Nr 7 (7)

VALLA TEATAJA
P Õ H J A - P Ä R N U M A A

Õhtujuhid
eite-taati
(Gerda Mölder ja
Meelis Mägi) ja oma
eakaaslast tervitama
tulnud väike
Miina Pank.
Pärnu-Jaagupi
noored kanneldajad
Anne Marie Tasane,
Kertu-Riin Figol,
Käthriin Aasa.

V A L L A

A J A L E H T

Külalistelt
võtavad sünnipäevakinki
vastu vallavolikogu esimees
Ülle Vapper ja vallavanem
Jane Mets. Peokõnesid
vahendab tõlgina haridusja kultuuriosakonna
juhataja/abivallavanem
Tarvi Tasane.

Esineb
tütarlastekoor
Poolast.

19. oktoobril tähistati
Vändra Kultuurimajas kontsert-aktusega
Põhja-Pärnumaa valla esimest aastapäeva
Juba parklast alates tervitas tulijaid küünalderivi, mis majja sisenedes läks sujuvalt üle
erinevateks valgusefektideks. Andekas ja
kaunis oli kogu teatrisaali kujundus, kuid
kõige tipuks jäi suure akna taga laiuva
männi muutmine erinevate valgustuste
abil looduslikuks dekoratsiooniks.
Õhtujuhid eite-taati (Gerda Mölder
ja Meelis Mägi) väitsid enda vanuseks
tänavuse EV tähtsaima numbri 100. Tori
Rahvamaja teater TRET alustas etendust
Vändra karuloo ja tantsuga.
Oma sünnipäevakõnes rääkisid vallavolikogu esimees Ülle Vapper ja vallavanem
Jane Mets uue suure valla juhtimise esimesest keerulisest tööaastast, mille vältel on
tulnud moodustada uus meeskond, valdavalt ühtlustada erinevaid kordi ja tingimusi
ning ellu on viidud juba mitmedki suured
projektid.
Halinga piirkond tõi uude valda kaasavarana kaasa rea sõprusvaldu, kolm neist
olid külla sõitnud ka sünnipäevapeole.
Sõprusvalda Poolast Ostrow Mazowieckast
esindanud Zofia Grabowska lausus tervitussõnu ja vallajuhtidega anti vastastikku
üle kingitusi. Suurima kingina oli sõprusvalla delegatsioonil kaasas lastekoor, kes
esines võimsa kontserdiplokiga.
Sõprusvallas Leedu Vabariigis Pak
ruojiuse omavalitsuses on Pärnu-Jaagupi

ettevõtjad vastastikku külas käinud kolme
aasta vältel. Delegatsiooni esindaja Rasa
Bagdoniene tundis heameelt uute tutvuste
ja võimaluste üle vahetada kogemusi. Läti
Vabariigist on sõprusvallaks Rundale, kus
tegutseb samanimeline rahvatantsurühm,
kellega on Pärnu-Jaagupi segarühmal
Laieldes soojad sõprussuhted. Vastastikku
käiakse esinemas erinevatel sündmustel
ja festivalidel. Rundale vallavanem Ilvija
Teterina pidas tervituskõne ja andis üle
mälestusmeened.
Tseremooniale järgnes segarahvatantsurühmade Reketys (Leedu) ja Rundale
(Läti) väga heal tasemel tantsukontsert,
kus võis imetleda lavastuslikku külge, tantsijate tantsuoskust ja temperamentset liikumiskunsti.
Aastast sünnipäevalast olid õnnitlema
tulnud naaberomavalitsuste Tori ja Lääneranna juhid ning Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esindajad. Erilise aplausi teenis
Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets
oma realistliku humoorika kõnega läänemaalaste aastase valla kujunemisest ja
igapäevaelust.
,,Meite lapse-lapse-lapse-laps soovib
oma eakaaslasele Põhja-Pärnumaa vallale
palju õnne sünnipäevaks!“ teatasid õhtujuhid ja lavale tatsas oma aastase sammukindlusega väike Miina Pank, käes õhupall,

milles joonistus välja number üks. Sünnipäevalaulu saatel oli väike Miina esinemisega suure rahvahulga ees väga rahulolev
ja rahulik. Sümboolselt oli võrdlus paika
sätitud ja samas väga südamlik.
Ees saalis ootas kõiki Bravo Cateringi
valmistatud suur sünnipäevatort ja teekohv. Torupillihelid kutsusid pärast tordisöömist kõiki õue, kus algas muusika saatel
omanäoline ja uhke ilutulestik.
Kas järgmise aasta sünnipäevapidu
tuleb sama võimas, ei oska ennustada, kuid,
vändralased, kahju, et teid seekord nii vähe
oli. Järgmisel aastal samal ajal tulge kindlasti kooskäimisest osa võtma ja osa saama.
Järgmise päeva õhtul peeti valla sünnipäevapidu Halinga restoranis. ,,Esinesid
sõprusvaldade delegatsioonide esinejad,
kohal oli mustkunstnik Marek Sandermat
ja vahepeal võis imetleda uhket ilutulestikku. Rahvast tantsutas Bierbrauchen
Brass Band, kelle esinemise ajal oli tantsupõrand "umbes" täis, nii et tantsimiseks tuli
ruumi juurde teha. Pidu oli meeleolukas,
tore ja sõbralik. Meie valla meeleolukas
esimene aastapäevapidu jäi paljudele sellest osasaanutele kindlasti kauaks meelde,“
kommenteeris sünnipäeva tähistamist Pärnu-Jaagupi Rahvamaja juhataja-kultuurijuht Gerda Mölder.
Õie Kuusk
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Lev Suni aastatepikkune töö jõudis lõpptulemuseni – veel trükisoe dokumentaalteos ,,Ameerika
Tootsi rabas 2“ on saanud kaante vahele.

Lev Suni talletas Tootsi
alevi ajaloo trükisõnasse
Lev Suni on talletanud Tootsi alevi ja selle ümbruse ajaloo kuni tänase päevani kahte raamatusse, kokku üle 400
leheküljele. Esimene raamat ,,Ameerika Tootsi rabas“,
mille ta koostas koos poja Raivoga ilmus 9 aastat tagasi.
25. oktoobril sai Suni Pajo trükikojast kätte raamatu 2.
osa 250 eksemplari. Teos on kõvakaanelises köites ja
esimese raamatuga samas formaadis. Kaanekujunduski
on sarnane eelmisega – kui esimesel raamatul olid kahel
pool pildid uhkest vabrikust, siis nüüd on mõlemal pool
kurb mälestus tehase lammutamisest.
,,Püüdsin ilmumist ajastada peagi 80-aastaseks saava
Tootsi turbatööstuse äramärkimiseks. Tahtsin võimalikult palju haarata. Olen sellega tegelenud alates 1999.
aastast. Esimese raamatu tegime koos pojaga, teise osa
panin ise kokku. Pealkirjaks ,,Ameerika Tootsi rabas“
inspireeris 1939. aastal tollase majandusministri Leo
Sepa sarnane ütlus, sest tolle aja kohta oli meil ultramoodne tehas, mis briketeeris turvast. Euroopas sellist
ei olnud. See oli puhtalt Eesti kapitalil ehitatud tehas,“
selgitab Suni. Raamatus ei ole juttu ainult briketitööstuse rajamisest, vaid kogu inimasustuse kujunemisest
ja kulgemisest ammu enne vabrikutki, alustades kivikalmetest, muistenditest, keskaegsetest palkteedest ja
ajast, kui Tootsis oli veel Viluvere mõisa karjamõis, kuni
läbi Teise ilmasõja tänapäevani välja.
,,2. osa on üles ehitatud valdavalt ajaloolistel fotomaterjalidel ja sisaldab 300 tekstiga fotot, mis kõik räägivad Tootsist alates 1939. a turbatööstuse rajamisest
ja lõpetades 2018. a kevadel Eesti Energia tuulepargi
ehituse algusega suursohu.“ Kui inimeste mälestused
võivad ajas muutuda ja tuhmuda, siis Suni arhiividest ja
eraisikutelt kogutud aukartustäratav arv fotosid kõneleb
möödunust ausalt ja vahetult.
Lev Suni on põline Tootsi elanik ja väidab et on
alevist eemal olnud ainult tehnikumis ja ülikoolis õppimise ajal. Koos abikaasa Jekateriinaga on siin tublideks
inimesteks kasvatatud kolm last – praegu ettevõtjana
tegutsev tütar Elina, finantsalal töötav tütar Liis ja
praegu Jõgevamaal huviharidust arendav ajakirjanikust
poeg Raivo. Vändra Gümnaasiumi vilistlane Raivo Suni
sai tuntuks ETV populaarsete saadete ,,Murdepunkt“ ja
,,Foorum“ juhina ja ning kaastöödega saatele ,,Osoon“.
Aastail 2000–2002 andsid isa ja poeg välja trükist
“Kodukant”. Koopiamasinal paljundatud kodulookirja
ilmus ühtekokku 40 numbrit, mis sisaldasid noppeid
ajakirjandusest ja haruldasi fotosid Tootsi minevikust.
7 aastat pani Lev Suni kokku ja andis välja kohalikku
ajalehte ,,Tootsi Teataja“. ,,2013 lõpetasin, siis hakkas
sellega tegelema vald,“ räägib Suni.
Raamatu ,,Ameerika Tootsi rabas 2“ esitlus toimub
11. novembril kell 13 Eesti Turba Muuseumis Tootsis. Kel huvi raamatut endale soetada, saab seda teha
esitlusel või võttes Lev Suniga ühendust meiliaadressil
levsuni@gmail.com.
Õie Kuusk
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KOKKUVÕTE OKTOOBRIKUU
VOLIKOGU ISTUNGIST
Põhja-Pärnumaa vallavolikogu I koosseisu 15. istung toimus
24. oktoobril Libatse Lasteaed-algkoolis. Enne istungit tutvustasid kooli direktor Külli Lumi ja majandusjuhataja Sirje Elvala
koolimaja ja lasteaeda ning rääkisid kohalike tegemistest.
• Kuulati ja võeti teadmiseks Põhja-Pärnumaa valla
2018. aasta eelarve III kvartali täitmise seireanalüüs
ja aruanne.
• Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta II lisaeel
arve I lugemine. Parandusettepanekute esitamise tähtaeg
on 3. november 2018. a kell 24.00.
• Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise korra I lugemine. Parandusettepanekute esitamise
tähtaeg on 3. november 2018 kell 24.00.
• Kehtestati Põhja-Pärnumaa valla jäätmekava aastateks
2018-2023.
• Kehtestati Vallavara valitsemise kord.
• Algatati Põhja-Pärnumaa valla üldplaneeringu ja kesk
konnamõju strateegiline hindamine ja sõnastati ülesanded.
• Isikliku kasutusõiguse seadmisega otsustati koormata
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks tähtajatult ja
tasuta elektroonilise side võrgu rajamiseks Tootsi alevis
asuvad viis maaüksust.
• Otsustati taotleda maa munitsipaalomandisse
Tootsi alevis Tootsi-Piistaoja teega külgnev maa-ala, mille
ligikaudne suurus on 7,2 ha.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Tootsi alevis
Kesk tn 9 asuv maa-ala, mille ligikaudne suurus on 3630 m2.
• Alustati menetlust Osaühing Tootsi Kommunaal ja
aktsiaselts Mako ühendamise ettevalmistamiseks.
• Otsustati algatada Ühinemislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks ning ettepanekute
ja vastuväidete esitamiseks.
• Kinnitati koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt
kaetava osa määr, milleks on alates 1. jaanuarist 2019.
a ühe lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
töötasu alammäärast.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrust
„Õpetajate töötasustamise alused". Kehtestati, et alates 1. jaanuarist 2019. a on koolieelsetes lasteasutustes ja
munitsipaalhuvikoolides töötavate õpetajate töötasu alammäär 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud
tasemega lasteaiaõpetajal ja munitsipaalhuvikooli õpetajal
100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
• Otsustati pikendada mittetulundusühinguga Kadjaste
sõlmitud Kadjaste Külakeskuse hoone tasuta kasutamise lepingu tähtaega kuni 31.12.2028. a.
• Otsustati otsustuskorras võõrandada Vändra alevi
Jaama 9-2 korteriomand 5000 euro eest senisele korteri
üürnikule.
• Kehtestati Vihtra Päevakeskuse põhimäärus.
• Kehtestati Vändra Alevi Sotsiaalmaja põhimäärus.
• Tunnistati kehtetuks kuus ühinenud omavalitsuste
volikogude määrust ja üks Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus.
Vabas mikrofonis arutati revisjoni tulemusi ametiautode
kasutamisel. Kuulati revisjonikomisjoni esimehe Jaanus
Rahula ülevaadet toimunud revisjonist.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestust istungist on võimalik vaadata
valla kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Uuenduskuuri läbi teinud
Tootsi ujula ootab ujujaid
Kevadel põhjalikuks remon,,Uskuge, ujumine on
diks suletud Tootsi Kultuuriväga hea spordiala,“ kiitis
Tootsi
ja Spordikeskuse ujula kuuluvallavanem ja tõestas oma
saun-ujula
tati 26. oktoobri südapäeval
väidet 25-meetrise raja
pidulikult taas avatuks.
mitmekordse kiire läbion avatud:
Esmalt näitasid basseini
misega.
N – 16-20,
Val lale läk s ujula
helesinisena kumanud vees
R – 16-20
oma oskusi spordiklubi Swan
uuenduskuur maksma
Nest kujundujujad. Vallaligikaudu 50 000 eurot.
L – 11-15
vanem Jane Mets kuulutas
Majandusosakonna juhataja Mait Talvoja sõnul
kompleksi avatuks ja rääkis
kohalikule rahvale, et järgmise projektina renoveeriti kogu basseiniosa, vahetati
on Tootsis käsil kanalisatsiooni ja pumba- pumbad, ehitati uus veepuhastussüsjaamade renoveerimine. ,,See peaks aasta teem, paigaldati uus valgustus ja remonlõpuks tehtud olema.“ Lähituleviku plaa- diti lagi. Tootsi ujula on Eestis üks vähenides on vallal veel kultuuri- ja spordikes- seid, mis asub väikeses alevis ja kuulub
kuse uuenduskuur ja võimalikult paljude kohaliku omavalitsuse haldusalasse.
ühistegevuste koondamine ühise katuse Lähitulevikus hakkavad siin õppekavas
alla. Pärast pidulikku tordisöömist täitus ette nähtud ujumistundides käima kõik
valla koolide õpilased. Palgale on võetud
bassein kiiresti ujujatega.

