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Pärnu-Jaagupi
kultuuri- ja spordipark
ootab huvilisi

Avamislinti lõikasid OÜ Vändra MP tegevjuht
Tiit Kangert, projekti juht Andro Oviir ja PõhjaPärnumaa vallavanem Jane Mets.

19. veebruaril avati trummipõrina saatel ametlikult
Pärnu-Jaagupi kultuuri- ja spordipark.
Pargi eesmärk on pakkuda aastaringselt mitmekülgset tegevust erinevatele ea- ja sihtgruppidele. Rajatud
on 3 km suusa-, käimise-, jooksurada, millest 1,5 km on
multškattega ja valgustatud. Samuti on võimalus mängida disc-golfi 18 korviga rahvusvahelistele nõuetele vastaval rajal. Olemas on välijõusaal, laste seikluspark, puhkeala laudade ja pinkidega, betoonist lauatenniselauad.
Park on kõigile kasutamiseks tasuta, kuid soovides
seal korraldada erinevaid üritusi või võistlusi, tuleks võtta
ühendust Pärnu-Jaagupi spordikeskusega, kes kultuuri- ja
spordiparki haldab. Kajastame sündmusi spordikeskuse
kodulehel www.pjsk.ee ja pargi FB-i lehel.
Loodame, et kõike tehtut osatakse hinnata ja hoida.
Projekt sai teoks tänu Leader programmi ja Põhja-Pärnumaa valla rahastusele.
Suured tänud Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeseltsi liikmetele, projekti juhile Andro Oviirile ja projekti eestvedajale Madis Koidule! Tänud kõigile, kes oma panuse
andsid!
Anne-Mai Tammeleht
Pärnu-Jaagupi spordikeskuse juhataja
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Vändra sotsiaalmaja on
tundmatuseni muutunud

5. veebruaril avas uksed põhjalikult renoveeritud Vändra Alevi Sotsiaalmaja (Vana
49). Selleks, et näidata pärast sissekolimist juba tegutsevas keskkonnas mahuka
projekti lõpptulemust, korraldasid maja
kasutajad kõikidele selleni jõudmisele
kaasa aidanutele piduliku vastuvõtu.
Arvukaid külalisi tervitas sotsiaalmaja
lauluring juhendaja Airi Allvee muusika
saatel, tänukingitusteks jagati klientide
valmistatud meeneid ja maale. Ruumide
kaunistamiseks olid osavate kätega käsitööringi liikmed valmistanud lõbusaid
loomakesi, patju ja taimeseadeid, sättinud
seintele oma kunstiloomingut.
Kes mäletab sajandivanuses hoones
aastakümneid tagasi tegutsenud polikliinikut, mäletab kindlasti paljude ahjusuudega pikka ja pimedat koridori. Viimane
on nüüd hele ja avar, keskelt viib trepp
teisele korrusele, kus varem oli pööning.
Projekti käigus ehitati kahele korrusele
eluruumid kümnele toetatud elamise teenusel olevale kliendile, sh hoone esimesele
korrusele kolm tuba liitpuudega klientidele. Lisaks on mõlemal korrusel klientidele ühiseks kasutamiseks tualettruumid,
pesuruumid ja kööginurk. Hoone esimesel
korrusel renoveeriti kuus töö- ja tegevustuba, kus erihoolekande- ja kaitstud töö
teenusel olevatel klientidel on võimalik
teha tööd või töösarnaseid tegevusi ning
võtta osa huviringidest. Populaarsemad
on näitering, laulu- ja käsitööring. Kahele

Maja igapäevaelu korraldavad tegevusjuhendajad Liisi Viira, Ene Sumre,
Kristel Krangolm, Jane Kõuts, juhataja Lembi Uulimaa,
tegevusjuhendajad Anneli Kärtmann ja Elve Undrits.

liitpuudega kliendile pakutakse päevahoiu
teenust. Maja on varasemaga võrreldes
hubaselt ja ühtlasel soe - ahjukütte asemel
kütab maja pelletikatel.
Vändra Alevi Sotsiaalmaja asutati
alevivalitsuse hallatava hoolekandeasutusena 2001. aastal. Pärast polikliiniku
ära kolimist aastaid tühjana seisnud hoones pakkus sotsiaalmaja Elvi
Kalmu juhtimisel lühiajalist
eluasemeteenust, jagas abivajajatele humanitaarabi ja korraldas raskes majanduslikus
olukorras olevate perede laste
päevakeskuse tööd. Toetatud
erihoolekandeteenuseid (igapäevaelu toetamise, toetatud
elamise, töötamise toetamise
teenus) osutatakse majas alates 2003. aastast. Erihoolekande teenuskohti on aastate
jooksul järjest lisandunud:
kui 2004. aastal oli teenusel
10 inimest (töötas kaks tegevusjuhendajat), siis 2019.
aasta veebruaris 38 inimest
(töötab 7 tegevusjuhendajat).
Toetatud elamise teenusel olevate klientide tubasid Lisaks saab pikaajalist kaitstud
töö teenust 14 inimest. Alates
teisel korrusel ilmestavad säilitatud puittalad.

