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Palju õnne ja õnnestunud
valikuid kõikidele lõpetajatele!
Ja jälle üks teetähis …
Tavatu õppeaasta on saanud ajalooks.
Õppeaasta, millist ei ole kunagi varem
olnud ja loodame, et sarnast ei tule ka
tulevikus. Jah, peamine eesmärk elus ongi
uskuda, loota ja millegi poole püüelda.
Kõigis meie valla gümnaasiumi ja
põhikooli lõpetanutes on peidus midagi,
mida arendada. Keegi neist ei taha olla
keskpärane, kuigi keskpärane olla on
mugav ja turvaline.
Kallid noored, õpetajad ja lapsevanemad, ajage selg sirgu ja leidke oma mõte,
millele edaspidi toetuda, sest aeg ja juhus
ei saa midagi teha nende jaoks, kes ei soovi
midagi teha enda heaks.
„Kui esimene kord ei õnnestu, siis
proovi aga uuesti,“ on öelnud Indira
Gandhi.
Maailm on hetkel kiiresti muutuv ja
ebakindel, mistõttu soovitan rõõmu tunda
väikestest asjadest. Suvi on lõpuks ometi
käes. Pöörake tähelepanu iseendale ja oma
lähedastele, nautige suvist valget aega ja
päikest ning otsige häid emotsioone.
Õnn on tee, mida mööda me liigume,
ning sihtpunktist olulisemad on teekond,
maastik ja reisiseltskond! Kaunist suve
kõigile!
Vallavanem Jane Mets

VÄNDRA GÜMNAASIUMI
9. KLASSI LÕPETAJAD
Esimene rida vasakult: Kertu Sits,
klassijuhataja Ülle Ütt, Kärt Kõuts,
Sirli Pilli, Krissu Raudsepp,
Birgit Pajumäe, Minni Toom, Kertu Luik,
Kaimo Sturm, Veiko Murula.
Tagumine rida vasakult:
Andra Kees, Getly Kurrot, Mirtel Matvei,
Triinu Aru, Jan Fast, Karmen Udeküll,
Erki Tammepõld, Janari Pärn,
Rasmus Luur, Karl-Marten Tui,
Andres Nuut.
Pildilt puudub Elori Orgusaar.

PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOLI
75. LENNU LÕPETAJAD.
Esimene rida vasakult: Steisi Väljandu,
Janely Jõesaar, Krislin Kalmet,
Viktoria Ellermaa (kiituskiri), Anete Hirvela,
Elisabeth Kustassoo, Greete Riiberg,
Kertu Riin Figol (kiituskiri), Kaisa Vaherna,
Anne Alus (klassijuhataja),
Katrin Uutsalu (direktor).
II rida vasakult: Anton Härm, Kaimar Kalmet,
Egert Jurtom, Mel Fred Lehispuu,
Uku-Priit Kuningas, Hermo Laks,
Jürgen Rannik, Ayron Mägi,
Diandra-Maria Pilli.

Kuldmedaliga
lõpetas
Kirke Tõnissaar
ja hõbemedaliga
Kirke Tomson.

VÄNDRA GÜMNAASIUMI 93. LEND.
Ees vasakult: Kirke Tõnissaar – tunnustatud
kuldmedaliga, kantud kooli auraamatusse,
tunnustatud raamatuga, tänukiri vanematele –
Kerli ja Lennart Tõnissaarele; Elis Limberk; Kärt Tamm;
klassijuhataja Ester Vahter; Vanessa Vihm;
Kirke Tomson – tunnustatud hõbemedaliga,
kantud kooli auraamatusse, tunnustatud raamatuga,
tänukiri vanematele – Piret ja Priit Tomsonile;
Eva-Maria Pavelson. Tagumine rida vasakult:
Markus Mangusson – ainekiituskiri kehalises
kasvatuses ja füüsikas; Mihkel-Ernst Reimann –
ainekiituskiri kehalises kasvatuses, inglise keeles,
keemias ja füüsikas; Joonas Klemmer - ainekiituskiri
kehalises kasvatuses, inglise keeles, keemias ja
füüsikas, tunnustatud Vändra Gümnaasiumi meenega,
tänukiri vanematele – Ulvi ja Tõnu Klemmerile;
Joonas Joaveski – ainekiituskiri kehalises kasvatuses;
Markus Sepp – ainekiituskiri kehalises kasvatuses.
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Kokkuvõte juunikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17. juuni 2020. a istung toimus
Vändra Kultuurimajas järgides 2+2 reegleid.
• Katkestati eelnõu „Põhja-Pärnumaa valla hariduse ja
noorsootöö arengukava aastani 2040 kinnitamine“
I lugemine.
• Lõpetati eelnõu „Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu töökord" muutmine I lugemine. Eelnõu puudutab virtuaalse
volikogu istungi pidamise võimalikkust.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17.01.2018 määrust nr 4 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine"
muutmine. Määrusega muudeti ära majanduslike huvide
deklaratsiooni hoidja. Määruse järgi määrab majanduslike
huvide deklaratsioonide hoidja vallavalitsus.
• Otsustati lõpetada Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta
I lisaeelarve I lugemine ja suunata II lugemisele. Parandusettepanekute tegemise aeg 20.06.2020. a kell 24.00.
• Volikogu andis Vallavalitsusele loa rahalise kohustuse
võtmiseks. Otsus puudutab Vändra-Suurejõe kergliiklustee
valgustust. Projekt valmib kahes etapis. 2021. aastal ehitatakse välja lõik Suurejõelt Rõusa teeristini ning aastal 2022
edasi kuni Vändra alevini. 80% projekti maksumusest tasub
Maanteeamet ja 20% vald.
• Volikogu andis Vallavalitsusele loa rahaliste kohustuste võtmiseks. Otsus puudutab halduslepingu alusel
sotsiaaltranspordi teenuse osutamist läbi MTÜ Pärnumaa
Ühistranspordikeskus. Koos teiste Pärnumaa omavalitsustega osaletakse Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatavas
pilootprojektis, mille eesmärgiks on sotsiaaltransporditeenuse korralduse katsetamine läbi Pärnumaa Ühistranspordi
keskuse. Lepingu kohaselt korraldab Pärnumaa Ühistranspordikeskus sotsiaaltransporditeenust maakonnas alates
01.06.2020. a ja kestab 3 aastat.
• Volikogu garanteeris omaosaluse energitõhususe programmis. Põhja-Pärnumaa vallal on võimalik toetust saada
kuni 59% ulatuses abikõlbulikest kuludest hoonete energiatõhusamaks muutmisel. Projekti taotluse eelduseks on, et
hoone oleks valla omandis, hoones jätkataks avaliku teenuse
osutamist ning hoonele oleks tehtud energiaaudit. Nende
nõuete alusel taotletakse toetust Pärnu-Jaagupis Kooli tn 2
(raamatukogu, noortekeskus, kiirabi jm) asuvale hoonele.
Volikogu otsustas garanteerida projekti omaosaluse 41%
ulatuses.
• Kinnitati investeeringuobjekt. 2020. a koostatud lisaeelarvega määrati Eesti riigi poolt omavalitsustele täiendavalt
kokku 130 mln eurot, et leevendada eriolukorra negatiivseid
mõjusid majanduses. Toetusena eraldatud rahalisi vahendeid
on võimalik kasutada ainult uuteks investeeringuteks ning
neid ei saa kasutada 2020. a kinnitatud või enne 15. aprilli
2020. a vastu võetud lisaeelarves ning hankeplaanis kavandatud projektideks. Projektidele valla omafinantseeringut
ei nõuta. Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu otsustas vallale
eraldatud toetussumma kasutada Pärnu-Jaagupi Lasteaia
Pesamuna rekonstrueerimiseks.
• Informatsioon: Volikogu liikme Jaanus Rahula arupärimisele vastamine. Arupärimises küsiti selgitusi Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 22.01.2020. a määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2020-2032" täitmise kohta. Arupärimisele vastas
majandusosakonna juhataja, abivallavanem Mait Talvoja.
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik vaadata
valla kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Lasteaedade lahtiolekuajad suvel
Terve suveperioodi on avatud Vändra lasteaed Mürakaru
majas, Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna, Tootsi lasteaed
ja Kergu lasteaed.
Ajutiselt on suletud Vahenurmes asuv lasteaiarühm 1. juulist
kuni 31. juulini (k.a.);
Vihtra Lasteaed 1. juulist kuni 31. juulini (k.a.);
Pärnjõel asuv lasteaiarühm 13. juulist kuni 31. juulini (k.a.);
Libatses asuv lasteaiarühm 20. juulist kuni 31. juulini (k.a.).
Suveperioodil on Kergu lasteaed avatud kell 8.00-17.00 ja
Libatse lasteaed 1. juulist kuni 17. juulini kell 8.00-16.30.
Tarvi Tasane,
abivallavanem
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Sotsiaaltranspordi teenuse
korraldus läks üle Pärnumaa
Ühistranspordikeskusele
Juunikuust alates korraldab sotsiaaltransporti Pärnu linnas
ja maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK).
Esimesel kolmel kuul toimib osaliselt ka sotsiaaltranspordi
senine korraldus, et inimestel oleks aega harjuda.
Sotsiaaltranspordi klientideks on inimesed, kelle tervislik seisund takistab isikliku sõiduauto või ühistranspordi kasutamist, kuid kellele on vaja tagada võimalus
käia tööl, koolis ja kasutada avalikke teenuseid.
Sotsiaaltranspordi sõite on õigus PÜTK-lt tellida ainult
nendel inimestel, kelle andmed on Pärnumaa omavalitsuste poolt PÜTK-le eelnevalt edastatud. Kliendid, kes
soovivad lähiajal sõite tellida, peavad esimesena pöörduma
oma sotsiaaltöötaja poole, et tema andmed edastataks
kiiresti PÜTK-le. Kõik need inimesed, kes on oma sotsiaaltöötajalt saanud õiguse sotsiaaltransporti kasutada,
kuid kellel esialgu sõite plaanis ei ole, ei pea teenuseosutaja
vahetumise tõttu kohe midagi tegema, kohalik omavalitsus
korraldab ise mõne aja jooksul kliendiandmete edastamise.
Üks sõidusuund