ujumistreener. ,,Paar kooli on lubanud
tulla ka naaberomavalitsustest,“ räägib
Talvoja. ,,Läbirääkimised käivad Uulu,
Sauga ja Tori kooliga.“ Riik toetab valla
laste ujuma õpetamist ligikaudu 10 000
euroga aastas. Ujumistundidest ja muudest lasteüritustest vabal ajal on ujula avatud kõikidele soovijatele. Zalena Jõemets
ja Valve Kullasep on kaks kiiret naist, kes
müüvad pileteid, hoiavad kogu saunaja basseiniruumid oma valvsa pilgu all
külastajatele toimivatena ja korras. Naiste
sõnul on talvel väga palju ujujaid. ,,Meil
käiakse Torist, Arest, Suigust, Vändrast,
Katsejaamast ja vahel peredega Pärnustki.
Eriti aktiivsed on pensionärid, nii meie
omad kui Vändrast. Räägivad, et saun on
küll kodus olemas, aga basseini ju ei ole,“
muheleb Zalena.
Õie Kuusk

Kobra maardlas Kobra dolokivikarjääris kaevandamise
keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade
Keskkonnaamet teatab Kobra maardlas
Kobra dolokivikarjääris kaevandamise
keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valikust väljapanekust ja avaliku
arutelu toimumisest.
Taotletav Kobra dolokivikarjäär
(mäeeraldis ja selle teenindusmaa) asub
Pärnu maakonnas Vändra vallas Kobra
külas eraomandisse kuuluval kinnistul
Jaani (katastritunnus 93002:001:0224).
Taotletava mäeeraldise pindala on
14,47 ha ja selle teenindusmaa pindala
on 17,88 ha. Kaevandamise mäetehnilised tingimused on kõrge põhjavee tõttu
keerulised. Kogu ehitusdolokivi varu
(kasulik kiht keskmise paksusega 16,8
m) jääb põhjaveetasemest madalamale.
Kaevandamise puhul on vajalik vee väljapumpamine karjäärist. Maavara (kõrge- ja
madalamargiline ehitusdolokivi; kaasnevateks maavaradeks ehituskruus ja ehitusliiv) kavandatakse kasutada üld- ja

teedeehitusel ning killustiku tootmisel.
Taotletava loa kehtivusaeg on 25 aastat.
Maavara kaevandamise taotletav keskmine aastamäär on 86,2 tuhat m³.
KMH algatati tuginedes KeHJS §-le
3, § 6 lg 2 p-le 2 ja lg 2¹, 3 ja 3¹, §-le 9,
§ 11 lõigetele 2, 4 ja 11, § 18 lõikele 7,
§ 56 lõikele 10 ning Vabariigi Valitsuse
29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 3
punktile 4 ning koostatud KMH eelhinnangus esitatud kaalutlustele.
Kavandatava tegevuse arendaja on
Kivikandur OÜ (registrikood: 11200972;
kontaktandmed: Järvekalda 1, Harkujärve, 76902 Harjumaa; info@warren.
ee; kontaktisik Tiit Ploom). Otsustaja on
Keskkonnaamet (kontaktisikud Toomas
Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon447 7383; Agnes Kapanen,

Lehtede vastu võtmine Vändras
Vändra alevi reoveepuhasti juures oleval
komposteerimisplatsil võetakse lehti vastu
3. ja 4. novembril ning 10. ja 11. novembril
kell 9.00-14.00 ja kõigil tööpäevadel 8.00-13.00.
Lehtedega koos ei võeta vastu oksi ega muid
jäätmeid.

e-post agnes.kapanen@keskkonnaamet.
ee, tel 4355621). Juhtekspert on Ain
Põldvere (Maavarauuringud OÜ, e-post
ain.poldvere@gmail.com, tel 510 4753).
KMH programmi eelnõuga saab
tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti
Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu, II
korrus) ja Keskkonnaameti veebilehel
www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised,
pressiinfo: www.keskkonnaamet.ee/sites/
default/files/KMH/kobra_kmh_programm_27_09_2018_lisadega.pdf
KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile (Roheline tn 64, 80010
Pärnu või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi ajavahemikus 11. oktoober kuni
12. november 2018. KMH programmi
avalik arutelu toimub 14. novembril
2018 kell 15 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (Pärnu-Paide mnt 2,Vändra
alev) II korruse volikogu saalis.

Sügisene lehtede vedu Pärnu-Jaagupis

29. oktoobril, 5. novembril ja 12. novembril
Teenust osutatakse tasuta ainult
Pärnu-Jaagupi alevi elanikele.
Palun pange lehed kottidesse ja tõstke tänava
äärde nähtavale kohale.
Lisainfo: Rita Reppo, tel 5348 2928.

9. detsembrist käivitub bussiliin senise Pärnu-Lelle rongi asemel
PEATUMISED PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAS:
Alates 9. detsembrist 2018
alustab bussiliin nr 333
Rapla suunas
Pärnu suunas
Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla,
7:19 11:29 17:29 TOOTSI
10:03 14:13
mis asendab senist rongiliini
7:34 11:44 17:44 ALUSTE
9:48
13:58
Pärnu ja Lelle vahel. Buss sõidab
7:42 11:52 17:52 VÄNDRA 9:40
13:50
edasi-tagasi kolm korda päevas.

20:23
20:08
20:00
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Vändra Alevi Hoolekandekeskuses
peeti avaaktust
19. oktoobri südapäev oli alevi hoolekandekeskuse saalis eriliselt pidulik –
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Vändra
töökohapõhise õpperühma 19 immatrikuleeritud õpilast tähistasid avaaktusega
oma kooliteele asumist.
Pärast 2-aastase õppekava läbimist
ja kutseeksami sooritamist saavad kõik
õppurid tase 4 hooldustöötaja kutsetunnistuse. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
kutseõppe osakonna juhataja, elukestva
õppe keskuse õppejõud-lektor Piret
Tamme tervitas kooli vastseid õpilasi:
,,Kes õpetab, see õpib kõige rohkem.
Kahe aasta jooksul on teie elu nagu
Ameerika raudteel, tuleb ka see hetk,
kui mõtlete, et mida ma siin üldse teen.
Pidage vastu, seni on paljud töökohapõhise õppe lõpetanud jätkanud õpinguid
meie kõrgkoolis või mujal samal erialal.
Olete kaasatud ka välismaal toimuvatele

Õpilased koos juhendajate ja õnnitlejatega.

praktikatele.“ Sotsiaalosakonna juhataja
Anneli Kaljur tundis heameelt, et korraga saab tasemel koolituse nii suur hulk
Põhja-Pärnumaa vallas asuvate hoolekandeasutuste töötajaid. Õpilasi tervitasid

Õpperühma moodustamise idee ja teostuse autorid: Karin Kütt, Maarika Veigel, Piret Tamme ja Silje Lang.