eelmise aasta maikuust koordineerib sotsiaalmaja lisaks erihoolekandeteenustele
ka kodu- ja sotsiaaltranspordi teenust üle
kogu valla. Koduteenuse saajaid oli aasta
lõpus 50 inimest ja sotsiaaltranspordi saajaid kokku 173 inimest (töötab 5 hooldustöötajat).
Sotsiaalmaja renoveerimine läks
maksma ligi 331000 eurot, millest
122 000 eraldas Põhja-Pärnumaa vald ja
ülejäänu Euroopa Regionaalarengu Fond.
Töid teostas AS Pärnu REV.
Sotsiaalmaja juhataja Lembi Uulimaa,
kellel on kuue aasta tagused AS Hoolekandeteenused tollase Vändra Kodu juhina
viie uue maja eduka töökorralduse ja
ellurakendamise kogemus, tunnistab, et
kahekordne kolimine – enne renoveerimist Vändra Naisseltsi majja ja pärast
tagasi – oli päris keerukas: ,,Olen väga
tänulik kõikidele meie klientidele ja töötajatele, kes vaatamata kellaajale ja nädalapäevale olid igal pool abiks. Tänud Pärnu
REV-ile, tulemus on võimas ja ilus. Aitäh
ehitusjärelevalvele Enno Tammekivile,
projektikirjutajale Kersti Tilgale, majandusosakonna juhatajale Mait Talvojale ja
vallajuhtidele igakülgse toetuse eest.“
Õie Kuusk
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Vabariigi sünnipäeva tervitati Vändras lipuheiskamise
ja sellele järgnenud kontsert-jumalateenistusega kirikus

Traditsioonilised aupaugud kaitseliitlastelt.

Vabadussõja monumendile asetati pärjad
ja süüdati küünlad.

Vändra Kirikumäel heiskas Eesti
Vabariigi 101. sünnipäeva hommikul
lipu ja tervitas alevirahvast Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets.

Vändras saab taotleda ID kaarti

ÕIGUSABI kodulähedale maale

ID-kaardi taotlust saab esitada 7. märtsil kell 12-13 Vändra Raamatukogus (Pilve tn 2). Palume kindlasti eelnevalt registreerida vallavalitsuse
telefonil 443 0330 või e-posti aadressil maritta.sillandi@pparnumaa.ee.

Toetame maaelu arengut ja toome
kvaliteetseid teenuseid lähemale ka
maaelanikele!
Minu nimi on Eva Laks, olen
sündinud ja kasvanud endise nimega
Halinga vallas. Pärast Pärnu-Jaagupi
keskkooli lõpetamist omandasin
teadmisi ja kogemusi laias maailmas. Seejärel lõpetasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri ning töötasin aastaid Tallinnas
juristina, kus peamiselt esindasin
kliente kohtus. Mõne aasta eest, kui
alustasime aktiivselt tegevust oma
pereettevõttega Woodbright, jätsime
elu pealinnas ja kolisime koos lastega
tagasi maale minu kodukohta Pärnu-Jaagupisse.
Nüüdseks olen pikalt selle
peale mõelnud, et anda oma aastatega kogunenud teadmisi edasi
ka teistele, eelkõige maal elavatele

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:
• võta kaasa isikut tõendav dokument
• võta kaasa riigilõivu tasumist tõendav dokument
• taotlusankeet (tehakse kohapeal)
• üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm (pilt tehakse teist kohapeal)
ID-kaardi riigilõiv 25 € (alla 15-aastased isikud, puudega isikud ja vanaduspensioni ikka jõudnud isikud 7 €) Riigilõivu palume tasuda eelnevalt
internetipangas või postipangas. Tasumine ainult pangaülekandega.
Saaja nimi: Rahandusministeerium
Saaja konto:
• SWEDBANK EE932200221023778606
• SEB PANK EE891010220034796011
• DANSKE BANK EE403300333416110002
• NORDEA BANK EE701700017001577198
• Viitenumber: 2900082443
• Makse selgitusse märkige toimingu nimetus, isiku nimi ja isikukood
(kui on olemas), kelle eest riigilõivu tasute (nt: ID kaart - Meeri Meri,
40302010000)