Sõidutsoon nr 1:
Pärnu keskuslinn

Autojuhid abistavad vajadusel kliente kodust sõidukisse ja sõidukist sihtkoha fuajeesse ning aitavad kaasavõetavate liikumisabivahendite ja kottide paigutamisel.
Juhul, kui inimesel on abi vaja ka sihtkohas ja/või sõidu
ajal, siis peab ta endale kaasa võtma saatja. Isikliku saatja
puudumisel tuleb pöörduda oma sotsiaaltöötaja poole.
Kandemadratsi või kandetooli tõstjad on vedajafirma
poolt.
Kliendid või nende esindajad saavad sõidutellimusi
esitada tööpäevadel kell 08.00-15.00, helistades telefonile
4425 769 või 58 800 893 või e-postiga sotsiaaltransport@
pytk.ee. Võimalusel tuleks oma sõidutellimus esitada vähemalt kolm tööpäeva ette. Samadelt telefoninumbritelt saab
küsida ka lisainfot. PÜTK kodulehel www.pytk.ee on avaldatud sotsiaaltranspordi kliendileht.
Linna ja maakonna ühtselt toimiva sotsiaaltranspordi
korralduse loomist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Sõidutsoon nr 2:
Sõidutsoon nr 3:
Pärnu maakond,
iga muu maakond
v.a Pärnu keskuslinn eraldi

Soodushind tööpäeval

2 eurot

2 eurot

4 eurot

Soodushind puhkepäeval

3 eurot

3 eurot

6 eurot

Tavahind tööpäeval

10 eurot

10 eurot

10 eurot

Tavahind puhkepäeval

15 eurot

15 eurot

15 eurot

Hind ühele saatjale

0 eurot

0 eurot

0 eurot

Omavalitsused saadavad sotsiaaltransporti vajavate
inimeste andmed PÜTK-le edasi. Sealhulgas teatatakse
PÜTK-le iga kliendi kohta talle lubatud soodushinnaga
sõitude arv. Soovi korral saavad kliendid oma soodushinnaga sõitude arvu teada sotsiaaltöötajalt. Kui klient soovib
sõita rohkem, kui talle soodushindadega sõite antud on,
saab ta seda teha tavahinnaga. Tavahindadega sõitude arv
ei ole klientidele piiratud.
PÜTK-l on sotsiaaltranspordi osutamiseks võimalik
kogu maakonnas kasutada 11 sõiduautot ja kuut erisõidukit. Kõik need autod on töö ajal tähistatud esiklaasil oleva
sildiga „Sotsiaalsõit“. Erisõidukid on varustatud tõstukiga
ning need võimaldavad peale võtta kaks ratastooli. Üks
autodest on varustatud kandemadratsi ja kanderaamiga.
Kõigis erisõidukites on kasutamiseks olemas ratastool,
kandetool ja trepironija. Kõik sõidukid on jaotatud üle
maakonna laiali. Veoteenust osutab firma AS L&L.

Edukas toetusvoor

Alates 3. veebruarist 2020 avanes kohalikel omavalitsustel
võimalus taotleda toetust üldplaneeringu koostamiseks
vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks.
Seekordses voorus toetati tegevusi, mille teadmispõhine
kavandamine mängib kõige olulisemat rolli just parema eluja ettevõtluskeskkonna kujundamises.
Toetust oli võimalik taotleda koostamisel oleva üldpla
neeringu järgmisteks tegevusteks:
• Asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh
tiheasustusalade ja miljööväärtuslike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks ning kahanemisega kohanemise kavandamiseks.
• Ettevõtluse arengut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh
ettevõtluseks sobilike alade ruumilise paiknemise ja kavandamise põhimõtete täpsustamiseks.
• Liikuvust ja ligipääsetavust suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh teede ja tänavate (liikuvustaristu) kavandamise
põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks.
• Taastuvenergia tootmist suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh taastuvenergia tootmise viiside, kavandamise põhimõtete ja ruumilise paiknemise täpsustamiseks.

PÜTK hinnakiri
kliendile alates
01.06.2020.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse
sotsiaaltöötajad:
• Pärnu-Jaagupi piirkond
KÜLLI KARITS
tel 5328 4626, e-post kylli.karits@pparnumaa.ee;
• Vändra piirkond (tööealised inimesed)
ERET KOPPEL
tel 529 6406, e-post eret.koppel@pparnumaa.ee
• Vändra piirkond (eakad inimesed)
KERSTI TILK
tel 5340 4411, e-post kersti.tilk@pparnumaa.ee
• Tootsi piirkond –
KRISTA LINDMÄE
tel 5376 1671, e-post krista.lindmae@pparnumaa.ee

• Rohetaristut suunavate tingimuste täpsustamiseks, sh rohevõrgustiku, rohealade, metsade, kõrgendatud avaliku huviga
metsade, linnametsade, parkide ruumilise paiknemise ja nende
kasutamisega seotud tingimuste ja põhimõtete täpsustamiseks.
Maksimaalne toetuse summa ühe omavalitsuse taotluse kohta
on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse
kohta 30 000 eurot. Taotluste hindamisel on taas eelistatud
omavalitsuste ühistaotlused.
Riigi Tugiteenuste Keskus menetles taotlusi ja teatas tulemused juunikuu algul. Põhja-Pärnumaa vald tegi koostööd Tori
vallaga ja me esitasime ühistaotluse. Tori ja Põhja-Pärnumaa
valla koostöös valminud projekt „Ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas“ sai
hindamisskaalal 0-4 hindeks 4, mahtus taotlusvooru toetuse
eelarvesse ja sai otsuseks „kuulub rahuldamisele“.
Projekti kogumaksumus 23 760 eurot, toetus 20 196 eurot
ja omaosalus kahe valla peale on 3564 eurot.
Reet Olev
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Planeerimis- ja arenguspetsialist
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Meie valla
parimatest parimad
Vastavalt Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise
statuudile korraldab vallavalitsus juunikuus piduliku tunnustusürituse, kuhu kutsutakse tubli õpilane koos vanematega. Kuigi sel
aastal jäi tunnustusüritus ära, oli koolides parimatest parimaid,
kes lõpetasid kooli kiituskirjaga, hõbe- või kuldmedaliga, saavutasid väga häid kohti maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel
ja võistlustel. Anti välja hariduspreemiad: kuldmedalistile ja kutsekooli kiituskirjaga lõpetajale 200 eurot, hõbemedalistile 150
eurot ja põhikooli kiituskirjaga lõpetajale 100 eurot. Samuti on
kõikide allpooltoodud õpilaste nimed kantud valla auraamatusse
ja valla meened jõudsid õpilaseni kooli lõpupeol.
Ees- ja perekonnanimi

Klass

Kirke Tõnissaar

12 gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja

Triin Kriks

12 gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja

Jakob Pertel

12 gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetaja

Kirke Tomson

12 gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja

Sigre Kodasma

12 gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja

Liisi Sumre

12 gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja

Ramon Aru

12 gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja

Merike Saar
PÄRNJÕE PÕHIKOOLI LÕPETAJAD. Esirida vasakult: Kristjan Krull, Janeliis Sootna, Kertu Vellemäe.
Taga vasakult: Markus Kobrusepa, klassijuhataja Ivi Nuut, Tauno Haas.

kutsekooli kiitusega lõpetaja

Kristel Kõrgmaa

12 gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja

Triinu Aru

9 põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

Kertu Luik

9 põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

Birgit Pajumäe
9
		

lõpetab põhikooli aastahinnete
keskmisega 4,9

Andra Kees

9

põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

Sirli Pilli

9

põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

Minni Toom

9 põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

Kärt Kõuts
9 lõpetab põhikooli aastahinnete
		 keskmisega 4,8

TOOTSI PÕHIKOOLI LÕPETAJAD.
Kerda Erm, klassijuhataja Rutt Mets
ja Lisette Baum.

Pille-Riin Pallo

9

maakonna muusikaolümpiaadi II koht

Mia Sandra Taur

9

põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

Elise Tekko
5 maakondlik eripreemia lauluansambli
		koosseisus
Lisette Baum

9

Kelli Ilves
6
		
Kertu Riin Figol

põhikooli kiituskirjaga lõpetaja
maakondlikul bioloogiaolümpiaadil
3. koht.

9 põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

Diandra-Maria Pilli 9 põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

JUURIKARU PÕHIKOOLI LÕPETAJAD
Esimene rida: Andre Elvet, Mia Sandra Taur,
Kerlin Talisainen, Pille-Riin Pallo.
Teine rida: klassijuhataja Ester Esula, Toomas Kõuts,
Marten Põder, Ragnar Liiverkas, Janno Ojasaar,
Jan Rullingo.

Greete Riiberg

9

põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

Kaisa Vaherna

9

põhikooli kiituskirjaga lõpetaja

Madis Sammelselg 7
		
		

maakondliku matemaatikaolümpiaadi
1. koht. ,,Nuputa“ viktoriini
võistkondlik 2. koht

Viktoria Ellermaa 9 põhikooli kiituskirjaga lõpetaja.
		 Maakondliku keemiaolümpiaadi 2. koht.
		 Pärnu Postimehe korraldatud Jannseni		 nimelise noorte arvamuslugude
		 ajakirjandusvõistluse võitja
Rebeka Raik
1
		

maakondliku lauluvõistluse "
Kaunim metsalaul" võitja

Sture Akker
4 maakonna 4. klasside matemaatika		 olümpiaadi 2.-3. koht
Laura Kulbok
6
		

maakonna 6. klasside matemaatikaolümpiaadi 3.-4. koht

Marii-Eliise Lumijõe
konkursi ,,Kaunim metsalaul“
		
grand prix,
		
väga tubli muusikakooli lõpetaja
VAHENURME LASTEAED-ALGKOOLI LÕPETAJAD
Esimeses reas vasakult: Kädi-Lii Privits,
Aveli Lehtmaa, Kertu-Britt Õunapuu.
Tagumises reas Külli Lumi, Tiina Saar,
Anne Lumi, klassijuhataja Karina Kotkas.