SA Vändra Tervisekeskuse juhatuse
liige Leho Tamvere ja vallavanem Jane
Mets: ,,Mis saab veel toredamat olla,
kui täiskasvanud õppija nädalal avada
selline õppegrupp, kus mitte õpilased ei
jookse linna, vaid kool tuleb kohapeale.
Suur kummardus algatajatele.“ Vändra
Alevi Hoolekandekeskuse juhataja Silje
Lang tunnistas, et võttis umbes kaks
aastat tagasi ühendust Piret Tammega
ja küsis nõu, kuidas ja kas oleks võimalik töökohapõhist õpet korraldada.
Sealt hakkaski idee arenema, kuni jõudis
mitmete inimeste kaasabil teostuseni.
Videotervituse uutele õpilastele saatis
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor
Ülle Ernits.
Vändra Muusikakooli õpetajad Kaja
Saar, Luule Põder ja Harli Maanus lisasid lillesülemite, kingituste ja tervituste
vahele pidulikkust muusikaliste mõttepausidega.
Õie Kuusk

Toetus üksi elavatele pensionäridele
Oktoobrikuu toob juba teist aastat järjest positiivse lisa meie vanemaealiste
inimeste sissetulekutesse – üksi elavad
pensionärid saavad üksi elava pensionäri
toetust. Toetuse eesmärk on parandada
üksi elava pensionäri majanduslikku iseseisvust ja vähendada vaesust.
Üksi elava pensionäri toetust maksab
Sotsiaalkindlustusamet koos oktoobri
pensioniga ja selle saamiseks ei pea pensionär ise midagi tegema – amet maksab
seda rahvastikuregistris olevate andmete
põhjal. Toetuse määramiseks vaatame,
millised andmed on pensionäri kohta
rahvastikuregistris kuue kuu pikkuse
perioodi vältel alates 1. aprillist kuni 30.
septembrini. Toetuse saamiseks peab
pensionär olema kogu sellel perioodil
vanaduspensionieas ja nagu toetuse nimi
ütleb - elama rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetust makstakse neile, kelle
kättesaadav pension on 2018. aastal
väiksem, kui 492 eurot.
Üksi elamise reeglil on ka mõned
erandid. Näiteks, kui samal elamispinnal
elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks
nendest või mõlemad on pensionärid, on
õigus üksi elava pensionäri toetusele. Ka
juhul, kui pensionär elab koos oma alaealise või kuni 21-aastase õppiva lapsega,
saab pensionär toetust.
Paraku on jätkuvalt aga ka selliseid
pensionäre, kes elavad küll reaalselt üksi,
kuid kelle andmed rahvastikuregistris
seda ei kinnita. Lapsed on ammu kodust
lahkunud, kuid kui sissekirjutused on jäänud rahvastikuregistris muutmata, ei saa
sotsiaalkindlustusamet seda toetuse määramisel arvestada. Ka juhul, kui inimene
on rahvastikuregistrisse registreeritud

ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega, ei
ole meil võimalik toetust määrata. Julgustame seetõttu inimesi kindlasti oma aadressiandmeid rahvastikuregistris õigeks
muutma ja sel juhul tekib toetuse saamise
õigus juba järgmisel aastal.
Toetust saavad ka hooldekodude
elanikud
Üksi elava pensionäri toetust maksame
ka kõigile ööpäevaringset hooldusteenust
saavatele pensionäridele, kes on teenusel
viibinud vähemalt alates selle aasta aprillist. Nende puhul ei lähtu me rahvastikuregistrijärgsest elukohast, vaid asjaolust,
et inimestel tuleb hoolekandeasutustes
tasuda sarnaselt kodus elamisele igakuiselt eluks hädavajalike kulutuste eest.
Kui kahest samale aadressile elama
registreeritud pensionärist üks on läinud
hooldekodusse ja teine on jäänud nende
ühisesse koju üksi elama, maksame toetust mõlemale. Seda põhjusel, et üldjuhul
hooldekodud ei võimalda teenuse saajaid rahvastikuregistris ümber kirjutada
ja seega puudub hooldekodu elanikuga
samal elamispinnal elanud pensionäril
sisuliselt võimalus end registris üksinda
elama märkida.
Kuidas toetust saab?
Üksi elava pensionäri toetuse maksab sotsiaalkindlustusamet välja üks
kord aastas – koos oktoobri pensioniga. Toetuse suurus on 2018. aastal
115 eurot. Toetus makstakse välja samamoodi, nagu pensioni - kui pension makstakse arveldusarvele, siis samale arvele
laekub ka toetus. Kui aga pension toodi
koju, siis tuuakse toetus samuti koju.

Toetuse saamisel ei ole oluline, kas
vanaduspensioniealine inimene töötab
või ei tööta. Samuti ei võeta toetuse
määramisel arvesse muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Toetuse määramisel
lähtume inimese kättesaadava pensioni summast, mis peab toetuse saamiseks olema väiksem kui 492 eurot.
Üksi elava pensionäri toetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei
arvata toimetulekutoetuse arvestamisel
sissetulekute hulka.
Kui pensionär saab pensioni ka
mõnest välisriigist, peab ta toetuse saamiseks sotsiaalkindlustusametile teada
andma oma välisriigi pensioni suuruse
1. aprilli 2018 seisuga. Toetust maksame
vaid juhul, kui Eestist ja välisriigist saadavate pensionite summa kokku jääb alla
492 euro.
Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse saamise
peamiseks eelduseks on korras andmed
rahvastikuregistris. Kui pensionär ei vasta
mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil – aprillist septembri lõpuni – toetuse saamise tingimustele, tekib järgmine
võimalus toetust saada järgmisel aastal.
Rohkem infot üksi elava pensionäri
toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustus
amet kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0. Küsimuste tekkimisel saab
võtta ühendust sotsiaalkindlustusameti
infotelefonil 612 1360 või e-kirja teel
yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste
osakonna nõunik
Merle Sumil-Laanemaa
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Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja
Vändra alevi ühinemislepingu muudatuse
ja seletuskirja avalik väljapanek
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 otsusega nr 58 otsustati
panna avalikkusele tutvumiseks Halinga valla, Tootsi valla, Vändra
valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muudatused ja seletuskiri.
Avalik väljapanek on perioodil 29. oktoober 2018 kuni 19. november 2018 (k.a) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kantseleis, Tootsi ja
Pärnu-Jaagupi halduskeskuses, Põhja-Pärnumaa valla raamatukogudes ning valla veebilehel.
Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu
kahe punkti muudatustele esitada hiljemalt 19. novembriks 2018
(k.a). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või posti teel
aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, 87701 Pärnu maakond.
Riini Õige
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
vallasekretär
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu
ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Pärnu-Jaagupi alevis Aia 6 maaüksusel asuva ehitise mõttelise osa suurusega 24,03%. Endine teadaolev omanik oli AS Ääretec, reg-kood
10297917. Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku
omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada Põhja-Pärnumaa Vallavolikogule, aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev,
Põhja-Pärnumaa vald, 87701 Pärnu maakond.
Riini Õige
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
vallasekretär
riini.oige@pparnumaa.ee
+372 44 73 700

Vallavalitsus ootab Valla Uhkuse
aunimetuse kandidaate
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrusega nr 37 „Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord" sätestati Põhja-Pärnumaa
valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused. Üheks tunnustusavalduse liigiks on Valla Uhkuse aunimetuse
määramine. Valla Uhkuse aunimetus määratakse tunnustusena
inimestele, kes on olnud elupäästjad, puuetega inimeste abistajad,
loomakaitsjad, maaelu edendajad, lihtsalt kuldsüdamed, elu- ja
külasädemed või kes on ootamatutel eluhetkedel käitunud kangelaslikult. Valla Uhkuse aunimetuse kandidaate võivad esitada kõik
füüsilised ja juriidilised isikud. Vallavalitsus ootab ettepanekuid
Valla Uhkuse aunimetuse määramiseks 15. detsembrini 2018.
Ettepaneku võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee või postiga aadressile Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsus, Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev 87701.
Valla Uhkuse nimi kantakse valla auraamatusse, Valla Uhkusele
antakse valla teenetemärk, tänukiri ja meene.

Sotsiaalkindlustusamet otsib kaitstud töö
teenuse pakkujaid
Sotsiaalkindlustusamet otsib hankega järgmiseks kaheks aastaks
partnereid pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamiseks. Hanke
eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5,8 miljonit eurot.
Pikaajalise kaitstud töö teenuse eesmärk on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele töö tegemise võimalust kaitstud
ja kohandatud töökeskkonnas ning abi osutamist tööle saamiseks
avatud tööturul.
Sotsiaalkindlustusameti kaitstud töö projektijuht Tiia Orlovski
sõnul saavad teenuse abil suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja
jõukohases töötempos ning seejuures tagatakse neile vajalikus
ulatuses juhendamine ja abi. „See teenus võimaldab inimesel olla
aktiivne hoolimata tema erivajadusest, aitab kaasa paremale ühiskonda integreerumisele ning suurendab sotsiaalset kaasatust,“
lisas Orlovski.
Hankel on oodatud osalema kõik asutused ja organisatsioonid, kes on valmis vähenenud töövõimega inimestele kaitstud
tingimustes töötamise võimalust pakkuma. Kõik kliente juhendavad spetsialistid peavad olema sobiva väljaõppe ja praktilise
töökogemusega.
Sotsiaalkindlustusamet on kaitstud töö teenust pakkunud psüühikahäirega, ajukahjustusega ning nägemisvaegustega inimestele
alates 2016. aastast. Teenust kasutab hetkel 630 inimest ja teenus
on kättesaadav 29 kohalikus omavalitsuses 79-st.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14. november kell 14. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast riigihanked.
riik.ee/register. Hanke viitenumber 201532. Kõik hanget puudutavad küsimused tuleb esitada hankeregistri kaudu.
Lisainfo riigihangete registri kohta. Uuele registrile sujuvaks
üleminekuks ei ole register kasutamiseks kättesaadav vahemikus
18.10.2018 kell 16:00 kuni 21.10.2018 (k.a).
Kontakt: Tiia Orlovski,
sotsiaalkindlustusameti kaitstud töö projektijuht, 53001509
Kaili Uusmaa,
sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonjuht, 5087370
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Õpetajate päeva tähistati
kontsert-aktusega
Põhja-Pärnumaa vallavalitsus kutsus valla koolide, lasteaedade ja huvikoolide õpetajad õpetajate päeva väärikaks tähistamiseks Vändra
Kultuurimajja.
Kultuuri- ja haridusosakonna juhataja
Tarvi Tasane, haridusspetsialist Tiia Kallastu
ja vallavanem Jane Mets andsid teatrisaali laval
kokku 57 õpetajale tänukirja ja lilleõie pühendunud töö eest.
,,Maailmas on palju tähtsaid ameteid.
Mõni on eemalt vaadates päris lihtne, teine
jälle väga keeruline, kuid on üks amet, mis
oma olemuselt kõik ülejäänud varju jätab –
see on õpetajaamet. Kuigi õpetajate päeval
räägitakse rohkem praegu töötavatest õpetajatest, mõtleme me tänutundega ka oma
õpetajatele. Õpetaja elukutse on ajast aega
olnud üks raskemaid, tähtsamaid ja samas ka
huvitavamaid elukutseid. Noore inimesega
koos kasvamine, nende juhendamine ja arendamine nõuab suurt pühendumust. Mis aga

Tänukirja, lilleõie ja vihmavarju on vallavanem Jane Metsalt
vastu võtnud Silja Enok, Katrin Palu ja Tiia Balent.

