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Palju õnne ja õnnestunud valikuid
kõikidele lõpetajatele!
Kui tiivad on tugevad, võivad need kanda väga

kaugele, aga ainult siin on meie juured…
VÄNDRA GÜMNAASIUMI 9.a KLASSI LÕPETAJAD

Kuldmedaliga lõpetasid
Hanna Miina Kivisäk ja Grete Männasalu.

Hõbemedaliga lõpetasid: Mari-Liis Tõnnori,
Diana Edur, Tony Privits ja Rasmus Rahuoja.

VÄNDRA GÜMNAASIUMI 92. LEND

1. rida vasakult: Kristi Prinken, Emma Köster, Mirjam Matkur, Kristin Krais, Marleen Aluste, Lisandra
Nurmesalu, Reesi Orupõld, klassijuhataja Ülle Tomingas. 2. rida vasakult: Lauri Altmäe, Martin Sits,
Oliver Liske, Allar Kees, Markus Ilbi, Rain Hansen.
VÄNDRA GÜMNAASIUMI 9.b KLASSI LÕPETAJAD

1. rida vasakult: Sandra Väliste, Kiara Suie, Cätlyn Laas, Kärt Tauram, Viktoria Kimmel, Liis Pank, Isabella Lepik, 5.-7. klassi juhataja Age Raimets. 2. rida vasakult: 8.-9. klassi juhataja Indrek Saar, Gert
Kristjan Näär, Ken Pärnoja, Marko Toom, Hanno Tamm, Kert Järve
PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOLI 9. KLASSI LÕPETAJAD

1. rida vasakult: Kadi Kruusmann, Lisandra Pilli, Mattias Sassor, Anne Marie Tasane, Iris Lõsjuk, Maris
Kaldmäe, Anita-Ly Laan, Hanna Maria Tasane, Käthriin Aasa, Anabel Sikk. 2. rida vasakult: Johann
Kalmet, Hendrik Kivisild, Marcus Rannamägi, klassijuhataja Helen Ilves, Reimo Saava, Aigar Blande,
Meeri Pärnik, Helena-Reet Jõesaar, Stella Saulep, Hedyt Sutt, Erin Ruul, Annabel Feldmann.

1. rida vasakult: Grete Männasalu – tunnustatud kuldmedaliga, kantud kooli auraamatusse,
tunnustatud Vändra Gümnaasiumi meenega,
tänukiri väga heade tulemuste eest vene keeles, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, eesti keeles,
kirjanduses ja käsitöös; tänukiri emale – Ave
Männasalule; Ketlin Sudarinen – ainekiituskiri
inglise keeles; tunnustatud Vändra Gümnaasiumi
meenega, tänukiri vanematele – Birgit Õunapuule ja Veikko Sudarinenile; Edrin Hansen –
ainekiituskiri majandusõpetuses, tunnustatud
Vändra Gümnaasiumi meenega, tänukiri vanematele – Tiina Hansenile ja Siim Sikkule; Kadri
Pari; Heili Jaakson – ainekiituskiri kehalises kasvatuses; Marliin Lõhmus – ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses, tunnustatud Vändra Gümnaasiumi
meenega, tänukiri emale Tiina Rannale; Diana
Edur – tunnustatud hõbemedaliga, kantud kooli
auraamatusse, tunnustatud Vändra Gümnaasiumi
meenega, tänukiri väga heade tulemuste eest
ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja kirjanduses, tänukiri vanematele – Terje Edurile ja Marek Tšabanile; Mari-Liis Tõnnori – tunnustatud hõbemedaliga, kantud kooli auraamatusse; tunnustatud
Vändra Gümnaasiumi meenega, tänukiri väga
heade tulemuste eest vene keeles, ajaloos ja
ühiskonnaõpetuses, tänukiri aktiivse tegevuse
eest kooliürituste korraldamisel, tänukiri vanematele – Aivar ja Marina Tõnnorile; Pille-Riin
Pertel, Maribet Köster – ainekiituskiri kirjanduses, tunnustatud rahvusvahelistes projektides
osalemise eest. 2. rida vasakult: Jasper Nurk;
klassijuhataja Katrin Palu; Triin Toom – ainekiituskiri kunstis, tunnustatud Vändra Gümnaasiumi
meenega, tänukiri väga heade tulemuste eest
ühiskonnaõpetuses, tunnustatud rahvusvahelistes projektides osalemise eest, tänukiri aktiivse
tegevuse eest kooliürituste korraldamisel, tänukiri
vanematele – Piia ja Viljar Toomile; Hanna Miina
Kivisäk – tunnustatud kuldmedaliga, kantud kooli

auraamatusse, tunnustatud Vändra Gümnaasiumi
meenega, tänukiri väga heade tulemuste eest
saksa keeles, kirjanduses, eesti keeles, inglise
keeles, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses, tunnustatud rahvusvahelistes projektides osalemise
eest, tänukiri aktiivse tegevuse eest kooliürituste
korraldamisel, tänukiri emale Merike Nummertile; Katrina Põhhako – ainekiituskiri kehalises
kasvatuses ja inglise keeles, tunnustatud Vändra
Gümnaasiumi meenega, tunnustatud rahvusvahelistes projektides osalemise eest, tänukiri aktiivse
tegevuse eest kooliürituste korraldamisel, tänukiri
vanematele – Aide ja Alain Põhhakole; Kadi Pihlak – ainekiituskiri kehalises kasvatuses, tänukiri
aktiivse tegevuse eest kooliürituste korraldamisel;
Jan Erik Enok – ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses,
inglise keeles ja kehalises kasvatuses, tunnustatud
Vändra Gümnaasiumi meenega, tänukiri väga
heade tulemuste eest kirjanduses, vene keeles ja
reaalainetes, tunnustatud rahvusvahelistes projektides osalemise eest, tänukiri aktiivse tegevuse
eest kooliürituste korraldamisel, tänukiri vanematele – Silja ja Priit Enokile. 3. rida vasakult: Kert
Kaljulaid – ainekiituskiri matemaatikas ja inglise
keeles, tunnustatud kooli meenega, tänukiri väga
heade tulemuste eest reaalainetes, tänukiri vanematele – Kristo Kaljulaidile ja Gerdi Guljajevile;
Rait Vellemäe; Martin Ilbi; Riivo Viirmets; Marek
Paul Padari; Rasmus Rahuoja – tunnustada hõbemedaliga, kantud kooli auraamatusse, tunnustatud Vändra Gümnaasiumi meenega, tänukiri
väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses,
tänukiri aktiivse tegevuse eest kooliürituste korraldamisel, tänukiri vanematele – Anne ja Mart
Rahuojale; Martti Koitla; Kristofer Tamm; Tony
Privits – tunnustatud hõbemedaliga, kantud kooli
auraamatusse, tunnustatud Vändra Gümnaasiumi
meenega, tänukiri väga heade tulemuste eest
reaalainetes ja kehalises kasvatuses, tänukiri
vanematele – Airi Poolile ja Ragnar Privitsale.
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Kokkuvõte juunikuu
volikogu istungist
Põhja-Pärnumaa vallavolikogu I koosseisu 23. istung toimus 19. juunil
2019. a Vändra vallamajas.
Enne volikogu istungit rääkis Põhja-Pärnumaa Raamatukogu direktor
Monika Jõemaa raamatukogude reformi tulemustest ja tutvustas
raamatukogu tulevikuplaane.
• Otsustati jätkata Vändra Lasteaia renoveerimise projekti elluviimist ning Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusel esitada Keskkonna
Investeeringute Keskusele taotlus projekti elluviimise tähtaja pikendamiseks kuni 2020. aasta lõpuni. Lubada vallavalitsusel võtta
laenu kuni 700 000 eurot projekti omafinantseeringu katmiseks.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta I lisaeelarve.
• Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne.
• Lõpetati Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 I lugemine ja otsustati panna avalikult välja valla arengukava eelnõu
kuni 9. augustini parandusettepanekute tegemiseks. Valla halduskeskustes toimuvad avalikud arutelud.
• Keskkonnaametile anti nõusolek sätestatud tingimustel pikendada aktsiaselts Tootsi Turvas Lavassaare ja Elbu turbatootmisala
kaevandamisloa kehtivusaega 30 aastat ehk kuni 10.08.2049.
• Muudeti Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määrust nr
30 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord toime
tulekuraskustes perede noortele". Loobuti kuludokumentide
esitamise nõudest, ühistranspordi piletite hüvitamisest, kuna see
on kas odav või üldse tasuta; kaasajastati pädeva ametiisiku ametinimetus ning transporditoetuse puhul loobuti igakuise taotluse
esitamise nõudest.
• Algatati Põhja-Pärnumaa valla hariduse- ja noorsootöö valdkondliku arengukava koostamine. Eesmärgiks on täpsustada valla
arengukavas seatud hariduse ja noorsootöö valdkonna eesmärke,
lähtudes kehtestatud arengudokumentidest, statistilistest prognoosidest, uuringutest, küsitlustest ja hetkeolukorrast.
• Tunnistati kehtetuks kaks Vändra Alevivolikogu määrust, mis
käsitlesid Vändra Alevi Sotsiaalmaja arengukava.
• Algatati laste ja perede heaolu arengukava koostamine.
Juulikuus vallavolikogu istungit ei toimu
Ülle Vapper
Volikogu esimees
e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee
Videosalvestusi istungitest on võimalik vaadata valla
kodulehelt aadressil: www.pparnumaa.ee

Sotsiaaltransporditeenusest

Sotsiaaltransporditeenus on vallavalitsuse poolt korraldatav teenus,
mille osutajaks on Vändra Alevi Sotsiaalmaja. Teenuse eesmärk on
tagada valla elanikele iseseisva toimetuleku saavutamiseks sõiduki
kasutamise võimalus avalike teenuste kasutamiseks (sõit pere- või
eriarsti juurde, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse jms).
Teenuse sihtgrupiks on alaliselt vallas elavad isikud, kes oma
tervisliku seisundi või muu sotsiaalse olukorra tõttu ei ole võimelised kasutama ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit.
Esmakordsel pöördumisel esitab teenust vajav isik vallavalitsuse
sotsiaalametnikule kirjaliku või suulise avalduse (sel juhul täidab
avalduse sotsiaalametnik) teenuse vajalikkuse põhjendusega.
Sotsiaalametnik teeb tähtajalise otsuse transpordi saamiseks ning
edaspidiselt lepib taotleja sõidud kokku oma piirkonna transporditeenuse osutajaga (Vändra Alevi Sotsiaalmaja hooldustöötajaga):
Tootsi piirkond, tel 55633760
Pärnu-Jaagupi piirkond, tel 53409972
Vändra piirkond, tel 59105095, 58863308
Sõidu broneerimine maakonnasisestel sõitudel tuleb teha vähemalt
kolm tööpäev enne soovitud sõiduaega ja väljaspool maakonda
vähemalt seitse tööpäeva.
Transporditeenuse osutamine kliendile on tasuline, 0,20 eurot/
km, kuid mitte vähem kui 5 eurot kord. Vändra, Pärnu-Jaagupi ja
Tootsi alevi piires on teenuse hinnaks 2 eurot/kord.
Tasu arvestamine algab teenust taotlenud isiku sõiduki peale
võtmisega ja lõpeb teenuse täitmise järel isiku väljumisega sõidukist.
Teenuse osutamine on tasuta alla 7. a lapsele, puudega isiku saatjale juhul, kui puudega isikul on liikumis- või nägemisfunktsiooni
kahjustus.
Alates 1. juulist 2019. a rakendub vallavalitsuse 4. juuni 2019
korralduse nr 179 alusel transporditeenuse eest tasumisel erisus.
Nimelt, transporditeenuse kasutamisel mitme inimese poolt maakonnakeskustesse sõiduks tasutakse teenuse maksumusest 50%
teenuse kasutaja kohta.
Anneli Kaljur
sotsiaalosakonna juhataja
anneli.kaljur@pparnumaa.ee
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Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030
ülevaatamise ja muutmise avalik väljapanek
Põhja-Pärnumaa Val lavoli kogu
19.09.2018 määrusega nr 36 on kehtestatud „Põhja-Pärnumaa valla arengukava
aastani 2030“.
Igal aastal on arengukava vaja üle
vaadata, vajadusel muuta ja täiendada.
Samuti vaadatakse üle eelarvestrateegia
aastateks 2019-2022 ja pannakse paika
uus strateegia aastateks 2020-2023.
Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva
aasta eelarve vastuvõtmist.
Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate
tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel, vastuvõtmisel ja avalikustamisel lähtutakse
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 37².
Arengukava koostamisel on arvestatud kõige valusamate probleemidega
inimeste jaoks valla territooriumil. Nendeks probleemideks on kindlasti vee ja
kanalisatsiooni küsimused, tänavavalgustus ning teed.
Vallavalitsus peab vajalikuks arengukavas kinnitada, et Põhja-Pärnu
maa vallale on need küsimused jätkuvalt prioriteediks ja nendesse
valdkondadesse investeeringuteks
planeeritud suured summad.
Samuti on vajalik täiendada arengukava alusharidus- ja põhi- ning gümnaasiumihariduse õpikeskkonna arendamise osas.
Raamatukogude baasil loodi uus
Põhja-Pärnumaa raamatukogu. Kohtadele jäid endised raamatukogud haruraamatukogudena.
Tähtsamate tegemistena Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrusega nr 36 kinnitatud „Põhja-Pärnumaa
valla 2019–2022. aasta eelarvestrateegias“ ning ka volikogu 19.06.2019
istungile esitatud eelarvestrateegias
aastani 2023 on ette nähtud Vändra
lasteaia Rukkilill rekonstrueerimistöödele vastavalt 350 000 ja 900 000 eurot
(koos toetustega). Vändra Muusikakooli üleviimiseks õpilaskodu ruumidesse vastavalt 0 ja 1 miljon eurot ning
Pärnu-Jaagupi lasteaiale Pesamuna 0 ja
500 000 eurot (kõik valla eelarvest).
Vändra Gümnaasiumi rekonstrueerimistööd on planeeritud alates aastast
2024.