LIBATSE LASTEAED-ALGKOOLI LÕPETAJAD
Esimeses reas vasakult: Karl-Markus Põld, Hanna Rahu, Maiko Looring,
Kirke Tago, Siim Kruusmann. Tagumises reas klassijuhataja Rita Tomson

Agle Lensment

väga tubli muusikakooli lõpetaja

Kaspar Sume

väga tubli muusikakooli lõpetaja

Karmen Aarna

väga tubli muusikakooli lõpetaja

Tunnustus „Õpilaste aasta haridustegu“
Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilased: Karmen Aarna, Ly-Ann Arus,
Heidi Sai, Hanna Greete Leas ja Emili Laanemäe.
Vändra Gümnaasiumi õpilased: Adeele Lääniste, Miia Marian
Raudsepp, Ragnar Petrov ja Säsil Schulz.
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Õpilaste aasta haridustegu
Haridusvaldkonna aunimetuse „Õpilaste
aasta haridustegu“ saajateks nimetas Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Vändra Gümnaasiumi õpilased Adeele Lääniste, Miia
Marian Raudsepa, Ragnar Petrovi ja Säsil
Schulzi ning Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilased Karmen Aarna, Ly-Ann Aruse, Heidi
Saia, Hanna Grete Lease ja Emily Laanemäe.
Vändra Gümnaasiumi Va klassi õpilased
on iseseisvalt panustanud kodukoha ümbrusesse koolikaaslastest enam, on otsinud
ja leidnud loovaid lahendusi tootmisjääkide
kasutamiseks. Keskkonnateadliku käitumisega jäid käesoleva kooliaasta algul alevi
külalisele heas mõttes silma Miia Marian
Raudsepp ja Adeele Lääniste, kes korjasid
omaalgatuslikult haljasalalt prügi. Kiiduväärt on tüdrukute tegevus ja see, et alevit
külastanud inimene laste head tahet märkas ja koolile oma rõõmsast tähelepanekust
teada andis.
Sama klassi õpilased Ragnar Petrov,
Miia Marian Raudsepp ja Säsil Schulz
otsustasid osaleda taaskasutuse teemalisel
õpilaskonkursil, mille eesmärgiks oli ringmajanduse põhimõtteid järgides leida ettevõtete tootmisjääkidele uus kasutus ja luua
neist uued tooted. Huvi ise teha ja katsetada

oli suur. Tootmisjääkide Pärnust Vändrasse
toimetamisel tuli appi Ragnari isa Aadu Petrov. Konkursi tingimusi ja tootmisjääkide
võimalusi arvestades jõudsid lapsed ideeni
valmistada mänguasju kassidele. Disainiti
joonis, mille järgi valmis lihtne prototüüp
ja seejärel kodudes katsetused läbinud
toode. Tegijad pidasid mängukanni oma
kodukiisude vääriliseks. Seoses Covid-19
viiruse kiire leviku ja eriolukorra kehtestamisega riigis jäi konkursitee pooleli ja toode
tutvustamata. Mänguasjad ootavad koolis
lahedamate aegade saabumist ja arvukate
lustlike lemmikloomadeni jõudmist.
Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilased
korraldasid kaasõpilastele koolis digikoristuspäeva, et juhtida tähelepanu nähtamatule prügile, mida toob kaasa interneti
kasutamine. Nad jagasid näpunäiteid oma
nutivahendite paremaks kasutamiseks ja
hooldamiseks. Kaasõpilastele jagati väga
olulisi teadmisi, mida õpikust ei õpita, aga
mis on vajalikud igale nutitelefoni omanikule ehk peaaegu kõigile.
Oma õpilased esitasid tunnustamiseks
õpetajad Silja Enok ja Aile Jaansalu.

Pesamuna
lasteaia lõpupidu
Lasteaia lõpupeo päev on üks väga tähtis päev. Kõik
muutub – mängupäevad saavad läbi ja väike inimene
hakkab kooli minema. Igal kevadel leiab aset ka meie
lasteaias see imetore sagimist ja ootusärevust täis
päev. Sellel aastal oli aga midagi teisiti. Seoses riigis
aset leidnud eriolukorraga, võeti vastu otsus, et sellel
kevadel pidu koos vanematega ei toimu. Et aga meie
armsate lõpetajate vanemad peost ilma ei jääks, oli
neil võimalus kodus kogu perega peole kaasa elada,
jälgides kogu üritust interneti vahendusel otseülekandena. Selle eest suur aitäh Andrusele ja Ailele,
kes alati abistavad meid tehnilistes küsimustes ja
tänu kellele saab kõik võimlikuks.
Kuuenda juuni hommikul majja tulles oli õhkkond pidulik. Saal oli kaunistatud, üles oli seatud
juuksurituba, kus kõik said Kristeli abiga veel viimase lihvi oma soengule. Majas liikusid ringi meie
kõige tähtsamad pidulised – ilusaks sätitud poisid ja tüdrukud, kes valmistusid viimaseks peoks
oma lasteaias. Olenemata sellest, et meie lõpetajad
polnud ligikaudu kaks kuud lasteaias käinud, olid
nende laulud ja esinemised imelised. Suur aitäh
meie muusikaõpetaja Marjele!
Lastele üllatuseks olid meile külla tulnud Kunksmoor Emmeliine ja Kapten Trumm, kes naerutasid
oma vahva eeskavaga kõiki pidulisi. Täname teid,
Tarvi ja Gerda! Peo jätkudes andis meie direktor
Sirje lastele üle tunnistused, kus kinnitati, et lapsed
on edukalt läbinud Pesamuna lasteaia õppekava.
Tunnistuste üleandmisel lugesid õpetajad ette vahva
väikese iseloomustuse lapse kohta, mille leiab ka
kingituseks saadud rühmaraamatust.
Iga-aastase traditsioonina said ka meie tänavused lõpetajad istutada lasteaeda ühe puu, mis jääb
meenutama nende lasteaiaaega ja mida saab alati
siia vaatama tulla. Muidugi iga pidu lõppeb maitsva
tordiga, mille eest suur aitäh meie lõpetaja Carli
vanaemale.
Täname kõiki lapsevanemaid hea koostöö eest ja
meie õpetajaid Marje L, Maarja, Liina, Kristel, Ave
V, Eleri, Krista ja muusikaõpetaja Marjet.
Tänu Teile kõigile sai see ilus pidu toimuda.
Ilusat suvevaheaega ja rõõmsat kooliteed,
Kätlin Ojamets
Pesamuna õppejuht

Adeele Lääniste ja
Mia Mariann Raudsepp.

Digikoristus.

Tarvi Tasane,
abivallavanem

Ragnar Petrov.

Vändra Lasteaia õpiaiamaa
Vändra Lasteaed sai PRIAlt rahastuse projektile õpiaiamaade rajamiseks lasteaia mõlemale
õuealale. Koos peenrakastidega saime ka geotekstiili, seemneid ja tööriistu. Projekti eesmärk:
lapsed on aktiivsed osalejad ja tunnevad rõõmu
tegutsemisest. Lapsed saavad kavandada oma
tegevust, teha valikuid ning hinnata oma tegevuse
tulemuslikkust. Lapsed õpivad väärtustama keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.
Lapsed oskavad kasutada erinevaid töövõtteid
ja -riistu.
Oleme saanud ka märgistuse „Kompostiv
lasteaed“. Meil on mõlema maja õuealal kompostikastid, et edaspidi aiamaa jaoks ise rammu
juurde toota.
Tänaseks on meil igale rühmale paigaldatud
kastipeenar ning koos lastega seemned külvatud.
Seekord sai mulda erinevaid maitse- ja ürdiseemneid, mõned istikud ja lilletaimed. Suvi läbi hooldame hoolega ning ootame põnevusega tulemusi.
Siinkohal täname Karl Rõõmusaaret kooremultšiga toetamise eest! Kooremultšiga katsime
Rukkilille õpiaiamaa kastipeenarde vahekäigud.
Jaana Novikov
Vändra Lasteaed

Öeldakse ikka, et igas halvas
on ka midagi head…
Meie töökas Pesamuna Lasteaia meeskond tegi ära suure töö ja lõi lasteaia hooviala
jälle läikima. Seoses vabariigis kehtestatud eriolukorraga, mil töö oli lasteaias ümber
korraldatud, tegi tegus lasteaia meeskond õues tööd. Siinkohal tahaksin tänada ka
kõiki vanemaid mõistva suhtumise ja hea koostöö eest nendel paaril keerulisel kuul.
Tööde käigus said värskenduse meie õppepeenrad, kus leiab erinevatele meeltele
midagi meeldivat. Iga rühma meeskond tegutses oma mängumajaga, mis said nüüd
hoopis uuema ja värskema ilme. Majadel aitas püsima jääda meie tubli töömees
Tarvi. Iga Pesamuna liige sai natuke kaevata, riisuda, pintslit hoida ja korrastada.
Ikka selleks, et ümbrus jälle säraks ja kõigil oleks mõnus siin lasteaias toimetada.
Suured tänud kõikidele Pesamunalistele.
Ilusat suve kõigile soovides
Kätlin Ojamets

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

JUUNI 2020

Sel aastal tuli kevad tei iti …
PROJEKTINÄDAL
VÄNDRA GÜMNAASIUMIS
Ootamatud olukorrad esitavad põnevaid väljakutseid. Käesoleva õppeaasta viimasel koolinädalal jagunes Vändra Gümnaasiumi õpilaspere
kolmekümne viide väikesesse rühma. Õpetajad
ja teisedki koolitöötajad olid välja pakkunud
projektitöö teemad, mida koos teostama asuti.
Rühmad kogunesid ekraanide taga või koolimaja terrassiklassis või alevis või looduses.
Valmis hulganisti veebiraamatuid, plakateid,
esitlusi, pikk poeem, kunstiteoseid, rääkimata
küpsetistest ja lillepeenardest …