rõõmustab õpetajat kõige enam? Ilmselt nagu
lapsevanematki – õpihimulised lapsed. Kuidas
aga saada laps niikaugele, et tema loomulik
huvi säiliks läbi pika kooliaja? Kindlasti ei aita
ainuüksi õpetajapoolsest imest, vaid on vaja ka
teiste toetust. Perekonna ja meie kõigi toetust
ning tunnustust, kuid tihti pakume seda liiga
vähe. Soovin teile tugevat tervist, päikest silmadesse ja soojust südamesse, ning lõpetaksin
Aleksander Suure sõnadega: ,,Ma ei võlgne
oma õpetajale sugugi vähem kui oma isale, isalt
olen saanud elu, Aristoteleselt aga elutarkuse“,“
rääkis vallavanem oma tervituskõnes.
Kontsertosas pakkus huvitava elamuse
revüütrupi Glamor de Tour hoogne tantsu
etendus. Kultuurimaja väikeses saalis ootasid
kõiki pedagooge uhiuued valgetesse katetesse
mähkunud pukklauad, mille ääres võis proovida Bravo Cateringi kokkade valmistatud
maitsvaid suupisteid ja uhket peotorti.
Õie Kuusk

Noorteühing Eesti 4h
Pärnumaa piirkonna
parimad
Laupäeval, 13. oktoobril toimus Viljandi teatris ühingu kiidupäev, kus tänati selle aasta
parimaid. Üritus algas teatrietenduse „Vai-vai vaene Vargamäe“ vaatamisega. Seejärel
koguneti juba kohvikusse, kus jätkus parimate tänamine.
Pärnumaa piirkonna aasta 2018 parim noor
Selle aasta parimaks nooreks on klubi ,,Kärmed Tootsikad“ särasilmne Kerda Erm,
kes kuulub ühingu ridadesse juba 8 aastat. Ta on Pärnumaa piirkonna noorteaktiivi
liige ja peab seal sekretäri ametit. Kerda oli noorteaktiivi suvelaagri vol 5 peakorraldaja.
Ta osaleb kõigil klubi üritustel, piirkonna ettevõtmistel ja ka üle-eestilistel üritustel.
Kerda kuulub Põhja-Pärnumaa noortevolikokku ja on Tootsi lasteaed-põhikooli õpilasesinduse president. Kerda tantsib, laulab ja näitleb kooli ringides, on alati positiivne
ja abivalmis. Kampaania “Teeme ära!“ ja klubi „Maal on vahva!“ programmi „Tootsi
peenar“ üks aktiivsemaid liikmeid.
Pärnumaa piirkonna aasta 2018 parim klubi
on sel aastal 15 aastat vanaks saanud klubi ,,Kärmed Tootsikad“. Klubis on 54 liiget
ja tegutsemiskohaks väike Tootsi. Klubi osaleb igal aastal kampaanias ,,Teeme ära!“,
koos tegutsetakse oma Tootsi peenra kallal, kus kasvatakse kartulit, peeti, porgandit,
sel aastal ka rohkesti suvikõrvitsaid - jätkus nii endale kui sõpradele. Mida ise ära ei
tarbinud, viisime memmede-taatide kanadele. Klubi noored ja juhendajad töötasid
nädalavahetustel lasteaia muusikasaalis kohvikutes, kus õppisid ise juhendaja Marek
Silla näpunäidete järgi kokkama, serveerima, ette kandma ja ka koristama. Seda koguni
8 korral aastas. Klubi on aastaid vedanud üht Pärnumaa suurimat üritust Päkapikupäev.
Alati osaletakse kõigil Pärnumaa piirkonna ja üle-eestilistel üritustel. Klubi juhendajateks on Inga ja Ülo Raudsepp
Pärnumaa piirkonna aasta 2018 parim juhendaja
Sellel aastal on parimaks klubi Squad juhendaja Kertu Kaljur Pärnu-Jaagupist. Ta on
alati rõõmsameelne, õpihimuline ja innustav ning loov isiksus. Kertu juhib Pärnu-Jaagupis klubi Squad, kes juba aastaid korraldab Pärnumaal sõbrapäeva üritust. Kertu aitab
igati kaasa Pärnumaa noorteaktiivi töö korraldamises, võtab osa projektidest teistesse
4h piirkondadesse. Ta on tubli näitleja, teda võib näha Pärnu-Jaagupi rahvamaja laval
tihti erinevates rollides, samuti panustab ta Põhja-Pärnumaa noortevolikogu töösse.
Üks kampaania „100 helkuripuud“ eestvedaja.

Kerda Erm

Pärnumaa piirkonna aasta 2018 parim juhendaja
Sellel aastal on selleks klubi ,,Kärmed Tootsikad“ juhendaja Inga Raudsepp, kes
on koos abikaasaga klubi vedanud juba 15 aastat. Tegutsetakse nii koolimajas kui ka
lasteaias. Inga töötab lasteia muusikaõpetajana, koolis noorsootöötajana ja keemiaõpetajana, samuti juhendab ta vahvaid noori tantsuringis ja kahes näiteringis. Hakkama
saab ka kunsti ja käsitööga. Kampaaniate ,,Teeme ära!“ ja ,,Tootsi peenar“ eestvedaja
juba aastaid. Tänavu „100 helkurpuud“ Tootsi eestvedaja. Inga kirjutab ka projekte, et
noored saaksid rohkem tundma oma Eestimaad ja 4h-d. Inga valiti sel aastal Pärnumaa
2018 aasta noorsootöötajaks.
Aastate tegija 2018
Sellise tiitli sai klubi Dixie juhendaja Sirje Kaska Lõpelt. Sirje juhib klubi tegevust 15
aastat. Tema rõõmsameelsus ja huumorimeel nakatavad kõiki. Koos kõigi oma klubi
liikmetega on ta eeskujuks meile kõigile.
Pärnumaa piirkonnajuht Inga Raudsepp

Kärmed Tootsikad

Kertu Kaljur

Inga Raudsepp
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Meie isal on lühikesed pruunid
juuksed ja sinised silmad. Tal on
kogu aeg hea tuju. Meie isa oskab
väga hästi nalja teha. Meie isa nimi
on Kermo Figol. Tal on kaks toredat tütart Karolin ja Kertu Riin
ning väga kena abikaasa Ruth.
Meie isal on kuldsed käed.
Oma vabal ajal meisterdab ta alati
midagi uut ja huvitavat. Tema kõige
värskem uus ehitis on maja äärde
tehtud suur terrass ja kümblustünn.
Majas sees on ta uueks teinud ka
meie vannitoa ning köögi. Samuti
on ta meie majale uue korstna ehitanud – koos meie onu abiga.
Meil on väga tubli ja abivalmis
isa, kellelt saab alati abi küsida. Ta
on alati nõus kuulama muresid ja
on abiks nende lahendamisel. Ta
on alati lahkesti nõus aitama ka
meie pereliikmeid. Näiteks aitas isa
meie vanaemal ja vanaisal ehitada

Meie isa

uut kuuri. Suvel reisime oma perega
hästi palju ja avastame uusi paiku
– see kõik toimub tänu meie isale,
kes on ka väga uudishimulik. Me
käime ka kogu perega väljas söömas ja avastame uusi maitseid.
Vahel mängime isegi lauamänge ja
veedame niisama pere seltsis aega.
Meie isa oskab väga hästi süüa
teha. Tal on ka baarmeni kogemus.
Ta kaunistab alati oma tehtud toidud väga kenasti ära ja serveerib
neid ilusasti. Tema toidud maitsevad väga hästi.
Nii nagu meilgi, on ka meie isal
oma plussid ja „miinused“. Meil on
maailma parim isa, kes armastab
oma peret ülekõige.
Soovime kõikidele isadele
armastust täis isadepäeva!
Kertu Riin ja Karolin Figol
Pärnu-Jaagupi Põhikooli
õpilased

Ettevõtlusnädal
Vändra Gümnaasiumis

Üritusturunduse loovjuht ja strateeg Hardi Kinnas
pidas loengu gümnaasiumi aulas.

1. oktoobril alanud ettevõtlusnädal
möödus Vändra Gümnaasiumi õpilastele reisides ja suurtest ühisettevõtmistest osa saades. Ettevõtlusnädala
külaline oli üritusturunduse loovjuht
ja strateeg Hardi Kinnas agentuurist
Orangetime Event.
Vändra Gümnaasiumis õppivad
Eesti majanduselu tulevikutegijad
said osa kahest inspiratsiooniloengust, mida pidas üritusturunduse
loovjuht ja strateeg Hardi Kinnas
agentuurist Orangetime Event. Külaline rääkis enda ettevõtjaks kujunemisest ja ettevõtte juhtimisest, edust ja
ka äris ette tulnud ebaedust. Mitmeid
kuulajaid meelitas teadasaamine, et
esineja peab Vändrat väga oluliseks
paigaks Eestis. Siit on nimelt pärit
Eesti skautluse rajaja Anton Õunapuu. Hardi Kinnas on üks Eesti skaudiliikumise taasalgatajaid.
Te m a f i r m a O r a n g e t i m e
Event pälvis 2017. aasta üritusturundusagentuuri auhinna.
Poolsada meie kooli õpilast lõi
kaasa Pärnus toimunud Pärnumaa
noorte inspiratsioonipäeval. Suur osa
õpilastest sai selgema pildi biomajandusel põhineva Eesti tulevikust, sest
koos uuriti Pärnus peatunud ratastel rändnäitust ,,Bioajastu – puidust
tulevik“. Vändrast lahkumata võis
osaleda e-viktoriinil majandusest ja
ettevõtlusest. Viktoriin on esimene
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Erasmus+ projekti õpetajate
kohtumine Vändra Gümnaasiumis
Nelja maa
partnerkoolide
õpetajad ja juhtkonna
esindajad.

Vändra Gümnaasium on juba aastaid osalenud erinevates rahvusvahelistes projektides. Sel aastal saime lisaks migratsiooni teemal
toimuvale Nordplus Juniori projektile Leedu ja Islandi koolidega
rahastuse ka uuele Erasmus+ projektile.
Kaheaastases projektis ,,17 Global Goals from a School Perspective“ osalevad peale meie veel koolid Hispaaniast, Rumeeniast ning
Taanist. Hunderupskoleniga Odenese linnast Taanist on see meie
koolile juba kolmas koostööprojekt.
Oktoobris toimus esimene õpetajatele ja juhtkonnale mõeldud
kohtumine Vändras, kus tutvuti partneritega ning täpsustati projektiga
seonduvaid koostööprobleeme ning valiti logo.
Novembris ootab õpilasi esimene paljurahvuseline projektinädal Hispaanias, kus nagu teistegi kohtumiste puhul keskendutakse
mõnele 17 globaalsest eesmärgist, mille abil saame anda oma panuse
keskkonna ja maailma paremaks muutmiseks. Kevadel ootab õpilasi
ees Rumeenia avastamine ning järgmisel sügisel koostöö Taanis.
Vändrasse ootame taas partnereid kevadel 2020, millele järgneb
õpetajate lõppkohtumine Taanis.
Projektis osaleb seekord 10 õpilast 8.-10. klassist. On tore nentida,
et osa nendest ja nende vanematest õdedest on juba aastaid aktiivselt
osalenud rahvusvahelistes projektides ja tänu sellele avardanud oma
maailmapilti ning täiustanud inglise keele oskust. Õpetajatest osaleb
ajalooõpetaja Ülle Ütt ja koordinaatoriks on inglise keele õpetaja
Irina Lõõbas.
Irina Lõõbas,
Vändra Gümnaasiumi inglise keele õpetaja, Nordplus Juniori ja
Erasmus
+ projektide koordinaator.

