüüd pikenenud!

Mälestame
kallist sõbrannat

ELLI KALDAT
Helju ja Maimu-Valli

Kauba kohaletoimetamise ajad on 9.00 – 13.00 ja
13.00 – 17.00 esmaspäevast reedeni.
Uksest ukseni maksab viis eurot ja kui tellida
alates 99 euro eest, siis tasuta!
Ostu eest võid maksta Säästukaart Plussi,
krediitkaardi või pangaülekandega.

Südamlik kaastunne
Ene Kitsnikule
perekonnaga
nende leinas

Maha jätsid kodumaja
lumehärmas aiaga …
Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on sinuga …

Klassiõpetajad
Vändra Gümnaasiumist

Avaldame kaastunnet
Erki Valdarule isa

Mälestame endist
töökaaslast

AUGUST VALDARU

HELVE LUMISTET

surma puhul.

ja avaldame
kaastunnet lähedastele.

Vändra päästekomando

Häid ostuelamusi!

Vändra lasteaia pere

Lahkunud on meie armas
ema, vanaema ja
vanavanaema

Valla Teataja on nüüdsest müügil ka
Grossi poes Pärnu-Jaagupis ja Vändras.

KINNISVARA

EELK Pärnu-Jakobi kogudus

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

Teated veebruarikuus:
07.03 kl 14 Jumalateenistus armulauaga
14.03 kl 14 Jumalateenistus armulauaga
21.03 kl 14 Jumalateenistus armulauaga
28.03 kl 14 PALMIPUUDEPÜHA
jumalateenistus armulauaga

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

EELK Vändra Martini Kirikus

Koguduse kantselei avatud
T, K, R kl 10.00–14.00
Kantselei tel 44 64 650, 5451 6999
Diakoni vastuvõtt kolmapäeviti 10-11
või kokkuleppel tel 5451 6999
Sekretär Sigrid Reimets
Kalmistuvaht Aira Safronov, tel 5396 4729

Jumalateenistused pühapäeviti algusega
kell 11

Hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi, tel 5300 7075

Õpetaja Ants Kivilo tel 53 960 574

Diakon Jane Vain, tel 5451 699

REIN MIKSON

ELLA MARIPUU

MAILI SAVIR

15.04.1938 – 16.02.2021

3.04.1928 – 23.01.2021

6.05.1947 – 23.01.2021

VLADIMIR
SAVOLAINEN

HELJU ÕISARU

AINO ARUKASK

12.08.1931 – 4.02.2021

5.03.1950 – 11.02.2021

5.03.1953 – 18.02.2021

LEIDA REITEL

MAGDA JAANSON

12.11.1921 – 11.02.2021

19.02.1928 – 17.02.2021

ELLI KALDA
25.01.1928 – 11.02.2021

Leinavad
pojad Jaak ja Jaan peredega.

Koristan Teie territooriumi risustavast
vanarauast. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale iga ilmaga.
Tel +372 5851 7174
Lame- ja viilkatuste ehitus, remonttööd,
ehituslikud plekitööd,
kivi- ja moodulkorstnate ehitus.
Tel 554 8699, edissonehitus@gmail.com

OSTAN METSA- JA PŌLLUMAAD.
Tel 552 7322

Võimalik on tellida nii tava- kui ka
sügavkülmutatud toidukaupa. Kaasatud on
piirkonnad, kus praegu toidukauplust ei ole.
E-poest ostetud kaubale on võimalik järgi minna
Vändra Konsumi infoletti või tellida otse koju või
ka oma lähedastele.

Teostan väiksemaid siseviimistlustöid.
Tel 5676 0759, kristel.tamm14@gmail.com

MAGDA JAANSON
19.02.1928 – 17.02.2021

MAIMU KUMEL

HELVE LUMISTE

6.09.1934 – 22.01.2021

11.06.1951 – 13.02.2021

MARJE MESIMAS

TERJE KIVIKINK

5.02.1940 – 4.02.2021

6.08.1966 – 7.02.2021

IIVI RUNGI
20.09.1941 – 25.01.2021

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

8

VEEBRUAR 2021

Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
ARNO SEPA
AINO NEILINN
LJUBOMIRA PÕBO
LUISE KUKK
LAINE PÄRNOJA
ASBE TILK
ENDEL KIVISSAAR
AITA RITTER
ELFRIEDE SAAR
SELMA ROOS
RAISSA BASSOVA
REIN KÕRS
VALENTINA KERA
VAHUR KULDKEPP
NIKOLAI TROFIMOV
ANTS PALM
MILVI LAUR
ASSU TAUTS
VAIKE BLUMENFELDT
HEINO ALTKÜLA
SIRJE PAKKONEN
SILVIA NÕMMIK
ANDRES KONT
ANNE PALLO
AIME HIIS
INGRID JÕESAAR
AGNES LÕHMUS
SOFIA TROFIMOVA
HELLE HUNT
MAILA GULJAJEV

15.03
18.03
19.03
22.03
12.03
24.03
30.03
9.03
16.03
25.03
31.03
18.03
28.03
29.03
4.03
11.03
25.03
28.03
6.03
10.03
10.03
11.03
18.03
20.03
22.03
25.03
25.03
25.03
30.03
31.03

96
95
94
92
91
91
91
85
85
85
85
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

14. 03 kl 9–16
Pärnu-Jaagupi Grossi poe juures parklas

TALVELÕPU LAAT
Tulge ostma ja kauplema!

Info 5805 0167
laadakorraldus@gmail.com

Kaasa võtta sõbrad, hea tuju
ja isikut tõendav dokument
Jääme teid kõiki ootama!

VÄNDRA RAAMATUKOGUS

lisainfo 4473 263

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

16. aprillil alates kell 10

PÄRNU-JAAGUPI RAHVAMAJAS
Etteregistreerimine tel 5323 2454
Kristel Tamme ja Mario Pipra perre sündis
7. detsembril poeg Reimo Pipar.
Kadri Alamaa ja Kaivo Reimetsa perre
sündis 19. jaanuaril poeg Kristofer-Kenert
Reimets.

Võtan vastu tellimusi
TOIDUKARTULITELE
Kojuvedu.

Kristel Läätse ja Raiko Liivi perre sündis
20. jaanuaril tütar Romina Liiv.
Marje Meltsa ja Margo Dello perre sündis
26. jaanuaril tütar Mirtel Dello.

Tel 52 05 578
Silver

Maris Heldja-Pärna ja Aldar Pärna perre
sündis 26. jaanuaril poeg Kris Ander Pärn.
Paula Perneri ja Bjorn Haruoja perre sündis
27. jaanuaril poeg Karl Haruoja.
Lisell Valgu ja Rait Tiismaa perre sündis
29. jaanuaril poeg Teiron Tiismaa.
Eveli Tõkke ja Valdo Raaviku perre sündis
7. veebruaril poeg Raju Raavik.
Kristel Krangolmi ja Marek Tiru perre sündis
8. veebruaril tütar Egeli Tiru.
Kristiina ja Aivo Tui perre sündis
9. veebruaril tütar Lenna Tui.
Stella Privitsa ja Andre Ringenbergi perre
sündis 17. veebruaril poeg Ron Ringenberg.

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

vihmaveesüsteemide
paigaldamine,
puhastamine ja remont
arboristi teenus
puude okste laasimine
Järgmine Valla Teataja ilmub 31. märtsil.
Reklaame, teateid ja kaastöid ootame 16. märtsiks meiliaadressile ajaleht@pparnumaa.ee või võtta ühendust tel 55 986 950.
Toimetusel on õigus vajadusel kaastöid lühendada ja redigeerida.
Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