KODUALEV VÄNDRA
Mitu rühma leidsid oma tööle inspiratsiooni
kodualevist. ,,Poeem Vändrast“ – uuriti Vändraga seotud inimeste lugusid ning pandi värsivormis kirja, kuidas meie kodukant on ajas
muutunud. Nii said poeemis kokku minevik
ja tänapäev:
Mihkel Lüdig Pärnus ja
Vändras muusikaelu juhtis,
igast uuest ja värskest ideest ta süttis.
Kõlab laulupidudel võimsalt ta „Koit“ –
„Taevasse tõusku me lootuse loit!“
https://lingid.ee/Q3z7o
505 – niisugust esmamainimise aastapäeva
tähistab Vändra 2020. aastal. Sellega seoses
oli huvitav vanade fotode järgi otsida, leida ja
pildistada vanu kohti uues kuues. Valmis põnev
e-fotoalbum ,,Ajarännak pildis – Vändra enne
ja nüüd“. https://lingid.ee/Pcm9i
,,Kodukoha mälestusmärgid” – pildistati
Vändra mälestusmärke; uuriti keskkonda ajapaik.ee, et leida fotosid Vändra minevikust;
meenutati kuulsaid vändralasi. Leiti üles mitmed mälestusmärgid, mida tavaliselt ei märgata, näiteks Jaan Jenseni mälestusplaat Rõusas.
https://lingid.ee/bbHfr
Osaleti Eesti Vabaõhumuuseumi arhitektuurikeskuse algatatud Pärandvaderite
liikumises. Õpilased pildistasid kodukandi
aknaid ja nende detaile. Töö jätkub sügisel ja
kavas on saata pildid muuseumile eksperthinnangu saamiseks.
Üks rühm valmistas Vändra huviväärsustega tutvumiseks ette aardejahi mängu. Õpilased valisid kohad, mida tutvustada, ning
koostasid küsimused ja vastused. Kes soovib
mängu edaspidi läbi viia, saab seda kasutada.
Tänapäeva kodukandi huvitavate inimestega tutvumine kajastub kunstiteoste,
intervjuude ja palakatina Vändra lahedate
persoonide kohta.
Projektinädalal tegi üks algklasside õpilastest koosnev rühm puhtamaks kõik Vändra
tänavad ning jõeäärse ja terviseraja. Kokku
korjati 600 liitrit prügi, kusjuures klaasikillud
jäid õpilaste ohutuse tagamiseks veel korjamata. Kõige rohkem leidus tänavatel taarat.
Puhtaim oli Jakobsoni tänav ja kõige mustemad
Turu ja Uus tänav.

Tarkuselinnud.

ISE TEHTUD – HÄSTI TEHTUD
Projekti ,,Ise tehtud – hästi tehtud” osalejate
kätetööna valmisid kooliaeda kompostikast ja
taaskasutust võimaldanud palkidest valmistatud
pingid. Õpilased said kogemusi ka murutraktori, elektrilise hekilõikuri, mootorsae ja teiste
vajalike tööriistadega töötamiseks.
Korrastati kooli jalgpalliplats, kaugushüppekastid, vaadati üle spordiinventar ja koristati
inventari hoiuruum.
LOODUSES
Kuna klassiruumis ei pidanud olema, siis oli
aega kevade märkamiseks ja õuetegevusteks.
,,Otsime pokusid”. Kes nad on? Kus nad
on? Kui see oli selge, siis pildistati ennast koos
temaga. ,,Elasid kord Aku, Eku, Öku ja ema Iku.
Nad kõik olid Pokud. Aku, Eku ja Öku olid oma
ema Iku pojad. Nad olid tublid poisid ja ema
silmaterad. Neile meeldis mängida mängu „Kes
aias“. Aku, Eku ja Öku mängisid seda mängu iga
päev koos oma emaga. Alati hoidsid Aku, Eku
ja Öku omavahel käest kinni ja ema oli ringi
keskel. Ja kui selles soos ei ole maaparandustöid tehtud, mängivad nad seda praegugi.“ –
,,Kõige põnevam ja suurem üllatus oli see, et
leidsin oma kodu lähedalt pokusid. Ma ei olnud
enne pokudest eriti midagi kuulnud, aga nüüd
tahaksin kindlasti külastada Pokumaad ja lugeda
Edgar Valteri „Pokuraamatut“.“
,,Loodus maas, õhus ja vees“. Kükita,
et näha, kes elab maapinnal või vees; hüppa
ja roni, et ulatuda nägema, kes on puu otsas;
siruta kaela, et märgata, kes liigub õhus. Määrati
kokku 41 erinevat liiki ja saadi lähemalt tuttavaks taimede, lindude, imetajate, putukate ja
limustega. Liikide määramiseks õpiti kasutama
veebiprogramme, äppe ja raamatuid.
,,Minu lemmikloom“ – koer, küülik, kass,
aafrika hiidtigu – tutvustati oma lemmikut ja

tutvuti teistega. Lisamaterjali leidus veebiavarustes ja raamatukogus.
,,Minu koduaed ja selle elustik“ – iga
selles projektis kaasa löönud õpilane koostas
vihiku oma koduaiast. Üks aias kasvav taim, seal
elav putukas või loom sai erilise tähelepanu.
Tema kohta tuli kirjandusest lisateadmisi leida
ja illustratsioongi lisada. Kooliaeda rajati väikesed maitsetaimede ja lillepeenrad. https://
lingid.ee/PtIPe
Korraldati virtuaalne spordivõistlus.
KOKARAAMATUD
,,Küpsetised (virtuaalsele) koolilaadale” – õpilased valisid endale meelepärase retsepti, mille
kodus järele proovisid. Arvutati välja ka tooraine ja küpsetamiseks kulunud elektrienergia
hind. Raamatust leiab nii valmistamisõpetuse
kui fotod valminud küpsetistest. https://lingid.ee/qPEEK
,,Karantiiniaja kokaraamat“ – pealkiri räägib
ise enda eest. https://karantiiniajakokaraamat.
weebly.com/
REISIMAS
Reisimine oli sel kevadel võimalik vaid virtuaalselt, aga muljed olid siiski suurepärased. Käidi
tutvumas maailma kultuuripärandiga Briti Muuseumis, National Gallery`s Londonis, Berliini
Muuseumis, Bristolis muuseumiks muudetud
laeval. Õpiti tundma ühe Hispaania linna traditsioone ja arhitektuuri.
ETTEVÕTJAD
Ettevõtlikkust toetava projekti eesmärgiks oli
tutvustada oma mini-minifirmat ,,Tüdrukud”
veebivõistlusel ,,Pärnumaa parim miniettevõtja
2020". Firma toodab seepe ja küünlalühtreid.
Saadi auhind parima meeskonnatöö kategoorias. https://lingid.ee/uBTPM
KAUNID KUNSTID
Muusikat ei pea tegema ainult pillidega. Te ei
kujuta ette, kui ilusat häält võivad teha mutrivõtmed või kui ilusa noodipildi võib moodustada
redisest ja murulaugust ning kuidas kõlavad
väikese helilooja käes joogiklaasid. Loodi ka
mitu uut räpisalmi, millest näiteks üks rääkis
koduõppest – õppima pean internetis, tunnen
end kui koer ketis; vaheaeg on väga tore, kuid
mul on üks väike mure – sõpru näen ma väga
harva, kodus silitan nüüd koerakarva.
Popmuusika kuulamine, selle erinevate
suundade ja teistest muusikastiilidest eristamine; pillide ja koosseisude uurimine; arutlus
muusika üle muusikasõnavara kasutades – kõik
veebimaailmas hästi sujuv: Fun, Billie Eilish,
Shanon, Major Lazer, Nublu.
Fotograafide grupp kohtus professionaalse
portree- ja pulmafotograafi Maaris Puustiga.
Ta jagas nippe, missugustes poosides tulevad
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paremad pildid, rääkis autoriõigusest ja piltide
kasutamisest internetis ning sotsiaalmeedias.
Koduseks ülesandeks oli vaja ise teha kaks fotot
Maarise nõuannete järgi.
Arhitektid kohtusid videosilla abil arhitekt
Jõnn Soonistega. Käidi ka Eesti Arhitektuurimuuseumis. Ise ehitati enda disainitud linna
makett. Kõige toredam oli muidugi üle hulga aja
taas koos põnevalt midagi teha. Kõlas sõnum
– koolis on lahe!
,,Me ise ilutegijad” – valmisid kollaažtehnikas suured paberist öökullid ehk tarkuselinnud 1. septembri aktuseks. Lisaks joonistati ja
meisterdati palju muudki.
TEADUS
Teaduskatse oli tehtud n-ö koduste vahenditega
ja ohutu, saades inspiratsiooni ,,Kolme Põrsakese" teadusveebist: ,,Cola-Cola purskkaev“,
,,Teekotirakett“, ,,Kihisevad pallid“, ,,Kanamunast põrkepall“. Füüsika looduses ja tehnikas
– Kuu mõju Maale. Miks on taevas sinine ja
miks puhuvad tuuled? Päikesetõus ja loojang.
Päikesevarjutus. Päikese mõju Maale. Vihm ja
rahe.
Mõõtmine. Mis pikkusühik on küünar?
Vaks? Mõõtsime iseenda üle ja siis läksime
koduümbrusse lihtsamaid mõõtmisi tegema,
näiteks puu kõrgust mõõtma. https://lingid.ee/
u1Pel Mõõtmine roboti abil. Geomeetriliste
kujundite otsimine looduses ja nende mõõtmine.
SEE IMELIK KEVAD
,,Viirusel oli ka positiivseid tagajärgi, näiteks
inimesed hakkasid palju rohkem metsas ja üleüldse väljas liikuma ning veetsid rohkem aega
oma pere seltsis.“ – protsesskirjutamise projekt
,,Sel aastal tuli kevad teisiti“.
,,Mina ja kodu, pere, loodus, ühiskond“
– õpilane kirjutas, joonistas, lõikas, kleepis iga
päeva kohta lühidalt, mida ta on uut teada saanud; mida on head teinud; mida on näinud ja
kuulnud ümbritsevas looduses.
,,Sugupuu ja suguvõsa uurimine“. Sugupuu koostamine oli hea põhjus lähedastega
suhtlemiseks, peretraditsioonidega tutvumiseks, minevikusündmuste meenutamiseks.
Oli üllatusi sugulaste kohta, keda ei teatudki.
Avastati, et keegi sugulastest elab täna välismaal
või on hoopis meie hulgast traagilisel kombel
lahkunud.
Projekti „Muna õpetab kana“ liikmed õpetasid iga päev ühele endast vanemale inimesele
oskuse, mida ise olid õppinud. Emadele õpetati
telefonile uut parooli panema, ingliskeelseid
tegusõnu, multikategelaste joonistamist, kivikeksu ja male mängimist. Vanaema sai selgeks
inglise keele hääldusaluse, ,,Sõnasnäki“ äpi.
Isad õpetati trikirattaga slaalomit sõitma, lillepeenrarongile jaama meisterdama. Vanem
õde ja vend said teada, kuidas arvutimängus
jalgpallitrikke õppida, paberist asju voltida, palli
sööta. https://lingid.ee/zJWx5
,,Inimese hääl“ õpetas iseennast jälgima
hääleuurimisprogrammiga PRAAT. Selleks oli
vaja rääkida mikrofoni ja arvuti joonistas hääle
kohta pildi. Sellelt pildilt oli näha, kas hääl on
tugev, kõlav ja selge. Õnneks olid kõigil hääled
heas korras. https://lingid.ee/sJrXM
Projektitöö algas päris õigel ajal, sest ,,Kui
tuli teade, et koolilapsed jäetakse kodusele
õppele, olid esimesed mõtted: ,,Nüüd on hea,
tunnike päevas tööd ja siis puhkus.” Reaalsus oli
aga teine. Vahepeal olid isegi mõtted sellest, kui
hea oleks siiski mõned tunnid koolis olla. Töid
tuli ustest ja akendest, sest hoolimata paanikast
pidi ikkagi graafikus püsima. Ilma õpetajata on
raske seda kõike läbi töötada. Otsa hakkavad
lõppema juba ka sarjad ja filmid, mida vaadata.
Mõnest raamatus pudeneb lehti, kuna see on
mitu korda uuesti üle loetud“ – projekt ,,Sel
aastal tuli kevad teisiti …“
Anne Vaher
Vändra Gümnaasiumi emakeeleõpetaja