Hajaasustuse programmi
taotlusvoor avaneb 11. märtsil 2019
Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse vastu alates 11. märtsist
kuni 13. maini 2019. a. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega
tuleb esitada paberkandjal vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatuna
aadressile vald@pparnumaa.ee hiljemalt 13. mai 2019.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui
majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Lisainfo: valla veebilehel ja
Rita Reppo, 4473705, 53482928, rita.reppo@pparnumaa.ee

Riigimaade enampakkumine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.03.2019. Põhja-Pärnumaa vallas müüakse järgmised maaüksused: Kaansoo külas asuv Toonekure maaüksus - katastritunnus
92901:001:0069, 11,55 ha, maatulundusmaa, alghind 19 600 eurot,
tagatisraha 1960 eurot. Enge külas asuv Pargiääre maaüksus - katastritunnus 18801:001:0568, 6,54 ha, maatulundusmaa, alghind 14350
eurot, tagatisraha 1430 eurot. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti
kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

inimestele, kellel ei ole alati võimalik
sõita kvaliteetse õigusteenuse järele
lähimasse linna, aga samas on vajadus olemas, näiteks eakad inimesed,
kelle liikumine on paraku piiratum.
Ja loomulikult teisest küljest anda
läbi ettevõtluse omaltpoolt väikegi
panus meie maaelu arengusse, et
maal elu kestaks ning noored pered
tuleks maale elama ja leiaks siin jätkuvalt tegevust, millest elatuda ja
et saaksime kõik elada turvalises ja
rahulikus keskkonnas.
Eeltoodust tulenevalt olen
järgmise kuue kuu jooksul kuni 1.
septembrini valmis kaardistama
õigusabi teenuse vajaduse meie vallas Põhja-Pärnumaal ja seda minu
pilootprojekti „Õigusabi kodulähedale maale“ raames.
Eesmärgiga meie vallaelanikele
pakkuda kvaliteetset õigusalast

nõustamist tutvumishindadega.
Samuti võimalus kokku leppida
sobiv aeg konsultatsioonile või kodukülastuseks.
Olen valmis teid ära kuulama
erinevates õigusalastes küsimustes
T-R kella 10.00-15.00, eelkõige aga
tsiviilõiguse valdkonnas, mis puudutab lepinguid, võlgu, perekonnaja pärimisteemasid ning alustavate
ettevõtjate tegevust.
Konfidentsiaalsus on tagatud,
vajadusel allkirjastatud konfidentsiaalsus kokkulepe.
Minuga saab ühendust telefoni
teel või e-mailiga:
Eva Õigusabi
Jurist Eva Laks
Tel. 5255607
E-mail: eva@erinvest.eu

Konkurss Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta
kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide
väljaselgitamiseks
Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarves on kaasava
eelarve mahuks kavandatud 10 000 eurot.
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16. novembri 2018
määruse nr 54 „Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve
menetlemise kord“ § 4 lõike 1 alusel kuulutab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus välja konkursi Põhja-Pärnumaa valla
2019. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide
väljaselgitamiseks.
Kaasava eelarve kaudu rahastatav objekt peab olema
seotud Põhja-Pärnumaa vallaga, pakkuma avalikku hüvet
ja olema avalikult kasutatav, teostatav samal eelarveaastal
ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla
järgnevate aastate eelarvetele.
Ettepaneku esitamise tähtaeg on 20. märts 2019.
Ettepaneku võib esitada igaüks.
Ettepanekus märgitakse:
1) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed;
2) objekti kirjeldus;

3) võimalusel objekti kavand koos hinnapakkumisega,
mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise
võimalikkuse hindamisel;
4) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele objekti kohta teada anda.
Ettepanek palume saata Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse
postiaadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, 87701 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee.
Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Komisjon jätab kõrvale ettepanekud, mis
ei vasta nõuetele, ei ole esitatud tähtaegselt, ei sisalda
eelnimetatud andmeid või ei ole muudel objektiivsetel
põhjustel ellu viidavad. Komisjonil on õigus sarnaseid
ettepanekuid liita ja ettepanekuid täiendada ning teha
ettepaneku võimaliku elluviimise tagamiseks koostööd
selle esitajaga. Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põhja-Pärnumaa valla veebilehel
ja viiakse läbi hääletus. Ellu viiakse üks või mitu ettepanekut, mis said hääletusel enim hääli.
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Henn Lahesaare mõtiskleb
Põhjuse mõtiskluseks andis kohtumine väliseestlasega. Härra Rudolf lahkus
Eestist kolm aastakümmet tagasi. Lahkuma sunnitud vanahärra külastas nüüd
taas kodumaad. Vanahärra tunneb siirast rõõmu meie edusammudest ja väidab, et paljud eestlased poleks julgenud näha sellist arengupilti, mis praegu
avaneb. See teeb kõigile kaasmaalastele väljaspool Eestit ainult rõõmu. Samas
aga märgib mees, et elatustaseme ja palkade vahe on häbematult suur. Selge
on see, et turumajanduse tingimustes ei saa kõik võrdsed olla, aga samas ei
mahu talle pähe, kuidas ühed rabelevad ellujäämise nimel, aga teised lausa
suplevad ülikülluses. Härra on kaugel mõttest, et kõik elaksid ja oleksid võrdsel
tasemel. Kaugel sellest, aga talle ei mahu pähe selline ÜLISUUR elatustaseme
vahe lühikese ajaga, mil Eesti on iseseisev riik. Veel häirisid külalist hinnad –
tema arvates peaksid need olema paljude kaubaartiklite puhul madalamad. Ka
palkade tase on paigast ära. Väiksemaid puudusi nägi härra Rudolf veelgi, aga
üldiselt oli ta optimistlik – Eesti on õigel teel ... kui me ise midagi ära ei riku.