Vanavanemate nädal
Vändra Gümnaasiumis

4.a klassi õpilastele esineb vanaema Helgi Järve.

Õpilased uudistamas MKM Autod OÜ remonditöökojas.

etapp kolmeosalisest 7. – 9. klasside
õpilaste mängust CREATLON, mille
Junior Achievement Eesti viib läbi
koostöös EBS Gümnaasiumiga.
Nooremad õppurid väisasid hakkajate vanemate kaasabil piirkonna
võimsaimat viljaterminali ning
tutvusid MKM Autod OÜ kanalitel
ja tõstukitel toimuvaga. Lüüste Põllumajandusühistule kuuluv teraviljakuivatuse ja ladustamise kompleks
jäi majandusõpetuses kolmandat

koolisügist alustanud poistele-tüdrukutele kindlasti pikaks ajaks meelde.
Ettevõtlusnädalal toimuv esinemine leidis aset algatuse Minu Lugu
toel, Pärnumaa noorte inspiratsioonipäeval osalemist toetas PEAK,
õppekäike ettevõtetesse toetasid
perekonnad Soosaar ja Madisson.
Silja Enok
Vändra Gümnaasiumi
õpetaja

Kool on igapäevaselt avatud õpilastele ja õpetajatele ning teenistujatele, kes harjumuspärase koolielu toimimise võimalikuks muudavad.
Mõnel päeval aastas on kool seestpoolt nähtav ka külalistele.
Septembris said õppetunde kuulama ja vaatama tulla vanavanemad. Oli hakkajaid, kes selle võimalusega ei piirdunud ning nõustusid
lapselapse kutsel ise õpetajatena tunde andma. Teema valikul lähtusid
vanaemad oma mälestustest ja kooliaja kogemustest, valikut mõjutas
ka tänane või varasem töö.
Kuulajad olid põnevil, esinejad elevil, tulemuseks tunnid, mis
sobivad igati MÕK (muutunud õpikäsitus) mõiste alla. Kuulajatepoolsed tänud vanaemadest nädala tähtedele, kelle tundide sisu oli
tihedalt seotud igapäevaelu teemadega ning edendas tõenduspõhist
vaadet õpitavale.
Sel õppeaastal avab Vändra Gümnaasium oma uksed külalisõpetajatele veel kahel koolinädalal. Uus võimalus avaneb juba novembris,
siis ootame kooli isasid. Mais on emade kord.
Silja Enok
Vändra Gümnaasiumi õpetaja
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„Mul on helkur
teise jope küljes!“

100 helkuripuud
Eestile kingituseks

Asume politseis jalakäijate ohutusele tavapärasest suuremat tähelepanu pöörama igal sügisel. Kontrollime, kas jalakäijad on end
pimedal ajal nähtavaks teinud ja kannavad helkurit
Seda olen teinud ka mina nii hommikusel kui õhtusel ajal. Mis
seal salata, avanev pilt on väga kurb. Vähemalt pooled jalakäijad
ei kanna pimedal ajal helkurit. Ometi on helkuri kandmine väga
oluline. Helkuriga jalakäijat märkab autojuht 4-5 korda kaugemalt
kui helkurita jalakäijat, seega on juhil 4-5 korda kauem aega ohule
reageerida. Auto otsasõidul jalakäijale on tagajärjed aga väga rasked.
Ainuüksi sel aastal on Eestis liikluses viga saanud 215 jalakäijat.
Üheksa jalakäijat on saanud surma, nii mõnigi neist ei kandnud
pimedal ajal helkurit. See ei tähenda automaatselt, et jalakäija oleks
õnnetuses süüdi olnud, kuid tagantjärele ei oma see enam kahjuks
erilist tähtsust – inimest see enam tagasi ei too.
Enda kokkupõrke eest kaitsmine võiks olla iga jalakäija asi, meist
igaühe asi. Hirmutav on vaadata, kui vähe paljud inimesed enda
ohutusest hoolivad. Veelgi enam, lapsed saadetakse pimedas õue
veendumata, kas neil on helkur. Kui ma küsin inimestelt, miks nad
helkurit ei kanna, saan kindlasti ühe kolmest vastusest: „Ootan kuni
tasuta antakse“, „Mul on helkur teise jope küljes“ või „On ära kadunud“. Mõned aastad tagasi jagas Maanteeamet tasuta 3 000 000
helkurit inimestele, see kampaania on lõppenud, hetkel enam tasuta
helkureid ei jagata. Politsei küll annab ohtlikult tee ääres kõndivatele
jalakäijatele helkuri, kuid enamasti kaasneb sellega ka trahv. Trahv
pimedas ilma helkurita kõndimise eest jääb 12 ja 40 euro vahele.
Helkur ei ole nii kallis, et seda peaks ühe jope küljest teise külge
tõstma. Hankige kõigile riietele helkur, siis ei ole vaja meeles pidada,
millise jope küljes helkur parasjagu on. Helkur kipub tõesti igale
poole kinni jääma ja kui helkur kinnitada riiete külge haaknõelaga,
kaob ta kergesti. Selle vastu aitab helkuri kinnitamine nööriga riiete
külge. Kõige lihtsam on helkur siduda jope tasku luku külge. Helkur
tuleb kinnitada kindlasti paremale poole umbes täiskasvanu põlve
kõrgusele. Siis on ta autojuhile kõige paremini nähtav. Hoolimata
sellest, kui kõvasti helkur riiete külge kinnitada, kipuvad lapsed ikkagi
neid kaotama. Lapsevanemad võiksid hankida koju väikese varu
helkuritest ja kontrollida lapsed enne õue saatmist üle, kas helkur
on ikka alles. Tuletan meelde, et helkur on pimedal ajal kohustuslik
kõikjal, ka asulas valgustatud tänaval. Inimestele, kellel ei ole tõesti
hetkel võimalik omale helkurit osta, annan väikese vihje. Vändra ja
Pärnu-Jaagupi noortekeskused on teinud helkuripuud, kust inimesed saavad tasuta helkuri võtta. Tundke huvi, äkki on veel mõned
helkurid alles. Soovin kõigile ohutut liiklemist ja loodan, et edaspidi
säravad kõik jalakäijad juba kaugelt.
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8. oktoobril ühines Pärnu-Jaagupi avatud noortekeskus
kampaaniaga 100 helkuripuud EV100 kingituseks.
Suured tänud meie toetajatele: Janor Aasa, kes tõi meile väga
ägeda puu, ja Vändra politseijaoskond, kes varustas helkuritega.
Kokku osales kampaanias üle 150 kogukonna.
Helkuripuu idee autorid on Regina Jaakson ja Daisi Sprenk.
Helkuripuude projekti eestvedajad on Tre Raadio,
SA Pärnumaa Arenduskeskus, Türi Noortekeskus ja
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
Helkur võib päästa Sinu elu!
Kertu Kaljur
Pärnu-Jaagupi Avatud Noortekeskus

Pärnu-Jaagupi noored käisid põgenemas
23. septembril käis meie 4H klubi Squad Pärnus CCCP põgenemistoas. Üle Pärnumaa oli kohal 72 osalejat. Kahjuks jäime ka
vihma kätte, see aga tegi põgenemise ja sellele eelneva ringkäigu
hoopiski kummalisemaks ja huvitavamaks. Alguses jagati kõik
osalejad kaheks, esimene grupp läks kohe põgenema ja teistele
korraldati vahva ringkäik Pärnu vangla hoonetes. Ringkäigul
saime teada põnevaid lugusid vangidest ja muud huvitavat vangla
ajaloost. Pärast oli vahetus: grupp üks läks ringkäigule ja teine
põgenema. Meie meelest oli lahe see, et koos „vangivalvuritega“
oli kogu üritus väga tõetruult esitatud. Põgenetud saime ja kindlasti läheme ja katsetame mõne põgenemistoa ära. Kokkuvõttes
oli see kõik väga lahe ja loomulikult soovitame ka teistel minna,
sest kogemus on ääretult äge.
Anete Hirvela
Squad klubi liige

Alar Abel
Pärnu politseijaoskonna
piirkonnapolitseinik

PÄÄSTEAMET
• 14. oktoobril kell 20.07 teatati Häirekeskusele plahvatusest
Põhja-Pärnumaa vallas Kirikumõisa külas. Teataja sõnutsi
plahvatas 12-aastase poisi käes ilutulestiku rakett. Kiirabi
toimetas sündmuskohalt haiglasse kaks käe- ja näotraumadega poissi. Juhtunud sündmuse valguses paneb Päästeamet
inimestele südamele, et kõik lõhkekehad, kaasa arvatud
ilutulestiku raketid on ohtlikud. Igasugust lõhkeainet peab
käsitsema ülima ettevaatlikkusega ning kindlasti peab puuduma lastele igasugune ligipääs nendele.

Henn Lahesaare mõtiskleb
Kõlavad kumedad kirikukella helid. Nukralt-oigavalt kaigub helin üle
väikese alevi. Kirikuväravast väljub matuserong. Saadetakse viimsele
teekonnale lahkunut, inimest meie keskelt. Viimased nukrad-ahastavad pilgud lahkunule ja austuse märgiks kaetakse kalmuküngas
lillede, pärgade ja küünaldega. Möödub öö ja inimesed, kes tulevad varahommikul kalli kalmu juurde, näevad trööstitut pilti: suur
osa lilledest on läinud oma teed. Kalmukünka ümbrus on jalajälgi
täis nagu lahingu tallermaa. Need viitavad aga selgelt lillevargale.
Ma ei räägi siin materiaalsest kahjust, aga viha ja sügav solvumistunne poeb kindlalt põue. Kes küll on see inimene, kes on tallanud
maatasa inimlikkuse?! Kes? tahaks ahastades küsida. Olgem ometi
INIMESED! Meid ümbritseb palju head, üllast ja inimlikku, ärgem siis
tallakem seda kõike ühe liigutusega mudasse. Me ei tohi unustada
tähtsaimat - jääda inimeseks.
Kõigile meeldida pole üldse võimatu
... see on võimatu. Just see fraas meenus mulle, kui olin arutelu
keskel kirjutamisest meie ajalehtedele. Nimelt jääb paljudele kirjasaatjatele arusaamatuks, miks üks või teine asjalik materjal jääb
avaldamata. Samas on leheveerud vallutatud ümarast ja kahemõttelisest trükimustast. Siin kerkibki esile tahk võimatusest meeldida
kõigile. Samas on aga sageli nii, et pole tähtis, mida kirjutatakse,
vaid kes kirjutab. Loomulikult peaks iga kirjutaja lähtuma ajakirjanduse põhireeglitest, aga samas valdama teemat, millest ta kirjutab.
Seega - kõigile meeldida on siiski raske, aga mitte võimatu. Sellest
tulebki lähtuda, kui asud arvuti taha oma teadmisi ja mõtteid teistega jagama.