Eelmises valla arengukavas see nii
selgesõnaliselt ei väljendu.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse §-s 37, kus on sätestatud arengukava koostamise põhimõtted, on
nimetatud, et kui Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 91 kohases
ühinemislepingus on kokku lepitud
investeeringute või muu arendustegevuse kavandamises, siis tuleb nimetatud
investeeringud või arendustegevused
esitada ka arengukavas (lg 21). Eelarvestrateegiad on teiste ühinejatega
kooskõlastatud. Nüüd tuleb nimetatud
arendustegevused esitada ka arengukavas.
Arengukava muutmise esimesele lugemisele ja avalikustamisele esitatud
eelnõu on vormistatud selliselt, et
muudatuste osad on markeeritud värvilise tekstina – nii täiesti uued lisatud
peatükid kui ka muudatused, et oleks
paremini arusaadav, millised ümberkorraldused on tehtud.
Ettepanek on täiendada arengukava
tegevuskava tabelis:
Haridus/kultuuri valdkonnas
Alaeesmärkide 4 ja 5 punktide all on
tehtud ümbergrupeerimised. Tehtud
tegevused on läbi kriipsutatud, kuid
jäetud informatsiooniks esimesel
lugemisel. Remondikulud kajastuvad
eelarves, aga ei kajastu enam investeeringute mõistes. Fondidest ja meetmetest taotletavatele tegevustele on
jäänud arengukavas koht edasi (arengukava tabelites kajastuvad nullidena).

Sotsiaalvaldkonnas on lisatud uus
alaeesmärk 6: Esmatasandi tervishoiu
säilitamine ja parendamine, mille finantseerimise aluseks on fondide poolt
avatavad rahastusmeetmed. Eesmärk
tuleneb muutunud seadusandlusest.
Investeeringud: remondisummadeks ette nähtud kulutused ei kajastu
arengukavas kui investeeringuid määravas dokumendis (läbikriipsutatud
read). Need tegevused lahendatakse
jooksvate tegevustena valla eelarve
baasil. Küll aga kajastuvad kapitaalsed
ümberehitused, kui investeerimine
tulevikku.
Lisatud on täiesti uute nimetustena
füüsilise infrastruktuuri/ruumilise planeerimise peatükki (3.1-3.7) haldus
keskuste kapitaalremondi ja energiatõhususe parandamiseks tehtavate tööde
kui investeeringute lahtrid koos prognoositavate summadega.
Pärnu-Jaagupi halduskeskusel on
olemas hinnapakkumised summa kalkuleerimiseks, teiste puhul on kasutatud kaalutud prognoosi, arvestades
varem võetud hinnapakkumisi.
Avalikule väljapanekule pandud
arengukava ja eelarvestrateegia ootab
kogu valla elanike poolset kaasamõtlemist ja arvamuste ning ettepanekute esitamist kirjalikult vallavalitsuse
e-posti aadressile vald@pparnumaa.
ee või paberkandjal Pärnu-Paide mnt
2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald,
Pärnu maakond, 87701 (vallamaja).
Ettepanekuid ootame kuni
9. augustini 2019. a kaasa arvatud.

ARENGUKAVA AVALIKUD ARUTELUD TOIMUVAD:
12. augustil 2019. a TOOTSI Halduskeskuses kell 17.00
14. augustil 2019. a PÄRNU-JAAGUPI Halduskeskuses kell 17.00
21. augustil 2019. a VÄNDRA vallamajas kell 17.00
Ootame aktiivset kaasarääkimist.

Põhimõte seisneb selles, et arengukavas
ettenägemata tegevuste kohta on hiljem
raske, kui mitte võimatu toetusvoorude
avanemisel taotlusi esitada.
Täiendatud on vaba aja veetmise
võimalusi palliplatside (nt korvpall,
tennis, padel) ja mänguväljakute rajamise ettepanekutega.
Haruraamatukogud on koondatud
ka tabelis ühtse punkti alla 6.13.1 Raamatukogude tegevuse arendamine.

Peale kõikide parandusettepanekute
saabumist saadame need Põhja-Pärnumaa vallavolikogu komisjonidele seisukoha kujundamiseks.
See on meie vald ja me ise saame
selle tegemisi ja ettevõtmisi paremaks
muuta.
Reet Olev
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Planeerimis- ja arenguspetsialist

Peremehetu ehitise
hõivamise teade

Vändra Alevi Sotsiaalmaja otsib:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus teatab,
et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Pärnjõe külas Põhja-Pärnumaa
vallas asuva abihoone (ehitisregistri
kood 121289446).

Tööülesanded:
• Tootsi piirkonna elanikele koduteenuse osutamine (abistamine toiduainete ja majapidamistarvetega varustamisel; eluaseme korrastamisel; kliendi
pesemisel ja korrastamisel; arstiabi korraldamisel ja ühekordsetel asjaajamistel)

HOOLDUSTÖÖTAJA

asendajat puhkuse ajaks Tootsi piirkonda 5.08–2.09

Viimase omaniku kohta andmed puuduvad. Katastriüksust ei ole moodustatud.

• Sotsiaaltransporditeenuse osutamine

Vastuväiteid ehitise peremehetuse
või selle hõivamise kohta palume
esitada hiljemalt 12.08.2019 PõhjaPärnumaa Vallavalituse majandusosakonnale aadressil Pärnu-Paide mnt 2,
Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald,
87701 Pärnumaa või e-posti aadressil
vald@pparnumaa.ee.
Riini Õige
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
vallasekretär

asendajat puhkuse ajaks Halinga piirkonda 10.07– 06.08 ja 2.09–29.09

HOOLDUSTÖÖTAJA

Tööülesanded:
• Halinga piirkonna elanikele koduteenuse osutamine (abistamine toiduainete ja majapidamistarvetega varustamisel; eluaseme korrastamisel;
kliendi pesemisel ja korrastamisel; arstiabi korraldamisel ja ühekordsetel
asjaajamistel)
Nõuded kandidaadile:
• töökas ja kohusetundlik, sõbralik, viisakas ja abivalmis suhtleja
• B kategooria juhiload
Lisainfo: Kontaktisik: Lembi Uulimaa, tel 511 9408
Kontaktisiku e-post: sotsiaalmaja@vandra.ee
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JUURIKARU PÕHIKOOLI LÕPETAJAD

Palju õnne
kõikidele lõpetajatele
ja lapsevanematele!

1. rida vasakult: Sten Perhold, Jessika Veelmaa, Joosep Tomson, Egon Loite, Kevin Longe. 2. rida
vasakult: Karl Markus Retsnik, Andre Lossmann, Ranno Tjurina, Jane Riis, klassijuhataja Hele Lillak.
Foto: Maris Roost

PÄRNJÕE KOOLI LÕPETAJAD

TOOTSI PÕHIKOOLI LÕPETAJAD

Ees vasakult: Mauno Roots, Annika Tomson, Annaliina Nikiforova, Maigi Lumiste, Lisanne Pärnoja.
Tagareas: Alex-Sander Rein, Arno Mass, klassijuhataja Aime Auksmaa, abiõpetaja Merle Ervin.

1. rida: Melissa Mitt, klassijuhataja Urve Hillep ja Tuuli Leuke. Tagumises reas (vasakult): Evelyn
Marder, Kristo Tõnisson, Martin Mäerand ja Kristjan Kannus.

VAHENURME LASTEAED-ALGKOOLI LÕPETAJAD

LIBATSE LASTEAED-ALGKOOLI LÕPETAJAD

Vasakult: Karolin Dello, Marjete Melts, Antero Annusvere, Ranno Jõerand ja Taavi Haas.
M. LÜDIGI NIM VÄNDRA MUUSIKAKOOLI LÕPETAJAD

Ees: Minni Toom, Daniel Tedre; Triinu Aru.
Teine rida: Margaret Roost; Pille-Riin Pallo; Kärt Kõuts, Birgit Pajumäe.

Vasakult: Markus Kaljurand, õpetaja Eerika Lõõbas, Kristjan Kostrulev ja Isabel Kell.
PÄRNU-JAAGUPI MUUSIKAKOOLI 34. LENNU LÕPETAJAD

1. rida paremalt: Käthriin Aasa (kandlehuviala, õp. Malle Mölder), Kertu Riin Figol (kandlehuviala,
õp. Malle Mölder), Anita-Ly Laan (flöödihuviala, õp. Leonora Palu) ja Leho Hiienurm (trummide
huviala, õp. Kevin Kangur). 2. rida paremalt noorema astme lõpetajad: Marten Mets (klassikalise
kitarri huviala, õp. Gajane Kurbanova), Hendrik Veeris (klassikalise kitarri huviala, õp. Gajane
Kurbanova), Mairi Stimmer (klaverihuviala, õp. Eva Taul), Meeri Pärnik (kandlehuviala, õp. Malle
Mölder), Karoliine Lensment (klaverihuviala, õp. Eva Taul), Egle-Riin Eermann (viiulihuviala, õp.
Siiri Laanesoo).
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Parimad õpetajad ja õpilased kutsuti POLi vastuvõtule
Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL) korraldas 6. juunil Pärnus edukate õpilaste tänupäeva. Õpilasi ja õpetajaid tänasid riigikogu liige ja POLi üldkogu
esimees Andres Metsoja ja POLi hariduskomisjoni esimees Arno Peksar.
PÄRNU-JAAGUPI PÕHIKOOLIST:
Uku Priit Kuningas 8. klassi õpilane. On kooli
esindanud loodusteaduste, geograafia-, bioloogia- ja keemiaolümpiaadidel ning füüsikaviktoriinil. Kõik kooliaastad on ta tegelenud rahvatantsuga ja kaasa löönud koolibändi tegevuses.
Koos õpetaja Helega oli Uku Priidul võimalus osaleda rahvusvahelise keskkonnaprojekti
konverentsil Leedus, kus ta esines ettekandega.
Uku Priit on tubli noorkotkas. Ta on abivalmis
noormees, kelle peale võib alati loota.
Kadi Kruusmann 9. klassi õpilane. Kadi on
osalenud ,,Noored Euroopa metsades“ rahvusvahelisel viktoriinil, bioloogiaolümpiaadil,
vabariiklikul üritusel ,,Vene laul“. Emakeeleolümpiaadil saavutas ta 1. koha. Ta osaleb lastekoori ja õpilasomavalitsuse Oma Riik töös.
Kadi on kodutütar ja kõik õppeaastad on ta
lõpetanud ainult väga heade tulemustega.
Anete Hirvela 8. klassi õpilane. Anete on
kooli esindanud matemaatika-, geograafia-,
bioloogia- ja füüsikaolümpiaadidel. Ta lööb
kaasa TORE liikumises, võistleb koos poistega
Robotexil, laulab lastekooris ja tantsib kooli
rahvatantsurühmas, osaleb aktiivselt kooli omavalitsuse Oma Riik töös. Anete lööb kaasa igas
projektis, mis koolis ja väljaspool kooli toimuvad, samas on tal jõudu õppida ka väga headele
tulemustele.
Madis Sammelselg 6. klassi õpilane. Tema
tulemused reaalainetes on olnud silmapaistvad
- matemaatikaolümpiaadil 1. koht ja Nuputa
maakondlikul võistlusel 2. koht, osalemine
Nuputa vabariiklikus finaalis. Kooli on ta esindanud Varia viktoriinil, inglise keele olümpiaadil, vabariiklikul linnuviktoriinil. Madis õpib
muusikakoolis ja laulab lastekooris.
Hanna Grete Leas 6. klassi õpilane. Ta saavutas emakeeleolümpiaadil 1. koha. Kooli on
ta esindanud õpioskuste ja inimeseõpetuse
olümpiaadil. Lööb kaasa lastekooris ja esineb
ka solistina. Hanna Grete on aktiivne ja särasilmne tütarlaps. Samuti õpib ta muusikakoolis
ja tema õpitulemused on ainult väga head.
Anita-Ly Laan 9. klassi õpilane. Ta on saavutanud geograafiaolümpiaadil 2. koha. Kooli
on Anita-Ly esindanud ,,Noored Euroopa
metsades“ rahvusvaheliSEL viktoriinil, füüsikaviktoriinil, vabariiklikul üritusel ,,Vene laul“
ja füüsikaolümpiaadil. Ta on tubli 9. klassi ja
Pärnu-Jaagupi muusikakooli lõpetaja. Aktiivselt
lööb ta kaasa kogukonna noorte tegevuses.
Viktoria Ellermaa 8. klassi õpilane. Ta on
kooli esindanud Varia viktoriinil, emakeele-,
inglise keele, inimeseõpetuse olümpiaadidel.
Keemiaolümpiaadil saavutas Viktoria 2. koha
ja informaatikaolümpiaadil 3. koha. Ta tantsib
kooli rahvatantsurühmas. Koolivälisel ajal tegeleb lauatennisega. Kõik õppeaastad on Viktorial
ainult väga head õpitulemused.
Õpetaja Hele Nööri on suure südame ja
suure hingega õpetaja. Ta õpetab geograafiat,
loodusõpetust, keemiat ja matemaatikat. Ta
on loodusprojektide kirjutaja ja tulihingeline
eestvedaja. Koolielu on ta rikastanud erinevate loodushoiuteemaliste koolisiseste projektidega. Tema eestvedamisel on kool osalemas
,,Rohelise kooli“ projektis. Koos õpilastega
osaleb Hele rahvusvahelistel konverentsidel
ja võistlustel.
TOOTSI LASTEAED-PÕHIKOOLIST:
Kadi-Katharina Paap 7. klassi õpilane.
Kadi-Katharina on õppur, kelle töövõimekus
tundub olevat ammendamatu. Pole ainet, mida
neiu pühendumisega ei õpiks – matemaatikast kunstiõpetuseni. Parimaks saavutuseks