Looduse maagilised hetked
Teisel veebruaril avati Vändra Raamatukogus näitus
“Looduse maagilised hetked,” mis koosneb hobifotograaf Tiina Hanseni looduspiltidest. Fotod on
prinditud kvaliteetsetele fotolõuenditele. Tegemist
on fotograafi esimese näitusega, kus on üleval 16 tööd
koos pildiallkirjadega. Eraldi tooks välja mõned pildid.
Näiteks Pärnu muuli pilt, mis on jõudnud ka Pärnut
tutvustava postkaardi peale. Samuti meie paljude lemmiku Mukri raba imelisi päikesetõusupilte.
Näituse avamisele kogunes lõuendeid imetlema
ja fotograafi kõnet kuulama ligi 35 inimest. Kõne
sisaldas fakte nii autori enda kohta kui ka seda, kust
fotograafiahuvi algas. “Mäletan, et meie külas elas üks
hobifotograaf, kes ka minu lapsepõlve vahel jäädvustamas käis. Pika nuiamise peale lubas ta ka minul vahel
mõne pildi teha. Ega ta eriti mulle seda uhket aparaati
ei usaldanud, aga vahel ikka...” kõneles fotograaf oma

lapsepõlvest. Samuti oli välja toodud ka näituse idee,
mida autor sõnastas järgnevalt: “Olen pannud selle
näituse kokku just sellistest hetkedest looduses, mille
pärast tasub seisatada ja neid märgata. Kui sa vaatad
neid pilte ja sa soovid sinna sisse astuda, olen ma oma
eesmärgi saavutanud.”
Peale kõnet said uudistajad esitada fotograafile
küsimusi, mida ka paljud inimesed tegid.
Pärast näituse avamist on käinud palju külastajaid
ning lasteaia rühmadki pilte vaatamas. Mõnedki pildid
on juba omaniku leidnud. Kui ka sinule jäi mõni neist
südamele kripeldama, on nad sind siiani ootamas!
Suured tänusõnad Vändra Raamatukogu toredale
meeskonnale. Tänusõnad kõikidele huvilistele, kes on
näitust külastanud.
Edrin Hansen

Aiandusseltsil oli elamusterikas aasta
Märtsikuu algul korraldame aiandusseltsi üldkoosoleku. Seepärast on sobiv aeg anda ülevaade 2018.
aastal tehtust.
Tegevusaastat alustasime 16. veebruaril 2018
üldkoosolekuga raamatukogu kaminasaalis. Koosolekul osales 33 seltsi liiget. Seltsi juhatus tegi kokkuvõtte 2017. aasta üritustest ning arutati läbi ja kinnitati 2018. aasta tööplaan. Koosolekul oli külaliseks
aednik Harri Poom, kes tutvustas ja andis kõigile
maitsta jakoonijuurt ning pakkus ideid ja soovitusi
eelolevaks aiandusaastaks. Koosolekul valiti seltsile
uus juhatus, sest kaks väga pikaaegset aiandusseltsi
juhatuse liiget Elvi Pern ja Arteemi Seeman soovisid oma tegevuse lõpetada. Siinkohal siiras tänu
neile väga pikaaegse ja aktiivse tegutsemise eest.
Järgnevaks kolmeaastaseks perioodiks valiti juhatusse Reet Eesmäe, Pilvi Perner, Elve Saarmaa, Ülle
Sarapik ja Laine Adamsoo.
5. mail 2018 toimusid koristustalgud Lohu
tänava haljasalal. Talgutele kogunes 13 inimest ja
töötati kaks ja pool tundi. Seejärel istusime keha
kinnitama ja kaunist kevadilma nautima ning tundsime rahuldust, et üks väga käidav tänav sai märksa
kaunimaks. Siinkohal avaldame tänu ja tunnustust
Vändra MP-le, kelle töötaja niitis nimetatud haljasala kogu suve eeskujulikult.
Pühapäeval, 20. mail 2018 toimus meil matkapäev Mukri rabas ja selles osales 18 inimest. Nauditi vaatetornist avanevaid imelisi rabavaateid ning
tehti mõnetunnine kõnniretk mööda laudteed ja
rabaradu. Einestati vaatetorni juures ja värskendati
käsi ja jalgu laukavees. Oli tervise turgutamisele
pühendatud päev.
Pühapäeval, 10 juunil toimus järgmine väljasõit.
Külastasime Tuhu maastikukaitseala ja Nedremaa
puisniitu Põhja-Pärnumaa lääneosas. Reisile sõideti
20-kohalise bussiga ja ühe autoga, kus oli veel neli
inimest. See päev oli tõesti elamuslik, sest kõnniti
Tuhu rabateel ja roniti viie meetri kõrgusesse väga
omanäolise arhitektuuriga vaatetorni. Seejärel imetleti Nedremaa puisniidu taimerikkust ning RMK
puitehitisi sellel kaitsealal. Selle päeva tegid eriti