Meenutusi suvest
Hetk enne esinemist: (ees vasakult) Kalli Rõõmusaare, Merle Ervin, Küllike Reimann, Tiina Silk, Ingrid
Sillaste, Liivi Vähesoo, Heldi Raude, Sirje Toomsalu, (taga) Riina Kirkmann, Krista Mustonen, Urve Hillep.

Meie toredal lauluseltskonnal oli au sel
suvel osa võtta Europeade 2018 festivalist, mis toimus Portugalis Viseu
linnas. Eestist osales mitmeid rahvatantsurühmi, kuid ainult kaks laulukollektiivi – folklooriansambel KRÕÕT
JA KRAADED Põhja-Pärnumaa vallast
(ainukesena a capella) ja Pillikud Tallinnast. Huvitav seik oli veel see, et Viseusse
sõitis Eestist ainult üks buss nelja kollektiiviga (Vormsi segarahvatantsurühm,
naisrühm Sõlus Saaremaalt, naisrühm
Madelin Nõost ning Krõõt ja Kraaded),
kõik teised rühmad kasutasid festivalile
minekuks lennukit. Meie bussireisi seltskond saigi teistelt rühmadelt hellitava
nime „puhta hullud!”.
Vaatamata sellele oli kogu reis tõeline
elamus. Eestist sõitsime ära 18. juulil ja
tagasi jõudsime 4. augustil. Pikad sõidutunnid ununesid järjekordsesse peatuspaika jõudes ja elamusi oli igas linnas.

Reisi pani kokku suurte kogemustega
Eesti Europeade Komitee juhatuse liige
Valdo Rebane, kes oli ka ise üks bussijuhtidest. Valdo on väga professionaalne
(reisi)korraldaja. Meie pika reisi jooksul
ei olnud mitte ühtegi apsu. Suur, suur
tänu Sulle veelkord, Valdo!
Reisist jäid eriti meelde Šveitsis
kõrguvad mäed, gondlisõit 2247 meetri
kõrgusel merepinnast, Genfi järve kaldal jalutamine ja laevasõit, Prantsusmaal
vaatamisväärsused Nimesis, Avignonis,
Bordaux´ veinimuuseum ja muidugi
Pariis! Portugalis olles jõudsime ühel
festivali päeval käia ka Portos ja nautida
Atlandi ookeani laineid. Meeldisid väga
ka Saksamaa kaunid ja puhtad väikelinnad oma nukumajade ja lilleamplitega.
Europeade festivalipaigas Viseus
olime 5 päeva. Meie ansamblil oli üks
tänavaesinemine ja üks esinemine
vokaalmuusika ja muusika kontserdil

suurel laval, mis väga hästi vastu võeti.
Toredad olid fantastiline rongkäik täis
erinevate rahvuste laulu ja tantsu, õhtuti
Europeade ballid/simmanid ning suurejoonelised ava- ja lõppkontserdid.
Suur tänu Vändra Valla Naiskoori
lauluseltskonna poolt juhendaja Kallile,
kes meile vahvad laulud selgeks õpetas.
Selguse mõttes tuleb öelda, et Vändra
Valla Naiskoori nime all me festivalil ei
käinud, kuna ei saanud koori koosseisu
kokku ja seepärast liitusime Pärnjõe Rahvamajas tegutseva folklooriansambliga
Krõõt ja Kraaded, kellel muide algas
sügisel 25. tegutsemisaasta, palju õnne
neile-meile!
Täname Põhja-Pärnumaa vallavalitsust toetuse eest!
Kohtumiseni uutel festivalidel ja
järgmisel aastal laulu- ja tantsupeol!
Reisiseltskonna nimel
Liivi Vähesoo
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Kui öösiti õues on valge
ja õunapuud õisi on täis,
ma salaja sosistan palve,
mis hiljuti rumal veel näis.
Ma sosistan salaja palve,
et elada võiksime veel,
kui õues on öösiti valge
ja roosakad helbed on teel.
(Aita Kivi)

Ülle Tarkiainen

(01.12.1959 - 22.10.2018)
Ülle sündis ja kasvas Lääne Virumaal Saiakopli
külas. Kodukooliks sai Üllele Tapa Keskkool,
mille ta lõpetas 1978. aastal. Algklasside õpetaja
kutse omandas Ülle Tartu Pedagoogilises Koolis
ja asus peale lõpetamist 1981. aastal tööle Viira
Kooli. Peaaegu 18 aastat töötas Ülle Viira Koolis
ja õpetajaametile pühendununa jätkas oma tööd
1998. aastal Vändra Gümnaasiumis. Töö ja pere
kõrvalt omandas ta magistrikraadi ja käesoleval
aastal täitus Üllel 20 tööaastat Vändras. Ülle õpetas, suunas ja aitas oma õpilastel maailma avastada.
Ta nautis õpetamist ja tema õpilased teavad seda.
Oma eeskujuga toetas ta õigeid väärtushinnanguid, oli alati meeldiv ja avatud.
Jääme Sind igatsema ja kurva tänutundega meenutama. Sinust jääb maha oluliselt rohkem, kui
on valatud klassipiltidesse ja koolivihikutesse,
sest Sul oli aega ja tahtmist nii palju teistele anda.
Head teed Sul minna, armas eluaegne õpetaja!

Vändra Gümnaasiumi koolipere
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Rabamatk ilma laudteeta,
öösel kuu ja taevatähed
Ma täpselt ei tea, mis mul arus oli, kui mõni
kuu tagasi see mõte tuli. Huvitav mõte selgest
taevast, nagu minul need asjad ikka käivad,
ja loomulikult ma ei viitsinud oodata järgmist aastat. Oli vaja ette võtta kohe üks väike
matk loodusesse ja eelnevalt marsruut ka läbi
kõndida. Avastasin enda jaoks, et pole aastaaega, mis takistaks matkamist ja looduses
lõõgastumist. Elamuseks kujunes paljajalu
sumpamine hilissügiseses rabas. Jalatallamassaaž samblal pani energiad liikuma. Ja
ma ei olnud ainus, kes Tõnu Ploompuu eeskujul varbad paljaks kooris. Seltskonnas oli
ka tütarlaps, kes pelgas rabas kõndimist, aga
sai päeva lõpuks tublisti hakkama. Matkajate
hulgas tekkis alateadlik äratundmine, et just
see ongi keskkond, mis mõjub rahustavalt ja
vabastavalt. Ja pole sugugi üllatav, et rabamatk
ühele argipäevases rutiinis vaevlejale nüüd ka
edaspidi pähe tuleb.
Oma esimese matka võtsime seekord
ette Virussaare rabasaarele. Mulle tundub,
et siia peaks jõudma kõik loodusehuvilised.
Taimetargana oli meil kaasas bioloog ja
seeneteadlane ehk mükoloog Tõnu Ploompuu. Tõnu aitas teha vahet seentel, mis pole
söögiks parimad, ja seentel, mis võime kohe
pannile panna. Leidsime seeni, mida isegi

prillidega ei leiaks, ja oli uskumatult põnevate
nimedega seeni. Väga huvitav oli tutvumine
sammaldega ja nende arvuka liigirikkusega.
Mina sain fotole 21 erinevat seeneliiki. Oli
ka haruldasemaid, raskesti leitavamaid seeni.
Kindlasti ei jäänud pildile kõik seened, mida
kohtasime, sest minugi jaks seeneni kummardamiseks sai lõpuks otsa.
Õhtul, kui pimedaks läks, jätkas meie silmaringi laiendamist astronoom Mario Mars.
Ta pajatas päikesesüsteemi tekkeloost,
arengust ja tulevikust. Et tähtedest täiuslikumat pilti saada, kasutasime suurt binoklit ja
veel suuremat teleskoopi. Kolmesaja tuhande
kilomeetri kauguselt kumav kuu paistis läbi
teleskoobi justkui siinsamas olevat.

Otsisime tähistaevast tähtkujusid, leidsime Luige ja Linnutee, pimedas sügistaevas
lendasid lennukid ja satelliidid.
Mariol oli kaasas isegi taevast Maale
kukkunud meteoriiditükk. See oli raske ja
rauast. Tegelikult oli päris ebareaalne tunne
hoida peos midagi, mis on lennanud Maale
sadade tuhandete kilomeetrite kauguselt
avakosmosest.
Meie esimene matk kestis 10 tundi.
Olime õhtuks märjad ja külmunud, kuid
väga õnnelikud.
Päeva tarkusetera: "Loodust tuleb vaadata
sisaliku silmade kõrguselt" (H.Tõnisson).

Matkakorraldaja
Heleri Wazza

Suurejõe Rahvamajas tähistati
eakate päeva

Sindi eakate tantsurühm "Murueided"

Oktoobrikuu esimesel pühapäeval tähistati Suurejõe Rahvamajas rahvusvahelist eakate päeva.
Eakas olemine ei tähenda, et jäädakse koju
vanaduspõlve pidama, vaid üha enam leitakse
tee kultuuriasutustesse tegelema mitmesuguste
harrastustega ning kohtuma vanade ja uute tuttavatega. Selleks, et tutvuda ja näha teiste tegemisi, olid meil külla kutsutud Sindi Naisliit ja
Sindi tantsurühm „Murueided“. Pärast Suurejõe
Rahvamaja juhataja ja Sindi Naisliidu esindaja
Juta Velleste tervituskõnesid palutigi esinema
Sindi „Murueided“. Kogu publik sai nakatatud

rõõmsameelsuse pisikuga. Igaks tantsuks olid
uued kostüümid ja nooruslik lust ei olnud
kadunud ka eeskava lõpuks. Üllatusesinejaks
oli Vahur Kuusk Sindist, kes laulis kitarri saatel. Vahepalasid luges Liidi Loodus ja tantsuks
mängis Suurejõe Rahvamaja ansambel „Kress“
Silva Jõulu juhendamisel. Rahvamaja eakate
tantsuringi juhendaja Elvi Kalm õpetas kõigile
ühistantse. Aitäh külalistele ja publikule meeleoluka ja toreda päeva eest.
Heldi Raude
Suurejõe Rahvamaja juhataja
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Tulge Mispo Talvemaratonist
osa saama või võistlejatele
kaasa elama!
Järjekorranumbreid 14 ja 15 kandev Mispo Talvemaraton
toimub Vändras kahel järjestikusel päeval – 30. novembril
ja 1. detsembril.
Start antakse mõlemal võistluspäeval kell 11.00
Vändra staadioni juurest Pärnu-Paide mnt 2. Sekretariaat on avatud alates kella 9.00-st.
Distantsid: maraton 42,195 km; poolmaraton 21,097
km; jooks/tervisekõnd 14 km; jooks/tervisekõnd 7 km.
Kõikidele lõpetajatele finišis jook, söök, saun, diplom
ja medal.
Eelregistreerimine (mispo.ee) lõpeb üks päev enne
võistlust. Taas on võimalik registreeruda stardipäeva
hommikul kohapeal sekretariaadis.
Jooksjatel on võimalik osa võtta menukast afterparty`st laupäeva õhtul (1. detsembril) Vändra Kultuuri
majas.
,,Kui pikad distantsid ei sobi, siis 7 km kõndi või
jooksu on jõukohased nii lastele kui eakamatele. Lisaks
tervise turgutamisele värskes õhus saate finišis autasuks
ehtsa maratoni medali,“ kutsub jooksupäevade peakorraldaja Joel Tints kõiki spordisõpru-liikumishuvilisi rahvusvahelises jooksjate maratoniheitluses jõukohasemal
distantsil kaasa lööma.
Õie Kuusk