sel õppeaastal võib lugeda kooli ja maakonna
esindamist vabariiklikul geograafiaolümpiaadil.
Kadi-Katharina on alati positiivne ja tasakaalukas.
Tuuli Leuke 9. klassi õpilane. Tuuli on õpilasena olnud klassi ja kooli au. Noore neiu
olümpiaadide kogemus ja auhinnaliste kohtade
saavutused on suurepärased. Viimasel kolmel
kooliaastal on Tuuli esindanud Pärnumaad mitmetel vabariiklikel olümpiaadivoorudel, ikka
edukalt. Noort on kindlasti selleni viinud töökus, täpsus, põhjalikkus ja suur annus loovust.
Lisette Baum 8. klassi õpilane. Lisette tegutsemise motoks on „seitse korda mõõda, üks
kord lõika“. Oma laiad teadmised, avara silmaringi on ta saavutanud reisimise, uudishimu ja
väga hea kuulamisoskusega. Vaimse tegevuse
on neiu oskuslikult jaotanud füüsilise treeninguga. Lisette suureks hobiks on kitarri- ja
kandlemäng.
Õpetaja Urve Hillep on loodusõpetuse, bioloogia, geograafia, inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, 8.-9. liitklassi juhataja. Tema
tugevaks küljeks on oma õpilaste asjatundlik
juhendamine. Tema ettevalmistused ainealasteks olümpiaadideks on põhjalikud – alates
õppekäikudest loodusradadele ja lõpetades
sportliku orienteerumisega. Juba mitmendat
õppeaastat on õpetaja Urve õpilased esinenud
edukalt nii piirkondlikel kui vabariiklikel aineolümpiaadidel.
JUURIKARU PÕHIKOOLIST:
Margaret Roost 6. klassi õpilane. Ta on silma
paistnud aktiivse ja tulemusrohke tegevusega.
Margaret on oma olemuselt rõõmsameelne,
uudishimulik, energiline ja sõbralik. Ta on
kohusetundlik, abivalmis ja viisakas, on hea
suhtleja. Läbi aastate on ta klassid lõpetanud
väga heade hinnetega. Margaretile meeldib
kunstiõpetus. On aastaid osalenud Pärnu maakonna konkurssnäitustel ja teda on tunnustatud
heade tulemuste eest. Margaret võtab aktiivselt
osa 4H tegevustest, korraldab üritusi. Talvel
korraldas Playboxi ürituse Juurikaru põhikooli
õpilastele, mis toimus Suurejõe rahvamajas.
Märtsis toimus Vändra raamatukogus ühisnäitus koos õpetajaga „Väiksed naised, suured
unistused", mis võttis kokku tema nelja aasta
loomingu. Väljas olid nelja aasta jooksul tehtud
paremad tööd, lõputööd, keraamika jne. Talle
meeldib tantsida, laulda, joonistada erinevaid
karaktereid, lugeda raamatuid. Väljaspool kooli
õppis 5. aastat Vändra Muusikakoolis viiulit ja
lõpetas sel kevadel muusikakooli kunstieriala
1. lennu väga heade tulemustega.
Pille-Riin Pallo 8. klassi õpilane. Õpib hästi,

osaleb aktiivselt 4H tegevustes, laulab kooli ja
4H lastekooris, väga musikaalse inimesena alati
valmis jagama omapoolseid soovitusi ja nägemusi ürituste läbiviimiseks ning ka esinema.
On tagasihoidlik ja vähese jutuga, räägib siis,
kui on midagi asjalikku öelda. Tegelikult hoiab
ta koolis energiat kokku muusikakooli ja üldse
muusikaga tegelemise jaoks, mis moodustab
väga suure osa Pille-Riini elust. Lõpetas sellel
kevadel 7 aastat kestnud õpingud Vändra Muusikakoolis flöödi ja klaveri erialal. Mängib Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestris. Pille-Riini
iseloomustab suur lugemus. Tema kirjatööd
on väga isikupärased. Ta on loogilise ja loova
mõtlemisega, vaimukas ja täpne. Kaunite kunstidega tegelemise kõrval on Pille-Riinil veel üks
hobi. Oma vähese vaba aja on ta pühendanud
maadlustreeningutele.
VÄNDRA GÜMNAASIUMIST:
Jan Erik Enok 12. klassi õpilane. Jan Erikul
on head õppetöö tulemused, ta on laia silmaringiga, ettevõtlik noor inimene. Jan Erik on
saavutanud väga häid tulemusi inglise keele ja
ühiskonnaõpetuse olümpiaadidel, osalenud
väga edukalt erinevates projektides, konverentsidel ja konkurssidel. Jan Erik tegeleb vabal ajal
muusika ja spordiga.
Hanna Miina Kivisäk 12. klassi õpilane.
Hanna Miina lõpetas kooli kuldmedaliga. Ta on
väga edukalt esinenud emakeeleolümpiaadil.
Hanna Miina on teadmishimuline, loova mõtlemise ja laia silmaringiga noor. Hanna Miina
on väga mitmekülgsete huvidega, ta tegeleb
laulmise, pillimängu, rahvatantsu ja spordiga.
Tema muusikalised etteasted ilmestavad erinevaid kooliüritusi.
Grete Männasalu 12. klassi õpilane. Grete
lõpetas kooli kuldmedaliga. Grete on ühtviisi
tugev nii humanitaar- kui ka reaalainetes. Grete
on silmapaistev käsitöö tegija ja uurija, eriti on
ta pühendunud rahvuslikule käsitööle. Grete on
alati väga sõbralik, heatahtlik ja abivalmis kaaslane. Viiulimäng ja muusika on Grete hobid.
Rasmus Rahuoja 12. klassi õpilane. Rasmus
lõpetas kooli hõbemedaliga. Rasmus on töökas
ja sihikindel õpilane. Rasmusel on väga suur
ja aktiivne roll kooliürituste korraldamisel ja
läbiviimisel. Rasmuse esinemisoskus on kiiduväärt. Ta on julge, teotahteline ja aktiivse
eluhoiakuga noormees. Rasmuse hobideks on
korvpall ja jahindus.
Ander Terehov 10. klassi õpilane. Ander Terehovile on looduse poolt antud anne ja võime
saada asjadest aru lennult. Tänu sellele on ta
ka saanud õiguse ja võimaluse esindada oma
kooli erinevatel olümpiaadidel, viktoriinidel ja

konkurssidel. Ander on tasakaalukas, nutikas,
teotahteline, oma joont ajav ja oma ressursse
säästlikult kasutav noor inimene.
Reesi Orupõld 9. klassi õpilane. Reesi Orupõld on kogu põhikooli jooksul õppinud ainult
viitele, olles seega ka kiituskirjaga lõpetaja.
Reesi on igapäevase õppetöö ja kohusetundliku koolitundides osalemise kõrval jõudnud
valmistuda maakondlikeks olümpiaadideks,
olles edukas nii reaal- kui humanitaarainetes.
Esikümnesse on ta jõudnud nii keemia- kui
matemaatika-, samuti saksa keele ja emakeeleolümpiaadidel. Reesi on ka sporditüdruk,
tegeledes aktiivselt tennise ja korvpalliga. Ta on
sõbralik ja naerusuine klassikaaslane, aktiivne
kooli ja klassi üritustel osaleja.
Lisette Helena Maranik 6. klassi õpilane.
Lisette Helena on eeskujulik õpilane, kes õpib
ainult väga headele hinnetele. Ta on kohusetundlik ja korrektne, kõik, mida ette võtab,
viib lõpuni. Ta on aktiivne osaleja ja eestvedaja erinevates projektides. Vabal ajal mängib
jalgpalli, joonistab ja võtab osa keraamikaringi
tööst. Ta on hooliv ja abivalmis, hea sõber oma
kaaslastele.
Kevin Viira 5. klassi õpilane. Kevin on väga
kiire õppija ning võimekas erinevatel aladel. Ta
mängib jalgpalli ning on väga osav akrobaatikas. Samuti on ta füüsiliselt väga arenenud ning
oskab mängida enamikku sportmängudest.
Kevini tahtejõud ja spordile pühendumine
on silmapaistev terve kooli peal. Ta käib kooli
esindamas igal võimalikul alal: nii jalgpallis, kergejõustikus, akrobaatikas kui ka rahvastepallis.
Mia Saar 4. klassi õpilane. Mia koolipäevad
meenutavad kaleidoskoopi. Säravad tegevuskillud moodustavad mustreid, millesse mahuvad
ainetundide värvikad terakesed, klaveriõpingud
muusikakoolis, laulustuudio, sõbrad, leiutamine ja teadustöö. Miat huvitab, millest maailm
koosneb ja kuidas asjad toimivad. Neljal aastal on Mia osalenud õpilasleiutajate riiklikul
konkursil. Viimane leiutis täiustas prille ning
õpilaste teadusfestivalile esitatud ühistöö gloobuse valmistamist. Mia on ETV lauluvõistluse
„Tähtede lava“ poolfinalist ja „Kaunim metsalaul“ 2019 võitja.
Õpetaja Raili Pärnoja on Vändra Gümnaasiumi väikeklassi õpetaja teist aastat. Oma
töö kõrvalt jätkab õpinguid eripedagoogikas.
Väikeklassi õpetajana on Raili suutnud hoida
ja tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja taganud
õpiedu. Tema õpilased hindavad oma õpetajat
väga kõrgelt. Ta on muutnud empaatilisusega
oma õpilaste suhtumist kooli ja ellu. Õpetaja
Raili puhul on tegemist noore ja õppimishimulise õpetajaga
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Parimad õpilased käisid
vallavanema vastuvõtul

Vändra Martini koguduse pöördumine

14. juunil olid Pärnu Jaagupi rahvamajja kutsutud koos vanematega kõik piirkonna tublimad õpilased, kes
õppeaasta jooksul saavutanud väga häid tulemusi õppetöös, spordis ja aineolümpiaadidel. Kui Pärnu-Jaagupis
on tublide laste tunnustamine koos vanematega juba pikaajaline tava, siis Vändra Kultuurimajas korraldati
seda 18. juunil Tootsi ja Vändra piirkonna lastele-lapsevanematele teist korda.
Vallavanem Jane Mets ütles oma tervituses häid sõnu kõikidele õpilastele ja lapsevanematele. Tublile
lapsele anti üle valla meenega kingitus, emale roosiõis ja samas kirjutasid kõik oma nimed valla auraamatusse. Seejärel tehti valla lipu ees koos vallavanemaga ühispilt. Kohalolijate aplausi saatel lavalt alla astunud
lapsevanematest oli nii mõnelgi pisarahelk silmades, sest ega neid kohti, kus avalikus ruumis oma lapse üle
uhkust tunda, nii palju polegi. Vastavalt Põhja-Pärnumaa valla haridusvaldkonna tunnustamise statuudile
eraldas vallavalitsus kuldmedaliga gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kiituskirjaga lõpetajatele 200 eurot,
hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajatele 150 eurot ja kiituskirjaga põhikooli lõpetajatele 100 eurot. Pidulikule
tseremooniale järgnes bankett kaunilt kaetud suupistelauaga. Kõikidele osalenutele saadetakse valla poolt
koju ühispilt ja perepilt, teisi pilte saab soovi korral juurde tellida.
Õie Kuusk

Pärnu-Jaagupi piirkonna parimad
Liisbet Klein – kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetaja; Kadi
Kruusmann – väga tubli põhikooli lõpetaja, maakondliku
emakeele olümpiaadi I koht; Hendrik Kivisild – maakondliku töö- ja tehnoloogiaolümpiaadi I koht; Anita-Ly
Laan – väga tubli põhikooli ja muusikakooli lõpetaja,
maakondliku geograafiaolümpiaadi II koht; Iris Lõsjuk –
väga tubli põhikooli lõpetaja; Anne Marie Tasane – väga
tubli põhikooli lõpetaja; Hanna Maria Tasane – väga tubli
põhikooli lõpetaja; Madis Sammelselg – maakondliku
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matemaatikaolümpiaadi I koht; Hanna Grete Leas – maakondliku emakeele olümpiaadi I koht; Viktoria Ellermaa
– maakondliku keemiaolümpiaadi II ja informaatikaolümpiaadi III koht; Kristo Säinas – maakondliku inglise keele
olümpiaadi I koht; Greete Riiberg – Koidulauliku konkursi
III koht; Käthriin Aasa – väga tubli muusikakooli lõpetaja;
Kertu Riin Figol – väga tubli muusikakooli lõpetaja; UkuPriit Kuningas – esinemine ettekandega rahvusvahelisel
keskkonnaprojekti konverentsil.