meeldivaks antud piirkonda hästi tundvad teejuhid
Sirje ja Jaan Koppel. Nende suvekodu õuel pidasime
lõunapuhkust, sest võileivad olid igaühel kaasas.
Sirje ja Jaan üllatasid meid suure oma küpsetatud
saiapätsi, piima ja värske meega. Need ilusad ja
magusad hetked ei unune ja avaldame siinkohal
veel Sirjele ja Jaanile tänu.
22. juulil 2018 oli aiandusseltsil 20 reisiseltsilisega ringsõit Pärnu-Ikla suunal. Selle reisiga tähistasime Eesti Vabariik - 100. Reisi ettevalmistamiseks
sõitsime kolme juhatuse liikmega marsruudi eelnevalt läbi ja leppisime külastused kokku. Üheksast
külastatud objektist loetlen järgnevalt vaid mõned:
perekondade Absolon ja Õis koduaiad, Riina Luik
Haljastus, RMK Kabli Külastuskeskus jt. President
Pätsi ausamba juures meenutasime meie riigi ajalugu
ja asetasime lillekimbu ausambale. Reisipäeva lõpetuseks nautisime Pärnamäe kohvikus head toitu.
Pühapäeval, 12 augustil 2018 oli aiandusseltsi
eestvedamisel kodualevis juba teine aiakohvikute
päev. Seekord tegutses meie asulas seitse aiakohvikut ja mõned aiad olid veel niisama uudistamiseks
avatud. Sellest päevast ilmus Õie Kuuselt põhjalik
ülevaade Põhja- Pärnumaa valla ajalehe augustinumbris pealkirjaga „Aiakohvikute päev pani alevis
rahva liikuma“. Ja nii see tõepoolest oli!
Tegevusaasta lõpetasime sellelgi korral kolme
seltsi ühispeoga, mille organiseerimise põhiraskuse
kandis Maimu Tui. Meie kõigi tänu talle! Peol esines
Voldemar Kuslap, keda kuulata ja näha oli unustamatu nauding. Pidu külastas veel üks eit koos jõulusokuga ja tantsumuusikat mängis tuntud headuses
Harli Maanus. Tänud neilegi!
Eeloleva aasta tegevuse kavandamiseks ja kinnitamiseks kutsume kõiki Vändra Aiandusseltsi liikmeid raamatukogu kaminasaali üldkoosolekule
kolmapäeval, 6. märtsil kell 16.00. Sellelgi korral
on meil esinejaks Harri Poom, kes räägib paprikakasvatusest ja oma keeleõppereisist Mehhikosse.
Kaunist kevadeootust kõigile vändralastele!
Aiandusseltsi juhatuse nimel
Reet Eesmäe
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Veebruar Vändra muusikakoolis

Tootsis avas uksed noortekeskus

M. Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli õpetajad ja õpilased on teinud taaskord tublit tööd. Veebruarikuised konkursid tõid meie koolile
tublit tunnustust.

Alo Uulimaa ja kontsertmeister Irina Kitsing konkursil.
Vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2019" plokkflöödi
mängijate piirkondlikus eelvoorus sai I vanuserühmas diplomiga tunnustatud ning järgmisse vooru edasi meie õpilane Alo Uulimaa (juhendaja
õpetaja Luule Põder, kontsertmeister õpetaja Irina Kitsing).
Meie kunstieriala õpilased õpetaja Marise juhendamisel osalesid Eesti
koolilaste metsapostkaardi konkursil „Pühad metsas“. 3487 metsapostkaardi hulgast, mis saadeti ligi 200 erinevast haridusasutusest üle Eesti
valiti žürii poolt välja 150 ilusamat kaarti, mis osalesid rahvahääletusel.
Meie kunstieriala õpilane Margaret Roost osutus üheks 20 õpilasest,
kes said konkursil RMK meene.
Ees on ootamas väike klaveriõpilaste kontsert meie enda koolisaalis,
metsasarve konkurss Tartus ning meie kunstieriala õpetaja Marise
ja õpilase Margareti ühisnäitus „Väikesed naised, suured unistused“.
Näituse avamine toimub 2. märtsil kell 12:00 Vändra raamatukogus ning
näitus jääb avatuks kuni märtsi lõpuni. Olete kõik oodatud külastama.
Toomas Toimeta
M. Lüdigi nimelise Vändra Muusikakooli
direktor