Enari Tõnströmi sporditulemused
28.-29. juuli - EV 100 Eesti meistrivõistlustel 400 m ajaga
49,72 5. koht ning 800 m, kus oli seekord erakordselt
tugev konkurents, sai Enari tänu tugevale lõpuspurdile
3. koha ajaga 1.52,36.
19. august - Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu.
Tegu oli rahvusvahelise võistlusega, kus oli esindatud
üle 10 riigi. Enari tulemus 1000 m jooksus ajaga 2.30,47
4. koht.
2. september - Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks Pärnus.
10 km distantsil sai Enari 52. koha ajaga 36.47 min.
8. september - 16. Kilingi-Nõmme mitmevõistlusel (8 ala),
mis õnnestus taas võita!
Üksikalade tulemused: 100 m 11,77 sek (-2,1 m/s)
alavõit. Kaugus 5,73 m alavõit. Kuul 8,73 m. Kõrgus
1.83 m alavõit. 400 m 51,02sek alavõit. Ketas 28.68 m.
Oda 38,05 m. 1500 m 4.30,17 min alavõit. Kokku 4653 p
ja 1. koht. Selle tulemusega sai Enari selle võistluse kõigi
aegade Top 10 3. kohale.
23. september - Saarepeedi mägede jooks, kus Enari sai
5. koha ajaga 18,23 min.
27. september - Lokuta-Eidapere suurjooksul 5 km, mis
õnnestus võita! Aeg 14.54 min.
29. september - Kolme Koolimaja jooksul Kilingi-Nõmmes
7.3 km, kus Enari sai 2. koha ajaga 25.05 min.
7. oktoober - Paide-Türi rahvajooks, kus Enari osales
lühemal Kirna-Türi distantsil 6.5 km ja sai 4. koha ajaga
21.28,6 min.
13. oktoober - Tõstamaa jooksul distantsiga 7.5 km
2. koht ajaga 25.26,9 min.
17. oktoober - Tartu õhtujooksul distants 7.3 km saavutas
4. koha ajaga 24.34 min.
Põhja-Pärnumaa valla kultuurija sporditööspetsialist
Martin Sempelson

Sportimise viisid Kergu koolis
Meie koolis toimus sel sügisel spordinädal.
Esmaspäeval käisime kogu kooliperega
kalal Kaisma Suurjärve ääres. Eelnevalt oli
iga noor kalamees ennast vajalike ussidega
varustanud. Valikus oli nii udupeeni ööusse
kui ka igapäevaseid vihmaussi volaskeid.
Kummikud jalas ja õngeridvad üle õla,
alustasime spordiga. Suurimaks katsumuseks osutus paljudele ussikeste konksu otsa
saamine, aga järjepidevus viis sihile ja peagi
ligunesid konksud vees. Meie suurimateks
kalameesteks osutusid hoopis kalanaised
Meribel ja Kärolin, kes tõmbasid hiiglaslikke
kalapurikaid ridamisi. Suurima kala tõmbas
välja siiski Rubin, kes ei hakanud kääbustega mässama. Edukalt õngitses ka Rait.
Need, kes kaldalt ussi leotada ei viitsinud,
organiseerisid kohale vanaisa koos paadiga
ja otsisid õnne keset järve kalastades. Kalasaagist nad kaldale tulles ei rääkinud, küll
aga oli neil mõnus vee peal kaunist sügisilma
nautida. Meie suured ämbritäied kalu rändasid lõpuks vette tagasi, sest oli oht, et koju
kassile viies oleks loomake selle saagi välja
naernud.
Kuna kaladest oli meil selleks päevaks
isu täis, siis sõime järvekaldal hernesuppi
ja suundusime rõõmsate ning roosapõselistena kooli tagasi kindla teadmisega, et meie
kandis on nüüd juures 16 värsket kalameest.

Infoks suurtele kalameestele – Kaisma
järv ja ka bassein on nüüd elusolenditest
tühjaks püütud, enne kevadet pole mõtet
usse leotama minna.
Teisipäev oli meil tantsupäev. Seekord
oli kogu koolipere tantsusussides võimlas,
kus erinevaid tantsusamme ja -stiile tutvustas õp Mariann. Saime selgeks, et ka tants
võib olla sport ning selle spordiala vastu
suurenes huvi märgatavalt.
Kolmapäev oli rangete reeglite alusel
määratud spordipäevaks. Aga kuna ilm
võimaldas ainsa alana tegeleda ujumisega
ja trikood olid lastel koju jäänud, siis lükkus
spordipäev reedele. Ja reedelt sujuvalt edasi
järgmisse nädalasse. Ilmselgelt ei ole ilmataat
oma kõrge ea või lihtsalt laiskuse tõttu eriti
suur spordimees ja ajas meie plaanid vussi.
Neljapäeval saatsime kõik metsa. Toimus jalgrattamatk Kergu-Nõmme-Männiku-Kaisma-Kergu marsruudil. Kuna oma
õpetajate jutt on ilmselgelt igale lapsele tüütuvõitu, siis kutsusime teejuhiks õp Laine.
Matka alguses saime võistelda ilmataadiga.
Kas tuul lükkab pikali või mitte? Igatahes
mõnel mehel võttis kulmu kortsu ja pisara
silma, aga õpetajate ja jumala abiga liikusime
siiski kadudeta edasi. Vaatasime üle vanad
talumajad, lehmad, hobused, sipelgapesad
ning ronisime kõrgete kivide otsas. Matk

jätkus metsades, kus õp Laine viis meid
kurssi seeneriigi saladustega. Korjasime
korvid täis ja suundusime kooli poole. Teel
tekkis laste vahel vaidlus, kas seened panna
näitusele või teha kastmeks. Teadmishimulised saavutasid siiski häälteenamuse ja saak
lubati kooli jätta. Tagasiteel põikasime läbi
Kaisma mõisa juurest ja saime teada, missugused kuulsad mehed meie kandis elanud
on. Jälle pidasime kahevõitlust tuulega. Seekord saavutas tuul võidu Rebeka üle ning
lükkas väga ebasportlaslikult meie koolipere
pesamuna lihtsalt tee äärde rattaga ümber.
Õnneks ei ole meie seas piripille ja lõpuks
olime õnnelikult ja pisut külmununa kooli
juures tagasi. Mõne lapse arvates oli meie
jalgrattamatka pikkus mitte vähem kui 30
km ja lapsesuu ju ei valeta.
Reedel parandasime füüsist, vaatasime
vihmasadu ja tuvastasime seeni. Määratud
said nii haruldased kui ka üsna igapäevased
seened.
Spordinädala tulemusena on meie koolis
nüüd 16 kala- ja seenehuvilist last, kes vabal
ajal tegelevad tantsimisega ning ootavad
pikisilmi lähenevat spordipäeva.
Sportlikku sügise jätku!
Õpetaja Tiina Lelov

Rahvasprint Libatses
Rallitraditsioonid Libatse-mail on olnud juba aastakümneid au sees. Rallide korraldamisega alustati Edasi
kolhoosi ajal, mil peeti üle toonase riigi populaarseid
Põrsa rallisid. Tänased korraldajad tegutsevad nime
all Libatse Romuracing ja jätkavad neid traditsioone
romuralli ja rahvasprindiga. Viimasest rahvasprindist
on möödas neli aastat. Seekord saatis rallit sügisvihmane hallus ja pori, kuid ega selline pisiasi rallil osalejaid ei heidutanud. Korraldajad olid ette valmistanud
3 km raja ja seekord osales 17 sõitjat. Arvestusklasse
oli kuus ning kõik võistlusklassid olid ka esindatud.
Päeva kiireima aja sõitis Robert Peetson (4.09.1).
Rallipäevale pani kena punkti Libatse algkooli saalis
toimunud tantsuõhtu. Tantsuõhtu täitis ka heategevuse
ülesannet – Libatse külaselts kogub raha oma külalava
ehituseks. Ühist korraldajate vankrit vedav tandem –
rallitiim Libatse Romuracing ja külaselts – tänavad
kõiki abistajaid, osalejaid, annetajaid ja ka neid, kelle
kodurahu oli ralli ajal häiritud. Sellised üritused elavdavad külaelu ning juttu toimunust jagub neil teemadel
ka mitteosalenutele.
Libatse Romuracingu ja
külaseltsi nimel Aili Luik.

Kohtunikud Rein Põld, Liia Kruusmann ja võitjad Rasmus
Kruusmann, Jüri Jürissaar, Robert Peetson. Foto Jaanika Hook
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TÖÖ

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

Tootsis asuv Betamar OÜ pakub tööd
õmblejatele. Töö ühes vahetuses. Sõidukulude osaline kompenseerimine. Asjast
huvitatutel võtta ühendust tel 446 8446
või saata e-mail: betamar@betamar.ee

Seoses tootmismahtude kasvuga otsime oma meeskonda juurde:

LÕNGA POOLIMISMASINA OPERAATOREID

AUSTATUD LAPSEVANEMAD!
PÄRNJÕE KOOLI juures alustab õpetaja Merle Naseri juhendamisel tööd
koolieelse ettevalmistuse rühm neile lastele, kes saavad 7-aastaseks
enne 2019. a 1. oktoobrit ja soovivad kooliteed alustada just meie koolis.

JA

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

Eelseisva tegevuse tutvustamine ja esimesed õppetunnid toimuvad
teisipäeval, 30. oktoobri algusega kell 11.50
Et kõik sujuks algusest peale ladusalt,
palume kaasa võtta mõned vajalikud asjad:
• harilik pliiats
• kustutuskumm
• pliiatsiteritaja
• värvipliiatsid
• käärid ja liimipulk
• joonistuspaber (A4)
• värvilised paberid vahetusjalatsid
• lapse sünnitunnistus

INFO
tel 44 93 573; 44 93 541 (kool);
51 65 896 (direktor);
56 492 406 (M. Naser)

Kandideerimiseks palun saada CV aadressile ailt@danspin.dk

Osavõtust palume teatada
15. novembriks telefonidel 445 8171
või 5860 0025 või e-posti aadressil
kurgja@maaelumuuseumid.ee.