Vändra Martini kogudus saatis välja kirjad, milles paluti toetada kogudust.
Anname ka ajalehes edasi pöördumise ja püüame selgitada meie olukorda
ja vajadusi.
EELK Vändra Martini koguduse juhatus, nõukogu ja kõik kiriku liikmed
tänavad abi ja mõistva suhtumise eest. Suur abi on igast annetusena saadud
eurost. Vändra Koguduse esmamainimise aeg on 16 sajand. EELK Vändra
Martini koguduse kirikuhoone on ehitatud 1787 aastal.
Tänu annetustele ja omaosalusele ning PRIAst saadud toetusele sai
lahendatud üks suur probleem, kiriku katus vahetati ja värviti torni alumine
osa. Tööd lõpetati oktoobris 2018 ja kogu maksumus oli pea 113 000 eurot.
Tore on vaadata kuidas katus päikese käes särab ja iga annetaja panus on
ka silmale nähtav.
Peale katuse esineb veel muresid. Kiriku sissekäigu juures olevad kaks
akent on eest kukkumas, välisuks vajab remonti ja käärkamber on seest
väga halvas seisukorras. Koguduse sissetulekud on põhiliselt liikmeannetused, millest jätkub vaid hädavajalikeks tegevuskuludeks. Väga palju töid
tehakse vabatahtlikkuse alusel, saamata selle eest mingit tasu. Arvame, et
EELK Vändra Martini kirik on meie valla ja alevi jaoks tähtis, asub ta ju
valla keskuses ja on kõigile nähtav kultuurimälestis.
Pöördume Teie poole palvega, et leiaksite võimaluse annetuse tegemiseks vastavalt Teie rahalistele võimalustele.
Annetuse saab kanda EELK VÄNDRA MARTINI KOGUDUSE arvelduskontole selgitusega "akende ja käärkambri remont"
arve EE06 1010 2200 7035 4019 SEB
arve EE97 2200 2210 5184 9073 Swedpank
EELK Vändra Martini kogudus (registrikood 80209783) kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja TuMs&11
lõige 10.
Hinna pakkumised tööde maksumuste kohta on kogudusel saadud:
akende vahetus ja ka välisukse restaureerimise maksumus on pea 10 000
eurot. Käärkambri remondi maksumus on 6 000 euro ümber. Veel on kaks
olulist asja, mis oleks vaja võimalikult kiiresti ära teha: kiriku peaukse poolne
otsasein, mis laguneb ja võib olla ka ohtlik, maksumus 11 000 ligi ja osa
pikkihoonest ehk altari poolne osa. Selle maksumus on samuti 11 000
ümber. Kõige kiirem on akendega, aga ka kõige ülejäänu remont oleks
vajalik selleks, et peatada lagunemine, sest hiljem läheb remont tunduvalt
kallimaks.
Oleme pöördunud abi saamiseks valla poole, aga kahjuks nende pingelise eelarve tõttu nad meile 2019 aastaks remondi toetust ei eraldanud.
Nüüd pöördume asutuste, ettevõtjate ja inimeste poole, palume meie
muredest aru saada ja toetada kiriku kordategemist oma võimaluste piires.
Kõigil inimestel on võimalus oma silmaga näha milline on tegelik olukord.
Olete alati oodatud kirikut vaatama ja osalema ka Jumalateenistustel.
Õpetaja Ants Kivilo,
juhatus, kõik kiriku liikmed ja loomulikult ka kiriku külastajad.

JIM ASHILEVI Vändra Gümnaasiumis

Vändra ja Tootsi piirkonna parimad.
Grete Männasalu – kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetaja; Hanna Miina Kivisäk – kuldmedaliga gümnaasiumi
lõpetaja, maakondliku emakeeleolümpiaadi I koht; Tony
Privits – hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetaja; Rasmus
Rahuoja – hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetaja; MariLiis Tõnnori – hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetaja;
Diana Edur – hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetaja;
Jan Erik Enok – tubli gümnaasiumi lõpetaja, maakondliku ühiskonnaõpetuse olümpiaadi I koht ja vabariikliku
olümpiaadi IV koht; Ander Terehov – maakondliku inglise
keele olümpiaadi I koht; Edrin Hansen – tubli gümnaasiumi lõpetaja; Marliin Lõhmus – tubli gümnaasiumi
lõpetaja; Katrina Põhhako – tubli gümnaasiumi lõpetaja; Triin Toom – tubli gümnaasiumi lõpetaja; Minni
Toom – kiituskirjaga muusikakooli lõpetaja; Tuuli Leuke
– maakondliku kunstiolümpiaadi, keemiaolümpiaadi
ja bioloogiaolümpiaadi I kohad, väga tubli põhikooli

Fotod Jüri Vlassov

lõpetaja; Kadi-Katharina Paap – maakondliku geograafiaolümpiaadi I koht, inimeseõpetuse olümpiaadi II koht,
bioloogiaolümpiaadi III ja jutuvestja konkursi III koht;
Alex-Sander Rein – maakondliku veebipõhise informaatikaolümpiaadi I koht; Emma Köster – tubli põhikooli
lõpetaja; Kristin Krais – tubli põhikooli lõpetaja; Sandra
Väliste – tubli põhikooli lõpetaja, maakondliku emakeeleolümpiaadi II koht; Lisandra Nurmesalu – tubli põhikooli
lõpetaja; Isabella Lepik – tubli põhikooli lõpetaja; Dominick Lepik – maakondliku inglise keele olümpiaadi III–IV
koht; Toni Roose – maakondliku inglise keele olümpiaadi
III–IV koht; Lisette Baum – maakondliku geograafiaolümpiaadi III koht; Margaret Roost – "Õpilaste aasta tegu"
2019, Vändra raamatukogus koos õpetajaga ühisnäituse
"Väikesed naised, suured unistused" korraldamine; Romi
Rahula – kiituskirjaga Järvamaa kutsehariduskeskuse
lõpetaja; Triinu Aru – kiituskirjaga muusikakooli lõpetaja.

Tänu Emakeele Õpetajate Seltsi
projektile „Kohtumine kirjanduslikul ristteel“ saime ka sel
õppeaastal ühe kirjaniku enda
suust kuulda tema huvitavast
elust ja loomingust.
17. mail külastas Vändra
Gümnaasiumit JIM ASHILEVI, kes rääkis oma teekonnast kirjanduse juurde. Juba
10-aastasena kirjutas ta koos
klassivendadega koomikseid ja
müüs neid klassikaaslastele, kuid
päriselt kirjanduse juurde jõudis
ta palju hiljem, sest kogu kooliaja ei pidanud ta kirjandust ja lugemist oluliseks.
Ta ei saanud aru, miks peab lugema raamatuid olnud ajast ja kaugetest paikadest.
Kuid siis saabus aasta 2000 ja kinodesse jõudis film „Kaklusklubi“, mis teda
väga köitis. Hiljem avastades, et tegu on raamatu põhjal valminud filmiga, leidis ta tee lugemise juurde. Siis sündiski romaan „Ma olen elus olemise tunne“.
Tema teine ja kõige tuntum romaan „Kehade mets“ on raamat poisi kasvamisest
meheks. See lugu on üksindusest, armastuse leidmisest ja soovist õppida kaaslasega koos olema. See on üks väga hea raamat poisile, noormehele, kes tahab
oma tunnetele ise vastuseid leida.
Üritus oli mõeldud õpilastele alates 8. klassist, kuid kirjanikku tulid kuulama
ka paljud 5-7. klasside õpilased ning mõned noored Juurikaru Põhikoolist, kes
kõik kohtumisega väga rahule jäid. Kirjanik oskas rääkida huvitavalt ja naljakalt,
nii et naerugi jätkus päris palju. Ka jagus küsimusi, mis ei tahtnud kuidagi otsa
saada. Õhkkond oli tore ka autogrammide jagamisel ja koos pildi tegemisel.
Ma tänan väga Vändra Gümnaasiumi huvijuhti Eike Meresmaad, kes aitas
üritust korraldada.
Eelika Rand
Vändra Gümnaasiumi raamatukoguhoidja
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Tuleme teile külla
Päästjad külastavad igal aastal üle 20 000 kodu üle Eesti. Vähemalt 200 külastust viivad läbi Vändra päästekomando meeskonnad. Soovime, et kodunõustamine jõuaks just sinna, kus on seda
kõige rohkem tarvis või kes seda kõige rohkem soovib ja tahab.
Selle nimel teeme koostööd kohaliku omavalitsusega, politseiga
ning muude ametkondadega, aga soovime teha üleskutse ka teile,
head inimesed. Helistage päästeala infotelefonil 1524 ning registreerige endale kodunõustamine. Number kehtib üleriigiliselt.
Päästjaid ei pea pelgama ega kartma. Kodunõustamine on kõigile tasuta.
Kodunõustamine kätkeb endas järgmisi tegevusi:
• Piilume suitsuandurisse;
• Vajadusel paigaldame uue suitsuanduri;
• Uurime küttekoldeid;
• Hindame elektrisüsteemide tuleohutust;
• Jagame tuleohutusalaseid näpunäiteid.
Lubage päästjad endale koju, nii teeme kodud üheskoos tule
ohutuks.
Rein Kontus
Vändra päästekomando pealik
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Vändra ja Tootsi piirkonnas sündinud beebid
koos emade-isade, õdede-vendadega.

Pärnu-Jaagupi piirkonnas
sündinud beebid
koos emade-isade,
õdede-vendadega.

Mõnda Seto Kuningriigi päevast
Reisisoovitus

On algamas suvi, millega kaasnevad puhkused ja koolivaheajad, reiside
ja väljasõitude kavandamised. Kui järgnev pakub huvi, võtke heaks!
Kuni viimase haldusreformini 2017. aastal teati setodest ja Setomaast mujal Eestis üsna vähe. Nende vald tekkis nii, et Põlvamaa kaks
valda (Mikitamäe ja Värska) liideti Võrumaa Meremäe valla ja osa Misso
vallaga. Nii loodud Setomaa vald läks Võru maakonda. Selle kontrolljooneäärse valla kui endise Petseri maakonna koostisosade halduslik
staatus oli minevikus teistsugune. Vallale pandud nimi on hariv, aga
sellele annab ka küsimusi esitada. Kui oleks kõlapinda leidnud kunagi
pakutud Lääne-Petserimaa nimekuju, oleks õnnestunud lahendada ühe
hoobiga mitu valupunkti.
Iga koolilaps, rääkimata seaduskuulekast kodanikust, oleks taibanud,
et kui on olemas lääne ilmakaarele viitav vald, siis kusagil peab olema
ka idakaare nimega seotud maalapp. Kohe küsimus, miks need ühenimelised alad lahus on?
Siit hargneb ajalooraamatut või internetipilve uurides see, et Eesti on
lähiminevikus ja koguni topelt 1940. ning siis veel 1944. aastal ja hiljemgi
langenud oma idanaabri agressiooni ohvriks. Teisisõnu öeldes tähendab
see, et sarnaselt Gruusiale ja Ukrainale on ka meie küljest vägivaldselt
ära võetud, okupeeritud ning annekteeritud kontrolljoone taga asuv
Ida-Petserimaa ja kolm Narvatagust valda. Eesti mõõte arvestades on
tegu hiiglaslike maa-aladega. Need kannatavad võrrelda koguni Euroopa
Liidu liikme Luksemburgi Suurhertsogiriigi omaga. Erinevalt grusiinidest
ja ukrainlastest, ei tihka enamus meie reakodanikest ja poliitikutest sel
teemal aga iitsatadagi. Kunagise orjarahva alaväärsuskompleks annab siin
end tunda, aga meil on ruumi arenemiseks ja meeleparanduseks. Tulge
seda tegema sinna, kuhu teid kutsutakse! Teie reisihuvi saab tuge EV
põhiseadusest ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kehtivate rahvusvaheliste lepingute registris asuvast ja tänaseni jõus olevast 1920. aastal
Tartus sõlmitud Eesti-Vene rahulepingust. Mis tunne teil endal oleks,
kui teie piiriäärne kodumaakond või osa sellest naaberriigile kingitaks?
Just sellises olukorras on petserimaalased ja Eesti ingerimaalased ning
nende järeltulijad.
Olete oodatud Seto Kuningriigi päeval Petserimaa Suveülikooli telki
laupäeval, 3. augustil 2019 algusega kell 12. Teekond kuningriigipäevale
Tartust Võrru 70 km, sealt 31 km Obinitsa. Omakorda sealt Võmmorski
suunas 3 km kaugusel Obinitsa paisjärvest edasi mäkke ja siis paremale
pöörates asub Küllätüvä külas Seto Kuningriigi toimumispaik.
Tegemist on setode ülimalt sisuka kultuuriüritusega, mis kutsub
kaasa mõtlema ja petserimaalaste heaks tegutsema. Iga kaasmaalane
peaks külastama vähemalt üht kuningriigi päeva, et teada saada, kes on
Petserimaa eestlased ehk setod, kelle ajalooline asuala on lõhestatud
ajutise kontrolljoonega. Kahjuks ei suuda paljud meist endale selgeks
teha, mis on kontrolljoon ja mis on riigipiir?
Seekordse suveülikooli teemaks on Eesti Vabadussõja sündmused
Petserimaal ja selle maakonna osa Eesti riigikaitses. Tuleb juttu ka Petserimaaga seotud Eesti Vabaduse Risti kavaleridest ja soomepoistest.
Toimub ka rahakorjandus Värskasse Petserimaa Vabadussamba püstitamise toetamiseks. Telgis on saadaval Petseri maakonna laualipud.
Info Osvald Sasko (tel. 56-720-542) ja
Aldo Kals (tel. 56 908 945, aldo.kals@mail.ee)
Tartu Rahu Põlistamise Seltsi liikmed ja Petserimaa
Suveülikooli korraldajad.