Linti lõikavad Inga Raudsepp, Kertu
Kaljur ja Deisy-Lisete Saar.

Laupäeval, 2. veebruaril avati Tootsi noortekeskus. Ürituse
avasid projekti meeskonna liikmed Kerda Erm ja Deisy-Lisete Saar. Rõõmu ja sära lisasid seltskonnatansuringi esinejad. Tänusõnu laususid Tarvi Tasane, Margit Kadak, Kertu
Kaljur, Jüri Mets, Maie Tint ja Raili Jõemets.
Aasta tagasi külastasid noored Suure-Jaani Avatud
Noortekeskust, millest oldi väga vaimustuses. Siis tekkiski
unistus oma noortekeskusest. Selle unistuse aitas täita
ENL-i projekt Nopi Üles – inspiratsioonipuhang! Kokku
saadi projektist 2000 eurot. Kooli direktorilt saadi luba välja
ehitada koolimaja tagaküljel olev vaba ruum. Appi tulid
nii kooli vilistlased kui ka lapsevanemad. Suure töö tegid
ära noored ise – puhastades ja värvides seinu, õmmeldes
patju jne. Soovimegi siin tänada Ruslan Faizullinit, Indrek
Pärtelit, Helger Müristajat, Mart Toomet, Jüri Metsa, Ülo
Raudseppa, Tarmo Ausi, Vladimir Hvedzevitšit, kes igati

Meie väikese
kodumaa sünnipäev

Vaba Rahva Laul toimub
tänavu Pärnus
Igal aastal kohta vahetav laulupidu Vaba Rahva Laul liigub selle aasta
17. augustil Pärnusse.*
Üles astuvad vanad tuttavad Marko Matvere, Ott Lepland, Gerli
Padar, Boris Lehtlaan, Oliver Leppik jt. Õhtut juhib taas Veikko Täär.
Laule saadab traditsiooniliselt Urmas Lattikase bänd. Üks dirigente
on Lauri Breede. Ligi 10 koori on juba teatanud osalemisest, kuigi
ametlikult saavad kõik Eesti koorid kutse koos nootidega lähiajal.
„Eelmisel aastal Paides osales ühendkooris 1643 lauljat. Vahva,
kui ka sel aastal oleks vähemalt sama palju. Paljude aastate jooksul
on olnud igasuguseid hetki, aga kõik probleemid aitab unustada see,
kui suur ühendkoor laulab laval solistidega mõnuga meie tuntud
isamaalisi laule ja publik laulab püsti seistes kaasa,“ räägib korraldaja
Ülo Kannisto. Koorid võivad juba teatada osalemisesoovist ka praegu.
Eelmise aasta kontsert!
www.youtube.com/watch?v=eGMA0JwDhOc
MediaMarketing
Vaba Rahva Laul
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panustasid noortekeskuse valmimisse. Imeline oli kogukonna inimeste panus – pakuti taldrikuid, kausse, vaase,
tolmuimejat jne.
Nüüd on noored taas hoos, et kirjutada tervele kogukonnale projekt, et saaks rõõmsalt nii toas kui õues liikuda
lauatennist mängides.
Noortekeskuses on iga päev väga palju külastajaid, mis
näitab, et Tootsis oli seda vaja. Minipannuka õhtul istuti
külg külje kõrval, et ära mahtuda. Siit ka mõte, et üks õhtu
korraldada noorematele ja teine vanematele noortele, siis
jagub ruumi kõigile. Kindlasti tuleb noortel jätkata projektide kirjutamisega, et täita veel uued unistused: saada
noortekeskusesse külmkapp, pliit, uusi lauamänge jne.
Inga, Riina ja noored tänavad kõiki, kes tulid meie avamispeole, ja loodame ikka jätkuvale koostööle.
Inga Raudsepp, noorsootöötaja