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht

6

ANNELIIS LINDRE:

KÄBI KUKUB

MULLE LIHTSALT
MEELDIB MINU TÖÖ!

Kes Sa oled? Kirjelda ennast!
Minu nimi on Anneliis Lindre. Olen
oma loomult uudishimulik, sinasõber
hea huumoriga ja meeldib väga muusika.

Muusika ja pillimäng on osa meie
haritusest ja intelligentsist. Arvan, et
iga laps peaks oma haridusteel tutvuma
mingi pilliga, olgu see siis kasvõi pingi
pill.

Kuidas muusika Sinu ellu trügis?
Miks muusikakool ja miks just viiul?
Esimene mälestus muusikast seondub
mulle prof Heino Kaljuste klaveriga,
mis sattus saatuse tahtel (klaver ei mahtunud nimelt ära prof Kaljuste uude
elamisse) minu vanaisa juurde. Seda
pilli sai ikka kõvasti ,,klimberdatud” ja
esimene lugu ,,Koera polka“ ära õpitud.
Olin siis ilmselt 4-5-aastane. Muusikakooli astusin 1975. a täie teadmisega
hakata õppima klaverit või siis äärmisel
juhul flööti. Läks aga teisiti. Vastuvõtukomisjon arvas, et nii hea kuulmisega
pole mõtet aega klaveriga raisata (üldklaver pärast nagunii) ja flöödi jaoks
veel liiga noor. Nii et valikuks jäi vaid
viiul…

Anna mõni nõuanne tänastele õpi
lastele?
Põhiline on õpilasel teada, et õpetaja
pole vaenlane ja teda ei maksa karta.
Koos õpetajaga alustab õpilane pikka
teekonda ühise eesmärgi nimel lõppu
jõuda. Kaasas võiks olla kogu see aeg
hea tuju ja usaldus.
Kuidas esinemisnärviga hakkama
saada?
See on raske küsimus. Ilmselt tuleb
närvist lahtisaamine aja ja kogemusega.
Kui oma tööd oskad, siis pole ju vaja
närvitseda…

Mis Sinust sai peale Vändra muusika
kooli lõpetamist?
Peale kooli lõppu käisin veel aasta
õpetaja Imbi Kullamaa juures lisatundides ja seejärel astusin G. Otsa nim
Muusikakooli viiuli erialale.
Kuidas muusikakool on mõjutanud
Sinu elus valikuid?
Väga on mõjutanud. Kui sa oled õppinud mingit eriala 7 aastat ja tundub, et
tuleb ka suhteliselt normaalselt välja,
siis ju loogiline on selle jätkamine.
Kuigi mul oli ka teine valik – sport.
Miks muusika õppimine on üldse
vajalik?

VIOOLAMÄNGIJA
ANNELIIS LINDRE

Mille üle kurvastad?
Kui kõigil ei ole hästi…
Sinu suurim saavutus, mida
pead ise kõige olulisemaks
enda muusikukarjääris?
Ilmselgelt see, et töötan Rahvusooperis Estonia ja Pärnu
Linnaorkestris.

Rõõmsameelseid, naeratavaid ja
oma esinemisi nautivaid artiste on
alati rõõm laval jälgida. Orkestrite
koosseisudes on osad interpreedid
teistest eristuvad. Isegi siis, kui nad ei
esita parasjagu soolopartiisid, on neil
olemas see miski, mis paneb kuulama-vaatama. Seesmine ja väline sära.
Kui siia lisada veel mõnus siiras huumor, väga hea suhtlemisoskus ning
paras annus edevust, siis saamegi
ideaalse muusiku! Anneliis just täpselt
selline ongi! Lugege tema vastuseid
ja otsige teda Eesti parimatest muusikakollektiividest, sest just täpselt seal
ta ongi ja nende ridadesse teenitult
ka kuulub!
Kalev Saar

Millal ja miks vioola viiuli
välja vahetas?
Otsa-kooli teisel kursusel
arvati, et suur tüdruk ja suured käed – vioolaõpilasi ka
parasjagu koolis ei olnud,
orkestrisse oli seda pilli vaja
ja nii ta läks. Hiljem oli sellest pillivahetusest palju kasu – mina käisin

Mille üle rõõmustad?
Kui kõigil on hästi – emal, tütardel,
venna perel, sugulastel, sõpradel, kolleegidel.

tõeline võlumaailm! Lisaks Tallinna
Kammerorkester , kus töötab palju suurepäraseid muusikuid ja sõpru. ERSO.

Loodan väga, et muusikakooli traditsioon
jääb Vändras veel pikkadeks aastateks kestma.
juba õpingute ajal ja ka peale lõpetamist tööl Eesti Raadio ja Televisiooni
Estraadiorkestris ja ,,kehaks” ERSO-s.
Kursusekaaslased võisid vaid unistada
erialalisest tööst…

Mis aastal alustasid ja millal lõpetasid
Vändra muusikakooli?
Õpinguid alustasin siis 1975 ja lõpetasin 1981.

JUUNI 2020

Mida tahaksid kindlasti veel elus
kogeda?
Olen pakkumistele avatud! Lähen
suure huvi ja rõõmuga kaasa igasuguste
ettepanekutega… Peaasi et eluohtlik
pole!

Sinu senine suurim muusikaelamus?
Konkreetset nagu ei olegi, kuid soovitan kõigil käia ära nii Saaremaa Ooperipäevadel kui ka Birgitta Festivalil. Seal
tekib kuidagi eriline atmosfäär.

Mida kahetsed?
Kahetseda pole midagi – kõik on
olnud enda valikud ja süüdistada pole
kedagi!!!

Nimeta enda muusikalise tegevusega
seotud kollektiivid, töökohad!
Juba mainitud Rahvusooper Estonia ja
Pärnu Linnaorkester. Lisaks sellele kuulun keelpillikvarteti Con-taktid koosseisu ja võimalusel osalen erinevates
projektipõhistes orkestrikoosseisudes.

Kes Sa oleksid, kui poleks see, kes
oled?
Nagu operetis ,,Hello, Dolly” Dolly
tekst ütleb: „See sättimine on meeldinud mulle eluaeg…” Nii mullegi
– meeldib organiseerida, korraldada.
Ilmselt siis mingi asjaajaja-korraldaja.

Soovita! Keda võiksime peale Sinu
osalusega kollektiivide veel kuulata?
Tulge kindlasti ooperisse! See on

Kui võidaksid lotoga ja rahamured
igavesti kaoksid, mis siis Sinuga juh
tuma hakkaks?