Henn Lahesaare mõtiskleb
Taas on käes aeg, mis ei jäta külmaks kedagi. Lõpetatakse erineval tasemel õppeasutusi. Nii toimub see ka meie koduvallas. Olles ise läbinud
nii mõnedki vallad hariduse omandamisel, tahaks soovida koduvalla
haridustee erinevatele lõpetajatele edukat elu edaspidiseks. Olge tublid, töökad ja visad, et täituksid kõik Teie soovid, Edu Teile igal tasandil
haridust omandanud jüngritele!

Kõige väiksemad vallakodanikud
käisid vastuvõtul
24. mail kutsus vallavalitsus koos vanematega Vändra Kultuurimajja pidulikule vastuvõtule Vändra ja Tootsi piirkonnas eelmise aasta novembrist tänavu märtsini sündinud 18 väikest vallakodanikku. Samal ajavahemikul sündis
Pärnu-Jaagupi piirkonnas 11 beebit, kes olid oodatud Pärnu-Jaagupi Rahvamajja vallavanema vastuvõtule 30. mail.
Kõikidele beebidele kingiti valla vapi ja nimegraveeringuga hõbelusikas, emadele ulatati roosiõis. Pärnu-Jaagupis tervitas väikesi ilmakodanikke vallavanem Jane Mets,

Vändras vallavolikogu esimees Ülle Vapper. Pärast vallajuhtide häid soove ja kauneid sõnu vastsetele lapsevanematele
oli kõikidel võimalus jäädvustada end pidulikul sündmusel
Raefoto fotograafi Toivo Lillevälja objektiivi ees. Valla poolt
saadetakse kõikidele päevakangelastele koju ühispilt, perepilte on võimalik tellida valla veebilehel.
Järgmised beebide vastuvõtud on plaanitud läbi viia
novembris, kuhu kutsutakse väikesed vallakodanikud, kes
on sündinud alates märtsist 2019. a.

Vallamajas sõlmiti hankelepingud kolme mahuka
projekti ehitustöödeks
12. juunil sõlmis AS Mako Põhja-Pärnumaa valla volikogu saalis neli hankelepingut mahukateks ehitustöödeks
vee- ja kanalisatsioonitaristu uuendamisel.
Kahetunniste intervallidega said
digiallkirjad neli projekti. Vahepealsed tunnid kulusid kooskõlastustele
ja tehniliste lahenduste aruteludele.
Esimesena allkirjastati Pärnjõe küla
veetöötlusjaama ning ÜVK torustike
rekonstrueerimise ja laiendamise
leping AS Terratiga. Projekti raames
rekonstrueeritakse üks pumpla ja üks
veetöötlusjaam. Rekonstrueeritakse
2,5 km vee- ja 2,1 km kanalisatsioonitorustikke. Hanke tulemusena kujunes
ehitustööde maksumuseks 645 079,86
eurot.
Järgmised kaks lepingut sõlmiti
Suurejõe küla (I ja II) ÜVK torustike
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
SanTeh Ehitus OÜ-ga. Projekti raames
rekonstrueeritakse 2,5 km vee- ja 2,6
km kanalisatsioonitorustikke. Hanke
tulemusena kujunes ehitustööde maksumuseks 602 794,21 eurot.
Vihtra küla ÜVK torustike projekteerimis- ja ehitustööde leping sõlmiti
OÜ-ga Wesico Infra. Projekti raames

Lepingule annavad digiallkirja projektijuht AS-st Infra Cate Karin Erimäe, AS Terrat
juhatuse liige Mikk Mahlapuu ja AS Mako juhatuse liige Garri Suuk.

rekonstrueeritakse kaks reoveepumplat ning 2,7 km vee- ja 2,6 km kanalisatsioonitorustikke. Hanke tulemusena
kujunes ehitustööde maksumuseks
515 659,16 eurot, lepingu allkirjastas
OÜ Wesico Infra juhatuse liige Anti
Mölter.
AS Mako juhatuse liikme Garri
Suuki sõnul on veemajandusprogrammide lõppeesmärgiks tagada nõuetele
vastav joogivesi ja olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine kehtivatele nõuetele ning tagada
süsteemide töökindlus. Projektide
elluviimise raames saavad uued ÜVK
liitumise võimalused 45 inimest.

Projekti juhib AS Infra Cate. Omaniku järelvalvet teostab OÜ Watercom.
Nelja projekti ehitustööde maksumus
on kokku 1 763 533,34 eurot. Sihtasutus
Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasfinantseerijana toetab Keskkonnaprojektist ehitustöid 1 036 964,31 euroga ja
omafinantseeringu summas 726 569,03
katab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.
Kavakohaselt kestavad Suurejõe
ja Pärnjõe külas ehitustööd kuni kuus
kuud. Vihtra külas viiakse kõigepealt
läbi projekteerimistööd ja ehitustööd
algavad 2020. a. kevadel ning lõpevad
kavakohaselt septembris 2020.
Õie Kuusk
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XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu
arm“ tuletulemine on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väge ja väärtusi igasse Eestimaa
nurka. Tänavu saab tuletulemise
traditsioon 50-aastaseks.

Laulupeotuli jõudis
oma süütajate sünnipaika

Põhja-Pärnumaa vallas jõudis peotuli esmalt Tootsi, kus alevi keskväljakul esinesid tervituskontserdiga
Kalli Rõõmusaare pillilapsed ja Tori
rahvatantsijad.
Edasi liikus tuli Pärnjõe Kooli
juurde. Ansambli Krõõt ja Kraaded
etteastete saatel võttis tule vastu
vallavanem Jane Mets. Kaitseliidu
autoga jätkati teekonda Vändra
Gümnaasiumi juurde, kus tule hoidmise au võtsid enda kanda Vändrale
kõige iseloomulikumat sümboolikat
- karukostüümi - kandvad noormehed. Kooli juures avaldasid tulele
austust Ave Naano võimlemisrühmad ja tantsijad. Edasi kõnniti koos
tulega kalmistule. Vändra vanal kalmistul puhkab palju tegusaid mehi
ja naisi, kes on meie kultuuriellu jätnud püsiva jälje. Laulu- ja tantsupeo
Pärnumaa kuraator Alli Põrk ja vallavanem Jane Mets süütasid peotulest
nende kalmudele mälestusküünlad
ja avaldasid lahkunutele austust.
Pikem peatus tehti helilooja
Mihkel Lüdigi kalmul. Ühtegi laulupidu ei peeta tänapäevani Lüdigi
tuntuima lauluta ,,Koit“. Ühe legendi
järgi olevat Friedrich Kuhlbars sellele sõnad kirjutanud kümne minutiga, teise järgi kahe tunniga, aga
Lüdig ei olevat tahtnud alla jääda
ja teinud loo seitsmehäälseks. Oli

tegelikult, kuis oli, kuid 1923. a
laulupeol kanti ,,Koit“ esmakordselt autori juhatusel ette ja viimaste
taktide ,,…taevasse tõusku me lootuse loit“ ajal süüdati Lauluväljakul
peotuli. Nii on see kestnud läbi kõikide suurpidude tänaseni. M. Lüdigi
nimelise Muusikakooli direktor
Tooma Toimeta rääkis helilooja,
organisti ja koorijuhi elust, teenetest
ja aegumatust loomingust. Lüdig
oli sõjajärgse laulupeotraditsiooni
taasalgataja, Eesti muusikakõrgkooli
üks loojatest ja selle esimene juht.
Vändras möödusid tema elu viimased 24 aastat.
Kauaaegne muusikakooli õpetaja Harli Maanus kandis peotule
koos kaaskonnaga läbi alevi. Järgmine peatus oli Eesti laulupeotraditsiooni algataja, ajakirjaniku, kooliõpetaja, Eesti hümni sõnade autori,
eestlaste kui rahvuse esimesena ajakirjanduses nimetaja J. V. Jannseni
sünnikohta tähistava mälestuskivi
juures. Tänavu 16. mail möödus seal
Tõrvaaugu kõrtsipidaja pojana sündinud suurmehe sünnist 200 aastat.
Aado Kochi loodud monument
– mälestusmärk esimesele laulupeotulele ja selle läitjale J. V. Jannsenile
– oli algselt mõeldud paigaldada
Tartusse, kuid tartlased põlgasid
selle õnneks ära ja looduskaitsja,

kultuuriloolase ning publitsisti
Jaan Eilarti organiseerimisel avati
pidulikult 26. juunil 1992. a Vändra
pargis. Nüüd jõudis siia pronkstule
kõrvale elav juubelilaulupeo tuli.
Pärnu-Jaagupi, Vändra ja Suurejõe
rahvatantsijad tervitasid tuld pargimurul tantsuetteastetega. Põhja-Pärnumaa raamatukogu direktor
Monika Jõemaa rääkis Jannsenist kui
Vändras sirgunud Eesti rahva suurmehest. Laulupeotule kandis edasi
Vändrast kolm tantsurühma juubelipeo väärilisteks õpetanud kauaaegne
rahvatantsujuht Kädi Pärnoja.
Kirikumõisas, Koidulauliku
sünnikodus, süüdati tuli L. Koidula
mälestustahvli ees. Õpilased lugesid
L. Koidula luulet ja Monika Jõemaa
rääkis isamaalauliku lühikeseks jäänud teekonnast. Tema laulusõnad
,,Mu isamaa on minu arm“ ja ,,Sind
surmani“ Kunileidi viisistatuna
kõlasid juba I laulupeol ja toovad
harduspisarad laulukaare all tuhandetesse silmapaaridesse läbi aegade
igal suurpeol.
K e l l 1 9 k o g u n e s r a hv a s
C. R. Jakobsoni talumuuseumis rehe
juurde, ansambel Linnutaja torupilliviiside saatel liikus pikk rongkäik
valla tantsijate-lauljatega veski juurest esinemispaika. Saabunud peotuli läideti spetsiaalses tuleurnis

Tantsijad tugevas vihmasajus.

M. Lüdigi rahupaigas mängis Luule Põder koos oma õpilastega tema
neljahäälset lugu "Kiigelaul" (Veli hella vellekene…).

suuremaks ja võimsamaks. Ette
astusid valla koorid ja tantsurühmad. Koorijuht ja muusikaõpetaja
Kalli Rõõmusaare sidus kontserti
juhtides laulud-tantsud vahetekstidega Leelo Tungla lasteraamatust
pärit laulupeolugudega. Äike kärgatas taeva siniseks ja vihma kallas kui
oavarrest. Lauljad ja osa publikust
olid varjualustes kaitstud, kuid tantsijad jätkasid lustakalt oma etteasteid, nagu poleks midagi juhtunud.
Küllap eelmiste tantsupidude üldproovide kogemus. Kontserti juhtinud Kalli Rõõmusaare loitsis šamaanitrummi abil vihmapilvi eemale,
kuid seda enam sai taevane veetulv
hoogu juurde. Kui räägitakse, et
Kurgjal on kõikjal Jakobsoni vaim,
siis küllap väljendaski see omaaegset
vastasseisu Jannsenile. Jaksobson ei
olevat ka esimesele laulupeole läinud, sest seal polnud tema meelest
piisavalt eesti laule repertuaaris. Nii
lauljad kui tantsijad andsid endast
parima ja kontsert oli imeilus. Laulupeotuli veetis öö Kurgjal. Hommikul
alustas vallavanem Jane Mets koos
tule, Linnutaja ja saatjatega matka
Sakala teel, et Põhja-Sakala valla
piiril laulupeotuli Mulgimaa esindajatele edasi anda.
Õie Kuusk

Laulukoorid võisid vihmasse neutraalselt suhtuda.

Taamal mälestuste pronkstuli ja ees elav peotuli tantsujuht
Kädi Pärnoja käes, kellel seisab ees osalemine oma elu 14 (!)
tantsupeol.