Kõlab Eesti Vabariigi hümn. Lapsed laulavad meie
kaunist isamaast ja meie lipu ilusatest värvidest, saavad
teada, mida need värvid sümboliseerivad ja mõtlevad
ise veel vahvaid seoseid juurde. Mati loeb luuletust, kust
saame teada, kui tähtis töö on meie lipul - eesti kodu
ehtida. Ja kui kurb on, kui mõni maja pühadel on liputa.
Grethel annab oma luuletuses meile teada, mismoodi
lõhnab Eestimaa – suvel nagu sõstrajook ja jõuluajal
nagu piparkook, veel lõhnab meil kõigil laudadel must
leib ja õunad liua peal on klaarid... mis värv see veel on?
Kõike seda on nädala teema juures vaadeldud, uuritud,
meisterdatud ja joonistatud, kuid ikka tekib veel küsimusi, mis vajavad selgitusi ja vastuseid ka peopäeval.
Vaatamata kurjadele viirustele, mis praegu lapsipidi
käivad, pidasime Vihtra Lasteaias 21. veebruari hommikupoolikul Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva. Suur tänu
osalejaile!
Nii tore on mõelda, et kõigil neil lastel, kes on üles
kasvanud meie väikeses Eestis, on meenutada nii palju
toredat oma lapsepõlvest ja et neil on häid koduseid
lõhnu, mida kaasa võtta ja kalliks pidada oma eluteel.
Meile on suurimaks tänuks teadmine, kui lapsed oma
kodukohta, esimest lasteaeda, esimest kooli ja esimesi
samme hariduseteel kunagi meenutavad.
Vihtra Lasteaed on 65-aastane, peaaegu paari põlvkonna jagu Eesti Vabariigist noorem, kuid jõudnud
jagada nii kooli- kui ka lasteaiatarkust mitmele põlvkonnale. Loodame, et see kestab. Täname usalduse ja
toetuse eest!
Soovime kõigile head Eesti Vabariigi aastapäeva ja
kaunist eesti keele aastat!
Vihtra Lasteaia pere nimel
Liivi Vähesoo
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9. klassi koolipäevad Brüsselis
22.-23. jaanuaril olid Pärnu-Jaagupi põhikooli üheksandikud õppereisil Belgia pealinnas Brüsselis.
Reis sai teoks tänu Euroopa Parlamendi saadikule Indrek Tarandile.
Iris: Külastasime ka parlamendi istungite saali, mis oli väga suur. Ta näitas,
kuskohas tema tavaliselt istub ja kus
tõlkimiskabiinis on eesti keelde tõlkijad. See oli 13. kabiin.

ÕPILASTE REISIMULJED
Kadi: Meie reis algas küllaltki vara.
Pärnu-Jaagupist startisime kell 3.30.
Kell 8.10 tõusis Nordica lennuk
tunnise hilinemisega viimaks õhku.
Lennu ajal võisime imetleda tõusvat
päikest. Kell 9.20 astusime esimest
korda Brüsselis maapinnale ning meie
seiklused võisid alata. Lennujaamas
võttis meid vastu naerusuine Indrek
Tarandi abi Thorwald-Eirik Kaljo,
kes mulle kohe oma rõõmsameelsuse,
sõbralikkuse ja sümpaatse välimusega
muljet avaldas.

Anabel: Saime näha parlamendi täiskogu istungisaali, mis oli üüratult suur,
kuid ma ei imesta - kuskile tuleb ju
751 saadikut mahutada. Üleval on
kõigi 28 Euroopa Liidu riigi tõlgid.
Kokku peaks olema seal u 800 kohta.
Brexit toob ka majja palju segadust.
Anita Ly: Nägime istungisaali ning
väga huvitavat skulptuuri parlamendihoone sees. Tegime paar pilti
ning suundusime koos Indreku ja
Thorwaldiga Itaalia restorani lõunale.
Seal saime rohkem juttu puhuda ka
Thorwaldiga. Selgus, et ta on väga
tore ja huvitav inimene (öige töeline
saarlane), kes vaatamata oma noorusele on nii palju käinud ning näinud.
Lõunalaua teises otsas jutlesid Indrek
ja õpetajad (meie Hendrik ka) nii ägedalt, et neil polnud aega pastatki suhu
pista.