Päästeamet on algatanud kampaania:
FOTOJAHT „ MÄRKA VEEOHTU!“
• Fotojahile on oodatud fotod koos lugudega ohtlikest kohtadest, kus võivad juhtuda
veeõnnetused või uppumissurmad.
• Osalema on oodatud kõik huvilised. Igas päästepiirkonnas antakse välja auhinnad
kahes vanusegrupis: kuni 18-aastased ja üle 18-aastased.
• Tööde esitamise tähtaeg on 16. august 2020
• Fotosid koos sinna juurde kuuluvate selgitavate tekstidega ootame e-posti aadressile markaveeohtu@rescue.ee, kirja teemareale märgi „Fotojaht“ ja maakond, kus pilt
tehtud on.
• Fotojahi tingimused ja täiendav info Päästeameti kodulehelt /veeohutus.ee/marka
veeohtu
Fotojahi teema on veega seonduvate ohtude märkamine ja seeläbi õnnetuste ennetamine.
Fotojahile on oodatud fotod ohtlikest KOHTADEST, kus võivad juhtuda veeõnnetused
või uppumissurmad. Näiteks on kodude läheduses tiigid, ujumiskohad, veega täitunud
kraavid, katmata kaevud, katkised purded jne. Samuti võiks tähelepanu pöörata ka
kõikidele teistele veekogudele, nagu karjäärid, järved, jõed, meri, rabalaukad ja muud,
mis võivad saatuslikuks osutuda. Fotojahi auhindade saajaid teavitatakse personaalselt
ning nende nimed avaldatakse Päästeameti Facebooki lehel. Foto edastamisega nõustub osaleja kampaaniatingimuste ja isikuandmete (nimi, e-posti aadress) töötlemisega
auhinnamängu läbiviimise eesmärgil. Loosimine toimub 25. augustil. Pildile püütud
eriti ohtlike olukordade puhul reageerib piirkondlik ennetusbüroo ja püüab leida koos
koostööpartneritega võimaluse ohuolukorra lahendamiseks.
Palume võimalusel edastada kampaania ka külaseltsidele, et võimalikult palju ohtlikke
kohti tuvastada.
PÄÄSTEAMET
Kommunikatsiooniosakond
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht
e-post: maris.moorits@rescue.ee
tel 44 47819, mob 53 047 223 / 575
www.paasteamet.ee • www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.laane@lists.rescue.ee
Pressiesindaja valvetelefon: 53 292 112

Kõik jätkuks samamoodi – mulle lihtsalt meeldib minu töö! Olen õnnelik
inimene, kel töö ja hobi kattuvad. Võib
olla puhkaks aastas 2 korda, mitte 1
kord.
Kus oled praegustes unistustes
kümne aasta pärast?
Praegust olukorda riigis ja kogu maailmas vaadates oleks tore ja ideaalne,
kui töökoht alles oleks ja inimesed ka
teatris käiksid.
Millist muusikat kuulad ja kellele
kaasa elad muusikamaailmas?
Kuna kogu minu elu keerlebki muusikamaailmas, siis kodus ma kuulan
lihtsalt raadiot. See on rohkem nagu
taustamüraks, sest vaikust ma ka ei
talu. Samas aga valmistudes ja harjutades uueks etenduseks – kavaks,
tutvun materjaliga youtubes. See ju
ka muusika kuulamine!
Mida tarbid päevauudistest?
Üritan lehte lugeda vähemalt diagonaalis iga päev ja raadiost täistunni
uudised kuulata.
Kalev Saar

Lugupeetud Vändra
Tarbijate Ühistu liikmed!
Vändra Tarbijate Ühistu 2019. aasta majandusaruanne on kinnitatud ja heaks kiidetud volinike
koosolekul. Ühistu tegutseb vastavalt põhikirjale
ja Eesti Vabariigi seadustele, mida kontrollib ka
igal aastal audiitor.
Ühistul läheb hästi ja tegutseb kasumiga, mida
on vaja uute kaupluste rajamiseks ja olemasolevate
kaupluste uuendamisteks. Volinike koosolekul
otsustatakse kasumi jaotamine just nendeks tegevusteks. Sellel aastal alustame Vändra KONSUMi
laiendamise töödega. Projekteerimisega tegeleb
Indrek Niitla Eeteprojektist, kes projekteeris ka
Tori ja Paikuse Konsumi. Lisaks alustame Kergu
kaupluse katuse ehitustöödega.
Anname teada, et Vändra Tarbijate Ühistu
juhtkonna ja nõukogu osas on alustatud teatud
inimeste poolt vale informatsiooni levitamist!
Nende esitatud väited ei vasta tõele, neil on teised eesmärgid!
Selline on Vändra KONSUMI
uus fassaad pärast laiendamist.

Tahan tänada kõiki ühistu volinikke, kes
ühehäälselt otsustasid kaitsta liikmete vara ja ei
allunud provokatsioonile.
Ühistu tänab kõiki oma liikmeid. Liikmetele on
kehtestatud alljärgnevad soodustused:
1. Säästukaart Plussi igakuulised hooldustasud
0,95 senti tasub ühistu liikme eest.
2. Vändra Tööstuskaupadest kodutehnika
ostude korral kohale viimise transport tasuta
(soovi korral).
3. Säästukaardi või Säästukaart Plussi ostude
registreerimisel makstakse kahekordset ostuboonust.
Informatsiooni saab nüüd ühistu kodulehelt www.
vandra.coop.ee
Lugupidamisega juhatus ja nõukogu
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14. juunil möödus
79 aastat juuniküüditamisest

Vändra mälestushiies süütasid kohalikud Memento liikmed küünlaid külmale maale jäänud ja lahkunud saatusekaaslaste mälestuseks. Asetati lilli
mälestuskividele, meenutati siberiaastaid. Juuniküüditamisega Siberisse
viidud Vändra Memento juht Elna Kase meenutas oma suvehommikul
alguse saanud vägivaldset teekonda ja elu Siberis.
Juuniküüditamine 1941. aasta juunis oli Nõukogude Liidu võimude
poolt toime pandud suurkuritegu, mille käigus Moskvast antud korralduse kohaselt oli Eestist ette nähtud küüditada 11 102 inimest. Kõiki
neist ei õnnestunud küüditajatel siiski tabada ja praegu loetakse juuniküüditatute koguarvuks veidi üle 10 000 inimese. Alaealisi oli neist
36–38 protsenti, alla aastaseid lapsi üle 100 ja viidi ka voodihaigeid
vanainimesi. Juuniküüditamise tagajärjel hukkus umbes 6000 inimest.
Õie Kuusk

Vändra Memento liikmed koos vallavanemaga leinapäeval mälestushiies.

AEG TASUDA AUVÕLG
Petserimaal Vabadussõjas langenute ees
Head sõbrad, meil on võimalik täna, plaanitust 80 aastat hiljem, likvideerida ajalooline
ebaõiglus ning tasuda auvõlg enam kui 300
Petserimaal Vabadussõjas langenu ees. Nende
kangelaste mälestuse põlistamine Petserimaa
Vabadussõja monumendi püstitamisega Setomaale Värskasse on vähim, mida saame täna
turvalises ja vabas Eestis elades nende auks
teha. Sinu toetus on vajalik.
Nõukogude võim püüdis seda takistada,
nurjates Petseri Vabadusõja monumendi püstitamise koguni kahel korral – 1940. ja 1944.
aastal. Täna oleme nii kaugel, et esmakordselt
20. juuliks 1940 valmima pidanud Roman
Haavamäe monumendile on Värska keskuses valminud kaunilt kujundatud plats, millel
kõrgub monumendi alus ja kuju on raiumisel.

Jäänud vaid viimane pingutus – monumendi
lõpetamiseks ja Petserimaa rindel langenute
mälestuse jäädvustamiseks kivitahvlitele
vajab sihtasutus Setu Kultuuri Fond täiendavalt 59 323 eurot. Monumendi rajamist
on juba toetanud Eesti Sõjamuuseum, Setomaa vald, sihtasutus Setu Kultuuri Fond ja
Eesti riik kokku 280 tuhande euro ulatuses.
Puudujääv osa tuleb meil kõigil ühiselt kokku
saada annetustena ning aega on üsna napilt –
Petserimaa Vabadussõja monumendi avamine
Värskas Setomaal on kavandatud sümboolselt 20. juuliks, täpselt 80 aastat pärast selle
esmast valmimise tähtaega. Sel aastal lõppenud Eesti Vabariigi 100. juubeli tähistamise
järel pole meil moraalset õigust seda enam
edasi lükata.

Petserimaa Vabadussõja monumendi
taastamise komisjon palub sinu jõukohast
abi Eesti Vabadussõjas Tartu rahulepingu
oma elu hinnaga väljavõidelnute mälestuse
põlistamiseks – kui annetad vastavalt oma
võimalustele ka 5, 10 või 20 eurot, oleme
sammukese eesmärgile lähemal. Kui jaksad
aidata rohkem – annad suure panuse ajaloolise auvõla tasumiseks. Kõigi toetajate nimed
saavad väärikalt jäädvustatud ning enne 10.
juulit 2020 annetuse teinute nimed jõuavad
juba avamisürituse materjalidesse.
Toetuse saab kanda SA Setu Kultuuri Fond
arvelduskontole EE722200221041933698,
selgitusse kirjutada „Vabadussõja monument“.
Petserimaa rindel langenud Eesti Vabadussõja kangelaste mälestuseks! Elagu Eesti!