M. Lüdigi nim Muusikakooli õpetajad esitasid Harli Maanuse tule
tulemiseks koorilaulust pillidele tehtud seade loost "Koit".
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Kolm kümnendit Pärnu-Jaagupi
Vabadussamba taastamisest
Laupäeval, 15. juunil tähistas Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse selts
koostöös Kaitseliidu, kohaliku koolimuuseumi ja teiste koostööpartneritega kalmistul suure pidulikkusega
Vabadussamba taasavamise 30. aasta
päeva. Jaaguplasi ja Jaagupi sõpru
oli kohale tulnud poolesaja ringis
mitmelt poolt üle Eesti. Kohal oli
Erna Rüütel Helmest, keda teame
Parasmaa küla Männiku talutütrena
Hirmus Antsu, Viktor Rumjantsevi
jt. metsavendade toetaja ja varjajana.
Kohal oli Relvastatud Võitluse Liidu
staabipunkri kaitselahingut 1949. aastal pealt näinud praegune pärnakas
Vello Leppmets ja sama aasta küüditatu Anti Markson Ertsma külast.
Ürituse tehnilist poolt aitasid ette
valmistada tublid muinsuskaitsjad
Arne Alemaa ja Karl Köster ning valla
helitehnik ja kohalik surnuaiavaht.
Sündmusele lisas pidulikkust kohal
olnud major Margo Sai ja tema kaitseliitlaste ning ühe kodutütre auvalve
ja heisatud ning paigaldatud rahvuslipp, kohaliku muinsuskaitse seltsi
jt lipud. Vabadussamba astmestikku
kaunistasid lilled, põlev küünal, Põhja-Pärnumaa mälestuskimp ja Petseri
maakonna seitsmest laualipust koosnenud rivi. Need kuulusid kinkimisele
koostööpartneritele.
Kogu üritust juhatas kohaliku
muinsuskaitse seltsi esimees Mati
Rosenstein, muusikalist külakosti
pakkus Priit Aimla eestvedamisel
Halinga puhkpilliorkester. Koolimuuseumi juhataja Tiiu Muhu õpilased
esinesid tugeva sõnalise osaga. Jäi
kõlama lootus, et Eesti on Eestisse
tagasi tulemas! Jumalasõnaga õnnistas Vabadussammast ja aastapäevaüritust Vigala koguduse õpetaja ja ühtlasi
Pärnu-Jaagupi kiriku hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi. Põhja-Pärnumaa valla
nimel tervitasid ja andsid Vabadussamba taastamistööde juhtidele Mati
Rosensteinile ja Aldo Kalsile üle tänukirja Ülle Vapper ning Tarvi Tasane.
Kohal oli ja esines Riigikogu liige,
Pärnu-Jaagupi kihelkonna juurtega
Andres Metsoja. Juubeliüritusel osales meie vanim muinsuskaitsja Elmu
Rukki. Üritus sai diktofonile lindistatud ja Terje Papi poolt iga kandi pealt
pildistatud.
Mul oli õnn abikaasa ja õega kohal
olla 30 aastat tagasi ja seekord ka koos
kunagise noorkotka poja Jaagu perega.
Ilmselt oli tema aastane poeg Art ja
kuuene tütar Marie ürituse noorimad
osavõtjad.

mõtlemisainet käsu ja selle täitmise
vahekorrast Pärnu-Jaagupis ja mujal
Eestis.
Vabadussammas oli ja on meie
ajaloomälu pärl. Teiste rahvaste ja
riikide endale allutamisega tegelevad
vägivaldsed suurrahvad saavutavad
oma eesmärgi just ajaloomälu, rahvuse vaimueliidi ja ühiskonda siduva
organisatsioonilise ülesehituse hävitamisega. Kõike öeldut ei mõelnud
välja töölised ega talupojad. Seda
tegid hästi makstud ja kõrgelt haritud kutselised kurjategijad. Paraku
on nii, et Eesti ajaloos on kuriteod ja
nende ohvrid, aga süüdlasi pole. Eesti
vanasõna ütleb, et igal oinal on oma
mihklipäev. Pruuni katku üle toimus
Nürnbergi kohtuprotsess. Punase
katku teemal samasugusest räägitakse

Ürituse juhatab sisse muinsuskaitse
seltsi esimees Mati Rosenstein

Juhtisin pidustusest osavõtjate
tähelepanu sellele, et elame juubeliterohkel aastal. Möödub sajand Eesti
Vabadussõja ohvriterohketest lahingutest, Eesti Asutava Kogu kokkukutsumisest ja eestikeelse Tartu Ülikooli
rajamisest! Selliste sündmuste taustal
oli meil au tähistada kolmekümne
aasta möödumist Pärnu-Jaagupi
Vabadussamba taasavamisest. See leidis aset pühapäeval, 18. juunil 1989.
Võib-olla oli see eelmise sajandi kõige
pidulikum kohalik ajaloosündmus
üldse. Suur tänu selle eest kihelkonna
rahvale, kes selle heaks panustas oma
raha ja tööga. Suur tänu Pärnu-Jaagupi
muinsuskaitse seltsile, kelle osa oli
selles töös määrav. Rõõm tõdeda, et
tänase Vabadussamba iga on 30 aastat,
eelmisele oli antud 23.
Eesti riigi ja rahva reeturite üks
ninamees saatis 2. augustil 1945 maakondade parteisekretäridele korralduse Vabadussammaste hävitamiseks.
Selle täideviimine olenes aga kohalike
punaste vandaalide võimekusest. Kahjuks olid Jaagupi käsutäitjad esimesed,
kes koos Antsla, Kullamaa, Maarja-Magdaleena, Rõngu, Tori jt. punastega tulid selle kuriteoga toime juba
augustikuus. Aastate jooksul hävitati
enam kui sada suure kunstiväärtusega
Vabadussammast. Paarkümmend ja
rohkem mälestusmärki elasid siiski
kas täielikult või osaliselt säilinuna
üle nõukogude okupatsiooni. Siit

Sõna võtavad vallavolikogu esimees
Ülle Vapper ja abivallavanem Tarvi
Tasane.

tulemusetult. Keegi ei saa aga meid
keelata oma Nürnbergi ise korraldada!
Küsime, mis oli see, mille eest
võitlesid need, kelle kuldselt säravad
nimed on Pärnu-Jaagupi Vabadussambal? Kas me oleme täna nende
väärilised? Eesti Vabadussõda peeti
õiguse eest luua ja ehitada oma riiki.
Sellega tuldi toime, aga hiljem oma
riigi hoidmise ja kaitsmisega mitte.
Tulemuseks oli 1940. aastal iseseisvuse kaotamine. Sellega kaasnes
1941. ja 1949. aasta küüditamine,
Teise maailmasõja rinnetel sadade
ja sadade meie sõdurite hukkumine,
1944. aasta suurpõgenemine ja kõike
seda saatnud pidev vägivald. Tolleaegsete ohvrite nimesid võime lugeda

Auvalves kodutütred ja kaitseliitlased. Fotod Terje Papp

Maarjamäe mälestusmärgilt. Sellesse
kurbade sündmuste ahelasse kuulub
1944. aasta detsembris ja hiljemgi
Eesti küljest Ingerimaa kolme valla
ja enamuse Petserimaa ebaseaduslik
liitmine Venemaa Föderatsiooniga.
Huvitav, huvitav! Meie ajakirjandus
kuulutab peaaegu iga päev Gruusia
ja Ukraina õigust Venemaa poolt
okupeeritud alasid tagasi nõuda. Kui
aga meie rahvuslikult mõtlev minister
piiksatab sama Eesti teemal, langeb ta
peavoolumeedia rünnaku alla. Teda
süüdistatakse Venemaale territoriaalsete nõudmiste esitamises! Kes aga
kellele nõudmisi esitab, selleni arvustajate mõistus ei küüni.
Ajaloo suur ime juhtus 1991.
aastal. Me elasime uuel ärkamisajal
priiuse ootel aastaid, aga seda vabadust ei paistnud kusagilt. Vastupidi,
19. augustil 1991 hakati ajaratast
hoopis tagasi keerama. Õnneks see
nurjus. Me eraldusime impeeriumist
ja taastasime järgmisel päeval oma
iseseisvuse õigusliku järjepidevuse
alusel. See tähendas kõigi riiklike
tunnuste ennistamist, aga ühega
neist ei saanud me hakkama. Jutt on
riigipiirist. Kuigi EV Ülemnõukogu
tühistas juba 12. septembril 1991 kõik
Eesti NSV Ülemnõukogu õigusaktid
piiriküsimuses, ei järgnenud sellele
oodatud tulemusi. Meil puudus läbirääkimistel Venemaaga võimekus ja
tahe Eesti huve kaitsta. Eesmärk oli nn
uus piirileping iga hinna eest sõlmida.
Arvati, et seda nõuab liikmelisuse saavutamine NATO ja Euroopa Liiduga.
Hiljem siiski selgus, et selleks pole
sugugi vaja Eesti riigile kahjulikku ja
loovutuslikku uut piirilepingut. Meid
võeti ilma selleta 1. mail 2004 mõlemasse ühendusse.

Kohaliku Memento liikmed kogunesid
tava kohaselt 14 juunil – juuniküüditamise aastapäeval – Vändra mälestushiide, et meenutada 78 aasta taguseid
sündmusi ja elu Siberis. Mälestuskivile
asetas lilled ja süütas küünla vallavanem Jane Mets.
Kivialleele asetati lilli ja süüdati
küünlaid kõikide mälestuseks, kes
küüditamise tõttu kannatanud, nende
tuhandete kaasmaalaste mälestuseks,
kes viidi Venemaa vangilaagritesse ja
asumisele 14. juunil.

Mälestushiies
meenutati
ja mälestati
saatusekaaslasi
Vändra Memento liikmed. Fotod Jane Mets

Õie Kuusk

Eesti idaalade vabastamisel ja
kaitsmisel langes Narva ja Petseri
rindel üle kümne pärnu-jaaguplase.
Tänusõnad kunagisele koolipoisile
Marten Varesele, kodu-uurijatele Elmu
Rukkile ja Sergei Seelandile. Nad on
põhjalikult uurinud Vabadussõjas
langenud jaaguplaste saatusi. Teemat
ilmestasid Vabadussamba künkal Petseri maakonna ja Ingerimaa lipud ning
maakaardid. Kõnealuse kahe maa-ala
suurus, mille eest meie sõdurid verd
valasid, võrdub Saaremaa omaga.
Need on tänaseni Venemaa Föderatsiooni poolt okupeeritud ja annekteeritud.
Millegipärast leidub meie poliitikute hulgas neid, kes on valmis nn.
uue piirilepinguga ummisjalu Eesti
Vabariigi seaduslikke alasid Venemaale
loovutama. Kuidas pärnumaalased
suhtuksid sellesse, kui riigikogulastele
tuleks pähe näiteks Pärnu jõe vasakkallas naaberriigile kinkida? Samas seisus
on petserimaalased ja Eesti ingerimaalased, aga neist hoolivad vähesed!
Meie oleme NATO poolt kaitstud ja
Euroopa Liidu majandusruumis, aga
nemad naaberriigi stalinistliku ainuvalitseja võimu all!
Jaaguplased austavad oma Vabadussammast. See asub kalmistu esindusliku haljasala valgustatud kõrgendikul. Jüripäeval pani Põhja-Pärnumaa
vald samba astmestikule väärika pärja,
mille lindil ilutses jaaguplasest Asutava
Kogu liikme Hugo Bernhard Kiksoni
nimi. Rahvuslikel ja kiriklikel pühadel on sammas küünlasäras ja lilledega
kaunistatud. Põlvkondade järjepidevust hoiavad neil üritustel Jaagupi
koolinoored. Suur tänu kõigile Jaagupi
ajaloomälu hoidjatele!
Aldo Kals
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Trimmerijõhv on
noorte puude vaenlane

Ergo Metsla blues bänd – Ergo Metsla, Kaupo Tiitus, Arvo Kriventsel, Argo Piirsalu, ja trummidel Kalev Saar.

Reklaam kutsus kontserdile ,,Metalli
Ka“, kus esinevad Kalev Saare trummiõpilased ja Ergo Metsla blues
band. Metsla metallifirma angaaris
oli peremehe ettevõtmisel sisustatud
ehtne kontserdisaal uhke lava ja valgustusega. Külastajatele paigaldatud
pingiread ja avar ruum eeldasid rohket osavõttu. Autoderivi otsiski parkimisvõimalust ja alevi piiril asuvasse
kontserdipaika ei peetud paljuks ka
jalgsi kohale jalutada.
Vändra Muusikakooli trummiõpilased said võimaluse lõpetada
õppeaasta uhke kontserdiga. Õpetaja
Kalev Saar oli oma õpilastele seadnud
eesmärgi, millest on ühel muusikul
raske keelduda või lihtsalt leigelt suhtuda. Lõpptulemusena näitasid noored trummarid Jasper Ojala, Theodor
Veitmaa, Elise Tekko, Pert Nikolajev
ja Lisette-Alvine Ots tõelist meistri
klassi. Head tasemel musitseerisid ka

Kalev Saare trummiõpilased näitasid
klassi ja esinemisjulgust.

Kalev Saar.

külalisesinejad, Kalev Saare õpilased
Tori koolist.
Kontserdi teine pool kuulus Ergo
Metsla blues band`ile, mis on vahetanud stiili, kuid samas koosseisus 35
aasta tagune kohalik populaarne koolipoiste bänd Kakuke, mis Kakuke.
Poiste, nüüd juba keskeale lähenevate meeste stiilipuhas esinemine oli
nauditav nii vaatajatele kui küllap ka

seda meeldiva hobina harrastavatele
mängijatele-lauljatele. Lugude vahepeal pandi käima metallitöötlemise
seadmed ja lähtudes pealkirjast –
,,Metalli Ka“ – loositi piletite vahel
humoorikalt auhindu. Nii bändi, lava
kui kontserdi korraldamise võimaluse
eest suur aitäh Ergo Metslale!
Kalev Saare korraldatud kontserdid tavapärasest erinevates paikades on alati palju rahvast kohale
meelitanud. Tema perfektne, sageli
mingi kunstiliselt uudse lahendusega ettevalmistus, huumorimeel ja
vahetult siiras suhtlemine publikuga
enam kohalike hulgas reklaami ei
vaja, vaid on rääkinud enda eest ise
ja rahvale meelde jäänud. Kontserdi
lõpus õnnitlesid kolleegid Kalevit
esimesel tõsisel juubelisünnipäeval.
Palju õnne!
Õie Kuusk

Kolleegide õnnitlused.