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

Lp kutseline autojuht!

Postide vastuvõtt:
M.E.R.P puit, Siimu tee, Ridalepa küla,
Audru osavald

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 5886 7665 või külasta
meie kodulehte: www.autosert.ee

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

Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

Vihtra Mõis OÜ ostab ja võtab rendile
põllu- ja metsamaad. Parimad hinnad.
Küsi kindlasti pakkumist. Tel 503 2570
e-mail vihtramois@hotmail.com.

SILMADE KONTROLL 15 €,
PRILLIOSTJALE TASUTA!

MITMESUGUST
Müüa kudumisteljed - 2,1 m laiad (kootud kanga laiuseks jääb 2 m). Antiikne
peegel alusel – 2 m kõrge ja 90 cm lai.
Tel 55 650840

Pärnu-Jakobi koguduses
•P. 04.11 24. pühapäev pärast
Nelipüha. Missa kl 12
•P. 11.11 25. pühapäev pärast
Nelipüha. Palvus kl 12
•P. 18.11 Kirikuaasta eelviimane
pühapäev. Missa kl 12
•P. 25.11 Kirikuaasta viimane
pühapäev. Igavikupüha.
Palvus kl 12
Kantselei avatud T-K kl 10–14

Vändra Õigeusu kirikus
3. novembril kell 11.00
HINGEDEPÄEVA JUMALATEENISTUS
HINGEPALVE LAHKUNUTE EEST

OÜ Adore ostab Vändras haavapakku,
raieõigust ja kasvavat metsa.
Info 5144185 Ado Pert adore@hot.ee

Mälestame
kallist klassiõde

Avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele

Mälestame sügavas kurbuses
head naabrit

Avaldame südamlikku
kaastunnet Eve Kohvile

ÜLLE FELDBERGI

ÜLLE TARKIAINENI

ÜLLE TARKIAINENIT

kalli ema

kaotuse puhul

Südamlik
kaastunne omastele.

kaotuse puhul.

Perekond Orav

Rahvatantsurühm Vändrikud
ja Kädi

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

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

27. november alates kell 10
VÄNDRA
HOOLEKANDEKESKUSES

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

Palun tutvuge kvaliteeditingimustega
kodulehel ja küsige julgelt lisa Kati Rahnel
+3725179824 kati.rahnel@ecobirch.eu

Müüa Armussaare talukompleks 1,6 ha
- katastritunnus: 93002:003:0328.
Kalmaru küla, Põhja-Pärnumaa vald.
Põllumaa 12,0 ha ostu võimalus.
Koheselt elamiskõlblik elamu.
Tel 5036 114

12. november alates kell 10
PÄRNU-JAAGUPI
RAHVAMAJAS

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

Nõuded tarnele:
https://birchdecorpoles.weebly.com/
postide-ost.html

Vändra Keskkooli
1990. a lõpetanud IXa klass

Müüa Tootsi alevikus 2-toaline kesk
küttega korter, Kooli tänav 1, aknad
tänava poole, 1. korrus.
Täiendav info tel 53623934

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

Veoautojuhi ja bussijuhi
ametikoolitused Pärnus

diam 5-12 cm, pikkus 3m
Hind 1,9 €/tk
(maksetähtaeg 7 päeva)

Müüa tootmishoone ladu-töökoda
687 m 2 koos 3,4 ha maaga Vändra
vallas Aluste külas. Kõrged laed ja uksed
3,5 m. Vool 3x380V, 50A.
Hind 40.000 eurot.
Tel 5686 0801, info@salderen.com

Lisainfo tel +372 56 256 833, 44 73 072

Koolitust viib läbi muuseumi kokk
Aime Elvet. Valmistatakse traditsioonilist piparkoogitainast, kuid kasutatakse ka erinevaid põnevaid lisandeid.
Koolituse maksumus on 5 eurot,
kaasa saab retsepti ja piparkoogitainast
ning kohapeal küpsetatakse piparkooke, mida ühiselt maitstakse.

Ostame metsaomanikelt
KASEST POSTE

KINNISVARA

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).

18. novembril ootame Kurgjale
piparkoogitainast valmistama õppima

Birch Decor Poles OÜ on kolmandat aastat
turul tegutsev Eesti ettevõte, kelle peamiseks
tegevusalaks on kasepostide tootmine interjööridesse.

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.

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

Kohtumiseni meie mõnusalt koduses Pärnjõe Koolis!

18. novembril algusega kell 12.00 toimub C. R. Jakobsoni Talumuuseumi
rehetoas talukultuurikooli õppepäev,
kus õpime valmistama piparkoogi
tainast. Varsti on tulemas jõulud ja
piparkookidele tasub juba mõtlema
hakata – kõige paremad piparkoogid
on ikka enda tehtud.

TEATED

Vändra Gümnaasiumi
3.a klassi õpilased ja lapsevanemad

Meie südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele…

Avaldame kaastunnet
lähedastele
MILVI
TRAGUNOVA (TASANE)
kaotuse puhul.

Mälestame toredat ja armsat
klassijuhatajat

Kallid Tarmo, Reimo ja Egert,
avaldame siirast kaastunnet
kalli abikaasa ja ema

ÜLLE TARKIAINENIT

ÜLLE TARKIAINENI

Kooliõed Aino, Virve, Ülle ja Vaike

VG 90. lend

Südamlik kaastunne perele
ja lähedastele

kaotuse puhul.
Vändra Gümnaasiumi koolipere

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
18. novembril kell 11
KULD- JA HÕBELEERI
JUMALATEENISTUS
kaasa teenib koguduse naiskoor ja
Viljandi Jaani koguduse naiskoor Iris.
Hõbeleeri jumalateenistusele ootame
1992., 1993. aastal leeriskäinuid.
Oma osavõtust palume teada anda
tel 518 8586,
martinikogudus@gmail.com
Õpetaja Ants Kivilo tel 5396 0574

HERTA MÜHLMANN

21.01.1926 – 03.10.2018

MILVI DRAGUNOVA

14.07.1947 – 09.10.2018

JAAN KRUUSMA

12.04.1939 – 24.09.2018

PEETER EBROK

07.09.1941 – 25.09.2018

ELLE ELLERMAA

04.04.1947 – 29.09.2018

BERTHA LUIK

01.02.1930 – 13.10.2018

EDA AVARMAA

24.11.1950-19.10.2018

ÜLLE TARKIAINEN

01.12.1959 – 22.10.2018

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Eesti Turbamuuseumis Tootsis

Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Leida Reiter
Linda Randmaa
Helgi Ringenberg
Hans Pärtel
Lilli Siimula
Helju Mühlberg
Jekateriina Pärt
Elli Pavelson
Aili Riidamets
Elsa Veitmaa
Vaike Paara
Elli Tomsan
Roman Kivi
Linda Tammepõld
Kaljo Niitvägi
Maimu Milvek
Maimu Margus
Riina Laidvere
Kalle Eier
Maimo Tänav
Maia Talvistu
Helmi Tamsar
Luule Kaljumäe
Laine Annusvere
Helle Ventsel
Henno Karu
Mare Vesker
Valve Urbanik
Viivi Adamson
Sirje Kellmann
Eduard Kask
Helve Sarapik
Eino Tapani Epäilys
Viktor Krimm

12.11
9.11
11.11
4.11
15.11
17.11
28.11
29.11
9.11
12.11
17.11
21.11
26.11
28.11
28.11
10.11
17.11
20.11
24.11
25.11
25.11
25.11
3.11
9.11
12.11
12.11
18.11
25.11
1.11
2.11
18.11
25.11
27.11
28.11
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• 11. novembril kell 13 Lev Suni esitleb oma vastilmunud raamatut
„Ameerika Tootsi rabas 2“.
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Vändra kultuurimajas
• 17. novembril kell 17 Taritu Tubateater Saaremaalt esitab ,,Põru-

nud aru õnnistus“. Pilet 5 €
• 21. novembril kell 20 „Stand-up on siin” Pilet 12 €, sooduspilet
10 €. Piletid müügis Piletilevis.
• 29. detsembril AASTALÕPUPIDU Vändra Kultuurimajas – esineb
ansambel NUKKER KUKEKE. Pilet novembris 12 €, detsembris
(1.-17.) 15 € , alates 17. detsembrist 20 €.

Suurejõe Rahvamajas

• Laupäeval, 17. novembril kell 20 SOLISTIDE ÕHTU. Laulude esitajad meie endi hulgast. Tantsuks mängib Harli Maanus. Pilet 5 €.
Meelepärane lauale võta ise kaasa. Kohv maja poolt.
Info ja kohtade broneerimine tel 512 0893 Heldi või
suurejoerahvamaja@gmail.com

Vändra Raamatukogu
• Raamatukogu muuseumitoas avatud 2.– 28. novembrini näitus
"LOETUD HETKED" Lugemisele pühendatud fotokonkursi tööd.

Kaisma Rahvamajas
• 17. novembril kell 20–2 TANTSUÕHTU. Tantsuks mängib Marco

Margna. Õhtut juhib Rauno Arulo.Lauale meeldiva võib ise kaasa
võtta. Pilet 5 €. Lauda saab broneerida tel 5155 931

Kadjaste Vabaajakeskuses
• 18. novembril kell 13 loeng/seminar – Traumade ennetus
kodus, laste ja vanurite õnnetused. Esmaabi. Eelregistreerimine
tel 51 468 39 Tiina

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

Kristiina ja Tauri Talvoja perre
sündis 11. augustil Isabel Talvoja.
Tea Tiismaa ja Jaanis Kuusemäe perre
sündis 7. oktoobril poeg Rainis.
Diana Lillevaldi ja Taavet Lehtpuu perre
sündis 10. septembril tütar Dalia.
Kelli Pärna ja Maarjo Õunapuu perre
sündis 21. oktoobril poeg Keiro.

PÄRNJÕE TÖÖKOJA HOONES
AVATUD KAUPLUS

RIINA POOD
UUED RIIDED JA JALATSID
HISPAANIAST
VALIK RIIDEID, JALATSEID
JA MUUD SÕBRALT SÕBRALE

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

Alates novembrist oleme
avatud uutel kellaaegadel
E-R 11.00–17.00
L 10.00-14.00

RAHVUSLIKU MOTIIVIGA NAISTERIIETE

JÕULUKINGI ESITLUSMÜÜK

Hõbedast ja mageveepärlitest
KÕRVAEHTED/KEED/VÕRUD/KOMPLEKTID
Lisaks bambusretuusid, sallid, stretšpüksid,
soojad sukkpüksid!
Tooteinfo - www.ethel.ee
8.11 Vändra Kultuurimajas kell 12-13
8.11 Pärnu-Jaagupi Rahvamajas kell 12-13
8.11 Pärnjõe Rahvamajas kell 14-15
8.11 Tootsi Kanarbiku seltsingu ruumides kell 14-15

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

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