Nii suuri raheterasid pole Vändras varem nähtud
8. juuni õhtul äikesetormi ajal alanud hämmastavalt
suurte raheterade sadu tegi alevis palju pahandust.
,,Nii suuri raheterasid pole mina oma elu jooksul
veel näinud,“ tunnistas ,,väikesed pallid“ pildile
saanud Silvi Aas.
,,Peale katkise katuse olid meil kartulipealsed ja
põldoad külili maas, suuremate lillede lehed auklikud. Sireli ja lumepalli õisi ning õunapuude lehti
riisusin kokku 7(!) pangetäit.
Rikutud on ka meie viinamarja-kasvuhoone
katus, mille 2-kihilise katte pealmine osa on täiesti
auklikuks täkitud. Aga see hirmus rahesadu vist ei
olnud üle Vändra, minu tuttavad Jõe, Vana ja Vee
tänava ristist ei teadnud sellest näiteks midagi.“
Hiie Piirsalu Kirikumõisa külast räägib, et esmalt
aknast välja vaadates arvas, et keegi loobib lauatennisepalle. Saju lõppedes aga nägi pere kasvuhoone
katus välja, nagu oleks saanud automaadivalangu, ja
tuli täielikult välja vahetada. Rahesajus hävis alevis
mitmeid varikatuseid, kasvuhoonete klaase ja katteid, mõlkida said autod jne.
Õie Kuusk

Fotod Silvi Aas

Palju õnne,
Mati Rosenstein!
Viis aastat tagasi 2. juulil pärnu-jaaguplast
Mati Rosensteini õnnitledes rõõmustasid
mõned meist selle üle, et nad olid koos
temaga teinud kosmoses maasüstikuga
70 tiiru ümber päikese. 75. tiirule asudes
võtame Mati kombel tänutundes kingitusena igat päeva, mis meile antud.
Need, kes Mati läheduses lapse-,
kooli- ja tööpõlves Pärnu-Jaagupis on
elanud, õppinud, tegutsenud ja töötanud,
soovivad selles keerulises koroonaviirusest ohustatud maailmas talle jätkuvalt
jõudu ja tervist endisel kursil jätkamiseks. Samad sõnad tema kolmele lapsele
ja arvukale lastelaste perele, kes kasvavad
vanaisa rõõmuks mühinal!
Õnnitlejate rivis on eelkõige kunagise
kohaliku keskkooli 8. lend (1963), muinsuskaitsjad, hoolealused ja töökaaslased
tema veerandsajandilises Halinga turvakodus, Põhja-Pärnumaa vallavalitsus,
Pärnu-Jaagupi luteriusu kogudus ning
isamaalastest erakonnakaaslased.
Mati ei ela erakukoopas ega savipütis,
tema ümber keerleb elu. 4. juulil hõiskavad meie liitlastest ühendriiklased, aga sel
päeval tähistab oma 90. sünnipäeva 1952.
aastal koolipoisiks saanud Matiga üheaegselt, kuid noore õpetajana Pärnu-Jaagupi
Keskkooli tööle asunud Laine Laurit, kes
veedab oma pensionipõlve Pärnus. Õnnitlused õpilastelt õpetajale!
Aldo Kals

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Vändras sündis harrastusteatri trupp SIRJA

Krista Mustonen ja Maarja Sepp
etenduses ,,Ühe tiivaga inglid“

19. juunil kogunes väike teatrihuviliste
seltskond Maarjakase butiiki, et vaadata
vastsündinud trupi esimest etendust ja
maitsta kuu vanuse ,,lapsukese“ SIRJA
katsikutorti.
Harrastusteatri trupp sündis Maarja
Sepa ja Krista Mustoneni suurest kirest
teatri ja lava vastu. Maarja peab loodussõbralikku lastehoidu ja tegeleb keraamikaga, Krista töötab Eidapere koolis
õpetaja ja huvijuhina. Mõlemad on varem
mänginud mitmetes kohalikes näitetruppides ja etendustes, Maarja kehastanud

palju kordi tõetruult poetess Lydia Koidulat jne. ,,Tänavu 14. mail tuli Krista ideega
Maarjakase tallu ja haarasingi sellest kohe
kinni,“ räägib Maarja. ,,Sealsamas sündis
lugu kahes õest – ,,Ühe tiivaga inglid“ – ja
kohe samal ajal ka otsus luua oma trupp.
Krista on kirjamees ja toimetaja-muusikalooja, mina ideede autor ja organiseerija.
Trupi ristiemaks said meie esimese etenduse tegelaskujud Siret ja Jaana, sealt ka
nimi SIRJA.“
,,Need, kes on õed, teavad, mida
tähendab õele õe olemasolu… See on

Lõppes IX mälumängu hooaeg
Väikeste vingerpusside saatel
lõppes IX mälumängu hooaeg
Jaan Alliku juhtimisel. Paar
mälumängu korda pidime
vahele jätma, aga juunikuu
alguses saime piduliku punkti
hooajale panna. Sel hooajal
osales 12 võistkonda valla eri
nurkadest. Esimesed kolm
kohta jagunesid järgnevalt:
I koht Meie Maja, II koht VV,
III Akadeemia.
Mõnusat suvist puhkust
kõigile, koguge tarkusteri, sest
sügisel alustame taas!
Gerda Mölder
Pärnu-Jaagupi Rahvamaja
juhataja-kultuurijuht

I koht: (Meie Maja) Taavi Miku, Joel Roos, Epp Sokk, Tiia Vaher, Jane Vain.

II koht (VV) Triin Kirt, Eve Lempu, Jüri Kirt, Mart Saar,
Jaan Allik, Anne Schmidt.

III koht (Akadeemia) Kardo Viita, Mati Kärmas,
Katrin Vunk, Reet Greenfeldt, Olaf Lorents.

midagi enamat kui lihtsalt lähedus. See
on see, kui keegi näeb sama südamega,
kuid teiste silmadega…“ seisab kavalehel.
Kaasahaarav ja kogenud mängijate publikuni toodud lugu pealtnäha erinevatest
õdedest tekitab küsimusi, võrdlusi, uusi
mõtteid – nagu iga pisut varjatud sõnumite edastamiseks loodud etendus. SIRJA
mängib sama etendust järgmisena Võidula
mõisas.
Palju õnne ja loomingulist lendu edaspidiseks!
Õie Kuusk

Raamatukogu selgitab
välja inimesi, kes sooviksid
raamatute koju tellimist
Põhja-Pärnumaa Raamatukogu soovib välja selgitada inimesi,
kes sooviksid raamatukogust teavikuid laenutada, aga kelle
tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada. Soovime teada, kui palju selliseid inimesi on, kus nad elavad, ja
leida võimalusi, et neid inimesi aidata ja raamatud nendeni
toimetada.
Pärnu-Jaagupi haruraamatukogus on väga kõrge trepp.
Teame, et mõnedel inimestel jääb raamatukogu külastus
tegemata, sest tervislik seisund ei lase trepist üles ronida.
Loodame väga, et järgmisel aastal ehitatakse majja lift ja
juurdepääs raamatukogusse paraneb. Palume neil inimestel
endast teada anda, kellel selle trepi tõttu külastus tegemata
jääb. Raamatukoguhoidjad saavad teile raamatupaki õue
tuua või siis vajadusel koduteenindust osutada.
Meie vallas on inimesi, kes on oma tervisliku seisundi tõttu
valla poolt osutataval hoolekandeteenusel – koduteenusel.
Loodan, et kõik selle tasulise teenuse kasutajad teavad, et neil
on võimalus hooldustöötaja käest paluda ka lisaks muudele
teenustele, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja
riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja
majapidamistarvete ostmine, ka raamatukogust teavikute
koju toomist.
Samuti on võimalik tellida valla sotsiaaltöötajate kaudu
sotsiaaltranspordi teenust, mis võimaldab tellida sõidu ka
raamatukogu külastamiseks. Sotsiaaltranspordi klientideks
on inimesed, kelle tervislik seisund takistab isikliku sõiduauto
või ühistranspordi kasutamist, kuid kellele on vaja tagada
võimalus käia tööl, koolis ja kasutada avalikke teenuseid.
Teenuse hinnakiri on valla kodulehel ja teenuse esmakordseks tellimiseks tuleb ühendust võtta oma piirkonna sotsiaaltöötajatega.
Kui te eelnimetatud teenuseid ei kasuta, aga teavikute
laenutamise soov on ja te oma tervisliku seisundi tõttu raamatukogusse ei pääse, siis palun andke endast teada Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktorile Monika Jõemaale,
tel 5884 4686, e-post monika.joemaa@pparnumaa.ee või
oma piirkondade raamatukoguhoidjatele. Soovime abivajajad kaardistada 1. septembriks 2020. aastal, et võimalusel
järgmise aasta eelarvesse planeerida teenuse osutamiseks
vajalikud summad.
Monika Jõemaa
Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktor
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Maal elamise päev tuleb taas!
2019. aasta 28. septembril toimus esmakordselt
Eesti Külaliikumise Kodukant eestvedamisel Maal
Elamise päev. Meie vallas keskenduti Pärnu-Jaagupi piirkonnale ja päevast sai osa ligi 500 inimest oma vallast ja kaugemaltki.
Sel aastal toimub külastuspäev 26. septembril
ja lisaks Pärnu-Jaagupi piirkonnale soovime
kaasata tegevusprogrammi Vändra piirkonna
asutused ja ettevõtted. Kui tunned, et asi pakub

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal
kutsub kontserdile, avatud talude päevale ja
Sakala tee jooksule

TEATED

Suur suvi oma puhkustega on täies hoos. Juulikuus on mitmelgi korral
põhjust sammud Kurgja poole seada.

Pärnjõe Kool pakub
alates 2020/2021 õppeaasta algusest

5. juulil kell 13.00 esineb Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkester.
Kontsert on tasuta