Pursystem pakub kiiret ja korrallikku
PUR vahu soojustuse paigaldust
Pärnumaal ja kogu Eestis
PUR vahuga soojustades hoiad raha kokku
ehituse kuludelt ja küttekuludelt.
Vahuga saab soojustada:
• VUNDAMENTE
• SOKLEID					
• SEINU
• LAGESID
• KATUSEID

Soojustame Teie kodu kiirelt ja kvaliteetselt!!!!
Soojusta oma hoone juba TÄNA!!!

Võtke ühendust telefonil
(+372) 534 33260
E-post: info@pursystem.ee
www.pursystem.ee

Trimmeriga võib noorte puude ümbert rohu niitmisel taotletava ilu asemel
hoopis palju kurja teha, räägib metsataimede kasvataja Sirje Hendrikson,
kes soovib lehe kaudu kutsuda ettevaatlikkusele ja hoolimisele kõiki
haljastustöödega tegelejaid.
Sirje ja Andres Hendriksonilt telliti Grossi Poe ehitamisel kogu krundile haljastus. ,,Poe kõrval kasvanud vigastatud pooppuid oleme kahel
korral asendanud selle eest tasu küsimata. Praegu enam kuivanud pooppuude asendamiseks taimi pole. Kahju, kui suured puud, kes kannavad
juba marju, lähevad välja hooletu trimmerdamise tulemusena. Samuti
on vigastatud kerapajusid, serbia kuuske ja haljastuses harva esinevat
lõhislehist arukaske, mille seeme on korjatud Paide kiriku ees kasvavatelt kaskedelt. Oma hoole all sirgunud väikesed puud saavad aastatega
hingelähedaseks, aga kuivanud noort puud on valus vaadata. Andres
käib istutatud puid igal kevadel lõikamas ja hooldamas. Alati, kui poes
käime, vaatame üle. Enda tehtud. Tahaks, et oleks endal ja ka teistel hea
vaadata,“ räägib Sirje Hendrikson.
Hendriksonid soovitavad kõikidel haljastajatel olla trimmerdamisel
ettevaatlikumad ja paha ei teeks paigaldada noortele puudele tüvekaitsed,
siis võib kindel olla, et puud trimmerdamisel tekitatud vigastustesse ei sure.

Õie Kuusk

,,Tule tulemise“ saate tegijad valmistasid vändralastele pettumuse
Eesti rahvas on suure pidupäeva ootel. Tänavu suvel möödub 150 aastat
Eesti esimesest laulupeost, mis on kujunenud meie rahva üheks südamelähedaseks kultuurisündmuseks.
Ilus, et laulupeo tuli, mis süüdati Tartus, käib läbi kõik maakonnad
ja jõuab lõpuks Tallinna lauluväljakule, kus süttib laulutulena kõikideks
pidupäevadeks.
Kui tore, et iga eestlane võib osa saada laulutule süütamisest ja jälgida tule teekonda, öelda tule edasiliikumisele kaasa kõige ilusamaid
sõnu ja mõtteid ning võtta enda jaoks sädemeke, et see leegina loitma
lööks jaanitulena kodupaigas, meie kodustel suvistel rahvapidudel. Veel
toredam, et ETV sellel teekonnal kaasa lööb, haarates kogu Eestimaa
laulupeo liikumisse.
Nii ootasime meiegi tule liikumist Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas
Vändras, teades, kui tähtis osa on meie kodupaigal Vändral Eesti laulupeo
ajaloos.
Lootsime, et saates ,,Tule tulemine“ näidatakse neid paiku, mis on
seotud inimestega, kelle tegevus, mõtted, süda ja hing ning armastus
kuulusid selle kauni traditsiooni loomiseks, algatamiseks, nii, et 18. juunil
1869. aastal pidu teoks sai.
Aga milline ootamatus, pettumus. Koguni väga suur pettumus! Ei ühtki
sõna, ühtki rida, ühtki paika nendest inimestest, kes kunagi 150 aastat
tagasi, olid laulupeo sünni juures, kõige tähtsamad korraldajad, täideviijad.
Papa Jannsen… Ei sõnagi temast. Saate tegijatele ei läinud korda, et
tema oligi päris Vändra mees, siin sündinud, üles kasvanud. On mees,
kellest sai läbi raske karjasepõlve köster, koolmeister, kes seisiski laulupeo
hälli juures, korraldades ja luues meie jaoks selle kauni traditsiooni nii
kauaks, kui kestab eestlane.
Tema mälestuskivist sünnipaigas, kust rahvatantsijad pidulikult tule
teele saatsid, ei kõige vähematki märki. Nagu polekski olemas seda inimest, seda paika.
Ei leidnud tähelepanu Jannseni tütar L.Koidula, kes seisis isa abilisena tema kõrval ja kelle laulusõnad ,,Mu isamaa on minu arm“ ja ,,Sind
surmani“ Kunileidi viisistatuna kõlasid juba I laulupeol.
Arvame, et Koidula sõnade järgi on nimetatud ju isegi meie juubelilaulupeo tunnusmõte – minu arm! Aga ei killukestki, ei sõnakestki meie
Koidulaulikust, kelle mälestussamba ja sünnikodu paigas, kus vändralased
- tuletervitajad kaameraid ootasid.
Ei jälgegi pole jäänud ,,Tule tulemise“ saatesse ka meie ,,professorist“
Mihkel Lüdigist, kelle elu on väga tihedalt seotud laulupidudega, kus on
kõlanud tema koorilaulud. Ta on olnud laulupidude dirigent, audirigent.
Aga Vändral on Mihkel Lüdigi elus väga tähtis koht. 24 viimast eluaastat oli siin tema kodupaik, siin on ka tema viimane puhkease Vändra
kirikumäel surnuaia põlispuude varjus.
Igal laulupeol kõlavad peo avamiseks tema ,,Koidu“ helid.
Ants Soots, üks juubelilaulupeo dirigentidest on öelnud, et Mihkel
Lüdigi ,,Koit“ on meie üks laulupeolikumaid laule. Meiegi arvame, et ka
eeloleval peol lööb A. Sootsi taktikepi all helisema ,,Laulud nüüd lähevad
kaunimal kõlal….“ Ja tõesti, kui seda M. Lüdigi laulu ei oleks, ei saakski
süüdata laulupeotuld.
Vändra rahvas võttis vastu laulupeo tule, saatis selle teele tantsude ja
lauludega Vändra pargis, gümnaasiumis, Koidula mälestusmail, Jannseni
mälestuskivi juures, M.Lüdigi viimases puhkepaigas. Aga saate ,,Tule
tulemine“ tegijad ei suutnud kordagi kasutada sõna VÄNDRA. Keegi ei
saanudki teada, et tule tee kulges ka läbi Vändra, mis on tihedalt seotud
Eesti laulupidude traditsiooniga.

Vändra Gümnaasiumi endine kauaaegne emakeeleõpetaja
Virve Andrekson
sama kooli kauaaegne endine direktor
Olga Kängsepp
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Lauatennise võistlushooaeg
on lõppemas

Karolin Figol
Laste GP viimasel
etapi III koht.
Neljandal mail võistles Ketrin Salumaa Narvas juuniorite
TOP-8 turniiril. Ketrin alistas TLN Nõmme SK õpilase, kuid
pidi tunnistama kuue vastase paremust ja tasuks seitsmes
koht. Mängud ei olnud aga ühepoolsed ning tasavägiseid
kohtumisi oli mitmeid. Ketrin võitles terve võistluspäeva
südilt ning ei andnud kordagi alla, mis on väga tähtis!
Laupäeval, 11.05, tehti aga Aseris jupike ajalugu. Peale
pikka pausi, umbestäpselt 9 aastat, saadi Eesti Laste GP
hooaja kokkuvõtte medal. Eelviimati sai sellega hakkama
Liisi Koit, nüüd siis lõpuks ometi ka Karolin Figol. Karolin
saavutas sellel aastal pronksmedali. Loodame et enam nii
pikka pausi ei tule ja see motiveerib Karolini ja teisi trenni
tegema veelgi tõsisemalt. Ka hooajal viimasel Laste GP etapil
saavutas Karolin kolmanda koha.
Aga nüüd selle sama võistlussarja hooaja viimase etapi
juurde. Võistlustel osalesid ka meie teised lapsed- kõige
nooremates ehk vanuseklassis kuni 9aastased tüdrukud
võistlesid meie Lenna Liisa Leas ja Emma Sõõrd. Kahjuks
peab tunnistama, et kõik trennis õpitu läks võisteldes laua
taga meelest, aga pole hullu, järgmisel hooajal uue hooga!
Suurt rõõmu võib aga tunda Aliisa Laane üle, kes näitas
viimasel etapil väga ilusat mängu. Tüdrukud kuni 11a vanuseklassis tasuks 11nes koht ja ootame suure huviga, mida
ta suudab korda saata uuel hooajal. Samas vanuseklassis
saavutas Joel Veemaa poistes samuti igati tubli 16nda koha.
Lisaks Karolini üldkokkuvõtte kolmandale kohale saavutas
ta ka viimsel etapi pronksmedali. Ootame huviga järgmist
hooaega!
Hea meel on aga tõdeda, et meie noorte jaoks ei ole
hooaeg veel kaugeltki läbi - harjutada on vaja ju terve suve,
et uueks hooajaks valmis olla. Nii sõidavad meie noored
Ketrin Salumaa, Karolin Figol, Viktoria Ellermaa ja Aliisa
Laan koos treener Andres Someriga juuli lõpus Ungarisse
treeninglaagrisse. Enne seda aga võtab Ketrin osa suveuniversiaadist Itaalias, kus esindab Eesti koondist. Hoiame
pöidlad pihus ja soovime edu!
Liisi Koit
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Teet Tagapere tõi MM-ilt
koju kulla ja kaks hõbedat
Heinakuu teisel nädalavahetusel näitas
oma täpset silma ja kindlat kätt Saksamaal Enningerloch`s toimunud 9. WCSA
amburite maailmameistrivõistlustel Eesti
koondise koosseisus võistelnud Teet
Tagapere.
Individuaalvõistlustel lasti kahel
päeval märki 45, 55 ja 65 meetri kauguselt. Selles võistluses tuli Tagaperel
alla vanduda Austraalia amburile Stuart
Atkinsile, kuid 1561 silma tõid individuaalvõistluse hinnalise hõbemedali.
Pronksi võttis Eesti koondise liige Ain
Järvesaar.
Pärast seda toimusid eraldi duell-laskmised, kus eelneva võistluse tulemusel
pandi amburid paaridesse ja kaotaja langes välja. Tagapere ja Järvesaar jõudsid
poolfinaali ning pidid võistlema omavahel. Seal saatis edu Tagaperet, kes alistas Järvesaare 86:83. Finaalis tuli paraku
Teedul tunnistada avavõistlusel triumfeerinud Atkinsi 83:81 paremust. Pronksi
teenis Järvesaar, kes alistas Austraalia
esindaja Adrian Downesi 79:76.
Kui kahe võistluse tulemused kokku
löödi, selgus, et Eesti tiim kooseisus Ain
Järvesaar Häädemeestelt, Teet Tagapere Kergust ja Merike Kahk Viljandist
krooniti 4634 silmaga maailmameistriks. Viimasel päeval toimus koondiste
duell-võistlus, kus Eesti esindajad vandusid alla vaid Saksamaale ja said kaela
hõbemedalid. ,,Erilisi tulemusi seal ei
saavutatud, sest tuul oli väga tugev ja
ilm halb, kuid võimalused olid ju kõigile võrdsed,“ võtab Teet suursündmuse
kokku.
Teet Tagapere(44) elab Kergu külas
juba üle paarikümne aasta ja teenib leiva
lauale AS Makos. Oma hobi on ta võtnud
ülitõsiselt ja saavutanud imelisi tulemusi:
teda on valitud viiel korral Eestimaa
aasta meesamburiks, tal on oma koduses medalikollektsioonis ette näidata viis

Eesti sisemeistrivõistluste kulda ja viis
Eesti meistrikulda.
Esimese võistkondliku maailmameistri tiitli tõi Tagapere koju Gotlandilt
2013. aastal ja teise 2015. a Ameerikast.
Teedu sõnul oli viimaselt koju jõudmine
kogu eluks meeldejääv sündmus, sest
külarahvas võttis oma kangelast üheskoos
ja väga väärikalt vastu. 2017 võitis Teet
Austraalias toimunud MM-il Eesti koondise koosseisus taas võistkondliku kulla.
Nüüd siis neljas MMi kuld Saksamaalt!
Häid tulemusi on võistlustel saavutanud

juba Teedu õpilasedki, kuid ammuõpetamisel on praegu vahe sees, sest suvel hävisid kõrvalhoone tulekahjus kõik sportlase
tööriistad ja vaba aja tegevuse vahendid.
Teedule palju medaleid toonud ammust
jäid järgi ainult metallosad. Heade annetajate abiga õnnestus tal oma võistlusamb
taastada ja tulemused Saksamaal MMil
tõestasid, et see oli õige otsus. Teet on
väga tänulik kõikidele headele abilistele,
kes on talle võimaldanud suurvõistlustest
osa saada.
Õie Kuusk

Enari Tõnströmi sporditulemused
26. mail võistles Enari
Tõnström Viljandis
Sakala mängudel, kus
võitis 800m jooksu
ajaga 1.56,0. Tartus
toimunud Gustav
Sule Mälestusvõistlustel sai ta 400m
jooksus 8. koha ajaga
50,98. 4. juunil Lätis,
Ogres toimunud "Riia
Karikal" läks Enari
jahtima 800m jooksus koondise pääset,
mis ka õnnestus. Aeg
1.53,71 ning B-jooksu
3. koht tagasid
pääsme koondisesse. 5. juunil võistles Enari Tallinnas Eesti
Staadionijooksu sarja 2. etapil. Kavas oli 1000m jooks, kus
ta sai 3. koha uue isikliku rekordiga 2.29,31. 6. juunil esindas Enari juba Eesti koondist Balti Meistrivõistlustel, kus
sai tugevas 800m jooksus 7. koha uue isikliku rekordiga
1.51,3617. 18. juunil Viljandimaa lahtistel meistrivõistlustel
sai Enari esimesel päeval 400m jooksus 1. koha ajaga 49,94.
Teisel päeval õnnestus samuti võit võtta 200m jooksus ajaga
23,91. 19. juunil. võistles Enari Rakveres Eesti staadionijooksu sarja 3. etapil, kus sai 1500m jooksus 6. koha uue
isikliku rekordiga 4.03,53. 21-28.juunini on Enari Tõnström
Eesti koondise koosseisus Valgevenes, Minskis, kus toimuvad
"Euroopa Mängud".

Esimene Jaanivolle turniir
Võitja – Vändra päästekomando tiim.
Vändra pargi võrkpalliväljakul peeti esmakordselt Jaanivolle turniir. Turniirist võttis osa kuus võistkonda. Esimese koha saavutas
Vändra päästekomando tiim, teise koha võtsid Käru võrkpallimehed ja kolmandale kohale tuli Vändra jalgpallurite võistkond.
Turniiri peakorraldajad olid Mario Mägisalu ja Indrek Saar.
Indrek Saar

Põhja-Pärnumaa valla ajaleht
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Head aiakohvikute
kavandajad!

Andke 4. augustil 2019 aiakohviku
avamise soovist teada Aiandusseltsi
juhatusele hiljemalt 10. juuliks.
Teatage kontaktisiku nimi ja telefoninumber!
Sel aastal ootame, et aiakohvikuid avatakse
ka Vändra lähiümbruses.
Kontaktisikud:
Reet Eesmäe tel 53478207
Pilvi Perner tel 5526471

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
kutsub algavast õppeaastast oma
meeskonda:
kutseõpetajaid järgmistele erialadele:

- keraamik 0,7 töökohta
- autotehnik 0,5 töökohta

Kandidaadilt eeldame:
- kõrgharidust õpetatavas valdkonnas või kõrgharidust ja
erialast töökogemust õpetatavas valdkonnas
- pedagoogilist ettevalmistust, mis on saadud tasemeõppes või
täiendkoolitusel
- eelmistes punktides nõutu puudumisel hea erialane
kompetentsus, tahe töötada noortega ning valmisolek asuda
koheselt omandama eelnimetatut

Heinakuul
Kurgjal

üldaineõpetajaid järgmistele õppeainetele:
- inglise keel 0,6 töökohta
- kehaline kasvatus 0,4 töökohta

7. juulil algusega kell 13:00 tähistame perepühapäeval
heinamaarja- ja seitsmevennapäeva. Kuna heinamaarjapäeval on tavaks leiba küpsetada, siis küpsetame sel
korral soomlaste kombel rõngasleiba. Kuni ahju pandud
leivad küpsevad, saab osaleda muuseumi giidituuril.
Osalemine perepühapäeval muuseumipiletiga.
14. juulil toimub traditsiooniline käsitööpäev. Kell
12:00-16:00 on oodatud kõik käsitööhuvilised. Osaleda saab erinevates käsitöö töötubades. Näha saab
lambaraudadega lambapügamist, taimedega lõnga värvimist, villa kraasimist, ketramist jm huvitavat. Päeva
pilet 1.00 euro, koolieelikud tasuta. Kõik käsitöötegijad,
kes tahaksid oma oskusi teistega jagada, on oodatud
osalema töötoana. Oma osalemissoovist töötuba teha
palume ette teatada kuni 10. juulini e-posti aadressi:
kurgja@maaelumuuseumid.ee või telefonidel 44 58
171, 58 600 025.

Kandidaadilt eeldame:
- magistritaseme olemasolu õpetatavas ainevaldkonnas ja õpetaja
kutset.
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid ning muud
dokumendid, mida kandideerija peab vajalikuks
esitada elektrooniliselt aadressil enn@vigalattk.ee või
postiaadressil Vana-Vigala TTK, Hariduse tn.2 , Vana-Vigala,
Märjamaa vald, 78003, Raplamaa,
Sooviavaldusi ootame 12. juulini 2019.a.
Lisainfo samalt meiliaadressilt või telefonil +3725112468

www.vigalattk.ee

VILMA PIHLAKUT
Perekonnad Ventsel
ja Lepla, Ruti ja Maie

oleme tänulikud,
et olid meiega.
Tantsutüdrukud Värtnast

KINNISVARA
Müüa maja Vana 74 (ühendatud alevi vee- ja kanalisatsiooni
trassiga). Täpsem info City24 ja
tel 507 4704, Toomas

EELK Pärnu-Jakobi kogudus
7.07 kl 14 Jumalateenistus
armulauaga
14.07 kl 14 Jumalateenistus
21.07 kl 14 Jumalateenistus
28.07 EELK Pärnu-Jakobi
koguduse 694. aastapäev ja
leerimälestuspüha

TARMO ADAMBERGI
Avaldame sügavat kaastunnet
Sirjele, lastele ja lastelastele
Linda, Vana 8 naabrid

Võtan müüki kinnisvara Põhja-Pärnumaa vallas.
Sander Sõmer tel 5811 7699
sander.somer@uusmaa
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud
töid. Vihmaveerennid toodame
kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad.
Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee
Hoonete soojustamine puistevillaga, teostame ka vajalikke eeltöid.
Konsultatsioon objektil TASUTA!
Puistemees OÜ, tel 501 6689,
ken@puistemees.ee
Teostame ehitus-viimistlus-remondi- ja torutöid (nt vannitubade
remont, plaatimine, maalritööd,
tapeetimine jne).
Tel +372 5621 6394; +372 5617 4500
Urmas

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11

Kantselei telefon 44 64 650

Kontakt teelisele:
5564 3193, 518 8586

Olgu koit Su küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon.
Olgu vaikne tuulekohin
unelauluks Sinule…
Mälestame naabrimeest

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

Koguduse kantselei avatud
T, K kl 10– 14
Koguduse hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi, +372 5300 7075

Kersti Tammiksaar

VILMA PIHLAK,

Koristan Teie territooriumi risustavast vanarauast. Viin ise ära.
Hind kokkuleppel. Tulen kohale
iga ilmaga.
Tel + 372 5851 7174

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Rohkem infot meie kodulehelt www.kurgja.ee ja telefonidelt 4458171 ja 58600025

Mälestame armast
naabrimemme

Valla ja alevi elanikud, 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

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

27. juulil on muuseum jooksjate ja kõndijate päralt.
Toimub 41. Sakala tee metsajooks, mis on pühendatud
C. R. Jakobsoni 178. sünniaastapäevale ja toimub sel
aastal rahvaspordisarjas ,,Pärnumaa liigub 2019“, mida
toetab Pärnumaa Spordiliit. Start antakse kell 11:00
veski juurest. 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

Miski ei kao päriselt…

MITMESUGUST

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

21. juulil Avatud Talude Päeval saab muuseumis vaadata meie taluloomi karjamaal ja õuel. Tasuta giidituurid
kell 12:00; 14:00 ja 16:00 muuseumi hoonetes. Osaleda
saab erinevates töötubades: valmistame sõira ja maitsevõid, teeme pakutrükki ja vildime. Kell 11:00-14:00
küpsetame laagriplatsil pannkooke. Töötubade hinnad
alates 2.00 eurost. Sõita saab hobusega. Avatud on muuseumi kohvik. Samal päeval toimub ka C. R. Jakobsoni
stipendiumite kätteandmine Pärnumaa parimale põllumehele ning haridus- ja kultuuritöötajale, mida rahastab
Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Olgu koit Su küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon.

TEATED

Õpetaja Ants Kivilo tel 5396 0574

LEA VIIR
16.04.1960 – 04.06.2019
ELLEN KREISEN
12.02.1947 – 23.05.2019

VILMA PIHLAK
15.09.1928 – 11.06.2019

AINO KANGERT
20.08.1927 – 31.05.2019

TARMO ADAMBERG
05.08.1953 – 18.06.2019

MALL VALLIVEERE
26.12.1939 – 02.06.2019

GALINA TÕNISSON
05.02.1955 – 24.06.2019

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
Helga-Ingrid Vahermaa
Helju Ollino
Saima-Laine Roos
Arteemi Seeman
Alla Tarlap
Juta Kriventsel
Astrid Lind
Leili Reimets
Heiti Tõnisson
Ülo Meimer
Helgi Ringmets
Jaan Metsla
Enn Tiidemann
Liidi Loodus
Aino-Maie Kurm
Luule Tamm
Laine Madisson
Milvi Aaslaid
Ants Koskaru
Erika Karu
Ella Lind
Viivi Ottoson
Jüri Annusver
Vambola Tammeleht
Svetlana Bogatskaja
Hilja Rasva
Maret Kippar
Evi Pipar
Mare Karro
Riho Pärn
Ella Šukajeva
Aadu Haas
Toivo Truupõld
Mare Kärner
Mati Lepla
Eero Tapani Ahonen
Paul Rohtla
Otto Lind
Ene Määr

14.07
27.07
5.07
6.07
9.07
25.07
28.07
30.07
31.07
11.07
22.07
31.07
4.07
17.07
18.07
21.07
28.07
29.07
31.07
6.07
9.07
14.07
18.07
27.07
28.07
29.07
3.07
4.07
4.07
4.07
4.07
6.07
7.07
8.07
11.07
11.07
13.07
16.07
23.07
25.07
26.07
29.07
7.07
10.07
12.07
17.07
17.07
21.07
25.07

98
98
91
91
91
91
91
91
91
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70

Mtü uduvere selts
13. juulil 2019 algusega
kell 10 uduvere pargis

kOdukraaMi
laat

Tule 20. juulil Võidulasse!

tule kaupleMa, OstMa-MüüMa-!
eeskava
raaMatu „uduvere läbi
sajandite“ Müük.
infO telefOnil 5533811 erika

Tähistame Arvet Toomi 65. sünniaastapäeva!
Päevakava:
12:00 Kokkutuleku avamine Võidula mõisa ees
13:00 Head isu
14:00 Kontsert-meenutus
15:00 Sportlikud mängud
18:00 Loterii loosimine
19:00 Peoõhtu.

Osalustasud:
Pere 15 €. Täiskasvanu 10 €, õpilane/pensionär 5 €.
Kõik osalustasu maksnud saavad käepaela.
Käepaela omanikule tasuta supp, loteriipilet,
kontsert ja peoõhtu.

tOetajad:

Lisainfo telefonil 56688727 Lea

Tule 27. juulil Kurgjale jooksma! Tule 27. juulil Kurgjale jooksma! Tule 27. juulil Kurgjale jooksma!

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

7. MISPO MAASTIKUMARATON
Maraton 42,195 km
poolmaraton 21,097 km

Triin Nurmisti ja Valeri Zverevi perre
sündis 26. mail tütar Isabella.

Kõigile lõpetajatele medal,
diplom, söök, jook, saun.

Enel Šoti ja Marko Aalmaa perre
sündis 30. mail poeg Kaspar.

41. SAKALA TEE METSAJOOKS,

mis on pühendatud C. R. Jakobsoni 178. sünniaastapäevale.
Distantsid 7 km ja 14 km. Start antakse kell 11 veski juurest.
Toimuvad ka lastejooksud.
Rohkem infot www.mispo.ee ja www.kurgja.ee/sakala-tee-jooks/

Merle Sinirohu ja Anton Tepperi perre
sündis 31. mail poeg Jakob.
Ilona Nõmme ja Endel Lanemani perre
sündis 10. juunil poeg Erik.
Hinge Eliase ja Tanel Oidekivi perre
sündis 13. juunil tütar Debriane.
Janne Luumbergi ja Marek Poskali perre
sündis 13. juunil poeg Ragnar.
Kelly Undla ja Merko Teearu perre
sündis 13. juunil tütar Tessa Teresa.
Katrin Kuldkepi ja Alvo Luuasepa perre
sündis 7. juunil tütar Miia.
Kristel ja Aimar Tuisu perre
sündis 15. juunil poeg Rauno.
Merlin Ivaski ja Janis Meerentsi perre
sündis 21. juunil poeg Mikk.
Anne ja Keit Lubergi perre
sündis 20. juunil poeg Karel.

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

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. Toimetaja Õie Kuusk, küljendus-kujundus Marek Lillemaa (Saarakiri OÜ), trükk AS Pajo.