TÖÖD

11. juulil kell 18.00 kutsume kõiki muusikasõpru kuulama kontserti
"Ühe torupilli lugu". See on soolokava, mida esitab Merike Paberits ühel
eesti torupillil, häälel ja luuperil. Kava on loodud ja pühendatud väge täis
pillile, eesti torupillile, mille taassünnist möödub 2020. a suvel 50 aastat.
Selle tähistamiseks on Merike seadnud endale eesmärgiks anda sel suvel
ja sügisel oma torupillil kokku 50 soolokontserti üle Eesti. Soov on jõuda
vanade pillimeeste koduküladesse ja ka igale poole mujale. Kontsert “Ühe
torupilli lugu” toob kuulajani…
…loo sellest, kuidas torupill Eestisse sattus…
…loo sellest, kuidas torupill ära kadus ja taas üles leiti…
…loo sellest, millest torupilli valmistati ja valmistatakse…
…ja päris mitu torupilli- ja laululugu erinevatest Eesti kihelkondadest.
Pilet 8 eurot, 5 eurot (õpilased, üliõpilased, pensionärid)
18. – 19. juulil kell 11.00 – 17.00 toimub üle-eestiline AVATUD
TALUDE PÄEV. Mõlemal päeval on võimalus tutvuda Carl Robert
Jakobsoni talumuuseumi ajalooga ja erinevate tegevustega, külastada
veskihoones Carl Robert Jakobsoni elu ja tegevust tutvustavat näitust.
Võimalus on tutvuda eesti maakarja veistega ja valgepealiste lammastega
ning eesti tõugu hobustega.
Pakume külastajatele erinevaid töötube, hobusõitu. Teisel päeval pakuvad
osturõõmu ka kohalikud käsitöömeistrid. Avatud muuseumi suveniiripood
ja rehetoa kohvik.
Töötubades toimuvad tegevused on tasulised.
19. juulil kell 12.00 avame renoveeritud elamu-saunahoone. Saunamaja oli Jakobson mõelnud pererahvale ajutiseks eluasemeks kuni kahekorruselise ruumika elumaja valmimiseni. Elamu-saunahoone renoveerimisega alustati septembris 2019 ning elamu-saunahoone on taas avatud
külastajatele. Renoveerimistöid teostas Puitkatused OÜ.
25. juulil ootame kõiki jooksu- ja kepikõnnihuvilisi Sakala tee jooksule. 25. juulil on muuseum jooksjate ja kõndijate päralt. Toimub 42.
Sakala tee metsajooks, mis on pühendatud C. R. Jakobsoni 179. sünniaastapäevale ja toimub sel aastal rahvaspordisarjas ,,Pärnumaa liigub 2020“,
mida toetab Pärnumaa Spordiliit. Jooksu viivad läbi SA Eesti Maaelumuuseumid/ C.R.Jakobsoni Talumuuseum, C.R. Jakobsoni Sihtasutus ja
MTÜ terviseklubi Mispo. Start antakse kell 11.00 veski juurest. Jooksule
registreerimine algab kell 9.30. Toimuvad ka lastejooksud. Täpsemat infot
koos jooksu juhendiga leiate www.kurgja.ee/sakala-teejooks/. Samal ajal
toimub ka MISPO maastikumaraton ja poolmaraton. Rohkem infot www.
mispo.ee ja meie kodulehelt www.kurgja.ee või www.maaelumuuseumid.
ee ning telefonilt 58 6000 25.
Eelregistreerimine kuni 20. juulini, registreeru aadressil kurgja@maaelumuuseumid.ee. Registreerumisel kirjuta võistleja nimi, distants. Võistleja
on registreeritud võistlusele stardimaksu tasumise järel. Makseinfo vt
kodulehelt.
Hinnad kuni 20. juulini:
7 km distantsil 10 eurot, 14 km distantsil 15 eurot
Kepikõnni distantsidel 8 eurot
Kohapeal registreerunud tasuvad stardimaksu sularahas.
Osalustasu kohapeal sularahas makstes:
7 km distantsil 15 eurot, 14 km distantsil 20 eurot
kepikõnni distantsidel 10.00 eurot
Lastejooks on tasuta.
Muuseum on avatud :
E – T suletud
K ja L 12.00 – 20.00
N, R, P 10.00 – 17.00
Muuseum on suletud riiklikel pühadel.

Inge Sipelga
Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi perenaine

huvi ja võiks oma asutuse või ettevõtte külalistele avada või soovid sel päeval pakkuda meelepärast kodukohvikus või oleksid nõus appi
tulema päeva korraldajaks, siis võta ühendust
vallapoolse koordinaatori Tarvi Tasasega telefonil
5336 3794 või e-maili teel tarvi.tasane@pparnumaa.ee. Külastuskaart peaks valmima juunikuu
jooksul, tegevusi saab täpsustada ka edaspidi.
Tarvi Tasane,
abivallavanem

MATEMAATIKAÕPETAJALE
(1,0 ametikohta)
ja

LASTEAIAÕPETAJA ABILE
(1,0 ametikohta).

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid
palume saata hiljemalt 1. augustiks
e-aadressil kool@parnjoe.edu.ee
Lisainfo:
Valdur Ojala
5165896, kool@parnjoe.edu.ee

PÄRNU-JAAGUPI POSTIPUNKT ON
UUES ASUKOHAS:
Pärnu mnt 17 (Kuuse pood)
E, T, K, N, R, L, P 10:00-21:00
Pärnu-Jaagupi alev
Põhja-Pärnumaa vald
Pärnu maakond

MITMESUGUST
POTTSEPATÖÖD
Kutsetunnistusega pottsepp pakub kvaliteetset pottsepateenust. Ahjud, pliidid,
soemüürid. Tel 56 500 162
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine. Tel 501 0834
Koristan Teie territooriumi risustavast
vanarauast. Viin ise ära. Hind kokkuleppel.
Tulen kohale iga ilmaga.
Tel + 372 5851 7174

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

Vändra Alevi Pensionäride Ühenduse

ÜLDKOOSOLEK
toimub 7. juulil k.a. kell 12.00
Vändra Kultuurimajas

Päevakord:
Juhatuse aruanne 2019. aastast
2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2020. a. teise poolaasta võimalikest üritustest
Hea pensionäride ühenduse liige,
palume kindlasti koosolekust osa võtta.
Vändra Alevi Pensionäride Ühenduse juhatus

Vaikis vilistades viisijuppi ...
Sinu anekdoodid ja elutarkused meid
saatma jäävad ...

Uinus igavesele unele
meie hea vanatädi poeg

VOLDEMAR SEMPELSON

Mälestame omaaegset
aktiivset seltsi liiget

ELSA ASI
Vändra Aiandusselts

OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com tel 56 482 492
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

EELK Pärnu-Jakobi kogudus
• 05.07 14.00 Jumalateenistus
• 12.07 14.00 Jumalateenistus
• 19.07 14.00 Jumalateenistus
• 26.07 14.00 PÄRNU-JAKOBI KOGUDUSE
695. AASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS
Koguduse kantselei avatud
T, K, R 10.00–14.00
• Kantselei telefon 44 64 650, 5451 6999
Sekretär Sigrid Reimets
• Kalmistuvaht Aira Safronov
+372 5396 4729
• Hooldajaõpetaja Kristiina Jõgi
+372 5300 7075
• Diakon Jane Vain +372 5451 699

VOLDEMAR SEMPELSON
28.09.1933 – 31.05.2020

VALDO RIISMAA
28.06.1950 – 31.05.2020

RAIVO MURU

28.IX.1933 - 31.V.2020

1.04.1956 – 14.06.2020

Leinab Ahto perega

ELSA ASI

Ärge kurvastage, et mind enam ei ole,
vaid rõõmustage, et ma olin olemas.

Avaldame kaastunnet
Toomas Sontsile ema

20.05.1926 – 6.06.2020

Lahkunu soovil toimus
hüvastijätt pereringis.

ALIIDE SONTSI

28.11.1927 – 26.05.2020

Urni muldasängitamine
27. IX kl 12
Vändra vanal kalmistul.

kaotuse puhul.
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

JEKATERIINA PÄRT
ELSA SIHVER
4.05.1934 – 7.06.2020

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Linda Münt
Asta Aalja
Virve Andrekson
Ella Tomson
Virve Buldakova
Elfriede-Maimo Niitla
Vilma Vilur
Marta Sokk
Helga Vijar
Olga Toome
Udo Nuut
Elvi Viira
Lehte Türk
Naima Teppand
Mare Pert
Viivi Ojamets
Eevi Maager
Ann Kask
Anne-Milvi Turi
Svjatoslav Saarmets
Mati Rosenstein
Eva Pihelgas
Mart Lillemets
Elve Krassavin
Tõnis Beeren
Arne Kanamart
Jaan Viilo
Veera Lišankova
Rein Toome
Aksel Kass
Kalle Pärnik
Viivi Vilgats
Ester Tiitus
Aire Väljak
Tiit Klemmer

14.07
27.07
5.07
6.07
9.07
25.07
28.07
30.07
31.07
11.07
6.07
13.07
15.07
27.07
6.07
7.07
10.07
21.07
25.07
25.07
2.07
11.07
13.07
16.07
23.07
26.07
27.07
27.07
27.07
2.07
8.07
23.07
28.07
29.07
30.07

99
99
92
92
92
92
92
92
92
91
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70

Uduvere kodukraami laat
4. juulil algusega kell 10.00.
Tulge ostma ja müüma!

Pärnu-Jaagupi kirikus

Pakume laadaputru,
meelt lahutavad lõõtsamehed ja
tantsutüdrukud.
Info telefonil 5533811, Erika.

25. juulil
kell 20.00
Airi Allvee
õhtukontsert

Ta ootab meid
taevas!

Toetajad:
Kohaliku Omaalgatuse Programm
Pähja-Pärnumaa Vallavalitsus

Sissepääsuks annetus
Toetab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus

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

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

Kadi Kaasi ja Veiko Pärteli perre sündis 24. mail
tütar Deisy Pärtel.
Liis Sarapiku ja Rein Raagi perre sündis 31. mail tütar Älis Raag.
Aveli Abeli ja Mikko Virkuse perre sündis 5. juunil
tütar Crystal Virkus.
Lisanne Lehtemaa ja Sander Nurmiste perre sündis 7. juunil
tütar Emma Nurmist.
Kertu ja Romet Tiismaa perre sündis 9. juunil poeg Rico Tiismaa.
Evelin Maisto ja Sander Päri perre sündis 12. juunil
tütar Saskia Päri.
Kristel Karu ja Roland Tiismaa perre sündis 12. juunil
tütar Merelle Tiismaa.

VALLA TEATAJA

JUUNI 2020

Hind 50 senti

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Juulikuu kino
Vändra kultuurimajas
• reedel, 3. juulil kell 20.00
„Salmonid. 25 aastat hiljem“
(komöödia)
• pühapäeval, 5. juulil
kell 19.00 „Salmonid.
25 aastat hiljem“ (komöödia)
• reedel, 17. juulil kell 20.00
„Tenet“ (märul)
• pühapäeval, 19. juuli
kell 19.00 film „Tenet“ (märul)
Kino piletihind 5 €;
õpilane, pensionär 4 €

Järgmine Valla Teataja ilmub 31. juulil. Artiklid, reklaamid, teated jne palun saata hiljemalt 15. juuliks 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.