Anita Ly: Nagu ikka, oli mul enne
reisi veidike ärevust sees. Ja tänu sellele ma ka ei maganud enne reisile
asumist. Mõtlesin küll, et kuidas ma
selle päeva üle elan ilma magamata.
Oli meil ju planeeritud terve pikk päev
uudistamist ja kõndimist mööda Brüsseli tänavaid. Kuid kohale jõudes oli
mul energiat küll ja olin põnevusest
hulluks minemas.
Iris: Thorwald andis meile rongipiletid ja juhatas hotelli juurde, milleks oli
Hotel des Colonies, mis asus Rue des
Croisades 6-10 tänaval. Hotellis registreerisid õpetajad meid külastajateks,
saime panna oma kotid ja kohvrid
hotelli hoiule. Tubadesse veel ei pääsenud, kuid sellest polnud midagi. Nüüd
asusime oma kodutööd (rühmatöid)
teoks tegema. Selleks oli giiditöö: tuli
tutvustada klassikaaslastele Brüsseli
vanalinna vaatamisväärsusi. Ilm meie
ringikõndimist ei soosinud – sadas laia
lobjakut.
Anita Ly: Esimesena otsisime üles
Grand Place`i. Seal võlus mind kõige
rohkem ümbritsevate majade arhitektuur ja suurus. Kõik väikesed kullast
detailid, akende kuju – need olid lihtsalt imeilusad. Sealt suundusime edasi
Pissiva Poisi juurde. Sinna kõndisime
me küll väga kaua. Vahepeal eksisime
ära, sest Brüsseli kaart oli veidi segane
ja Google Maps ajas vist midagi sassi.
Õpetajad otsustasid hoiduda tagaplaanile, valmis vajadusel appi tõttama.
Nad tahtsid näha, kuidas me hakkama
saame. Õnneks oli meie seas julgeid
poisse, kes olid valmis kohalikelt teed
küsima. Jõudsime Pissiva Poisi juurde
lõpuks kohale. Seal algas muidugi photoshoot. Läheduses oli ka mitu Belgia
šokolaadi poodi, kuhu otsustasime
sisse põigata – külakosti on ju samuti
vaja viia.
Stella: Suur Väljak (Grande Place) oli
arhitektuuriliselt nii vapustavalt kena.
See pissiv poiss pani õlgu kehitama.
Jah, see on sümboliseeriv „värk“ – sai
nähtud, aga muljet küll ei avaldanud.
Aigar: Olin koos Anabeli (parima
Google Maps-i liigutaja) ja Käthriiniga hea teejuht. Jõudisme läbi paksu
lumesaju käia veel Rue Haute-l, imetlemas Galerie St-Huberti võlvlage,
jalutada läbi kuningliku kvartali.
Iris: Peale mitmetunnilist jalgsimatka
hakkas meil ikka täiega külm. Õpetaja
Merike sai nüüd oma kavatsuse ellu
viia – kõik lapsed muusikariistade
muuseumi! Kuna olime päris läbikülmunud, tuli siseruumides aja veetmine
kasuks. Ja oli tõesti vahva muuseum.
Võtsime audiogiidi. Majal oli palju
korruseid, kus oli väga palju erinevaid pille, alustades väga vanast ajast
ja lõpetades keelpillide ning kontsertklaveritega. See muuseum oli just minu
jaoks. Tundsin end sealt väga hästi.

Marcus: Enne restorani sisenemist
tegid meie õpetajad ulakust. Nad
kirjutasid ühe lumme mattunud auto
peale lumekirja „Eesti 100“. Mina
kortsutasin selle peale kulmu. (Õp
Merike ütles enne reisi, et kui ta peaks
reisi jooksul meie pärast kasvõi ühe
korra kulmu kortsutama, ei anna ta
seda meile kunagi andeks. Tegelikult
ei pidanud ta seda kordagi tegema. Me
olime lihtsalt nii head lapsed.).

Istungisaalis

Annabel: Me laulsime Indrekule
sünnipäevalaulu sõnadega „soovime
jõudu ja edu“. Tundus, et ta oli sellest
päris liigutatud. Thorwaldki ei jäänud
tänulauluta. Poolteist tundi läks väga
ruttu. Meie vastuvõtjad pidid tõttama
oma tegemiste juurde.

EL-i hoones. Fotod Thorwald-Eirik Kaljo

Anne Marie: Muuseumis käidud,
võtsime suuna hotelli poole. Panime
omad asjad tuppa ja sealt edasi saime
vaba aja. Läksime ostutänavale ja astusime läbi Starbucksist. Tänavad olid
õhtul eriti ilusad, sest nende kohal rippusid veel jõuluvalgustused. Täpselt
20.00 pidime olema oma tubades, sest
algas n-ö turvakontroll. Õpetajad kuulasid meie rõõmud ja mured ära ning
soovitasid peatselt magama minna. Nii
me (tegelikult!) tegime, sest päev oli
olnud tõesti pikk.
Anita Ly: Teisel päeval, pärast hommikusööki, panime asjad kokku ja
sõitsime metrooga Euroopa Parlamenti. Läbisime europarlamendi
turvakontrolli ja läksime istungi-loengusaali. Jana Jalvi-Robertson tutvustas meile lähemalt EL-i loomislugu ja
parlamendi tööd. Varsti ühines meiega
härra Indrek Tarand. Kui enne olime
väsinud, siis härra Tarandi sisseastumisel lõi kogu ruum kihama. Olime
ju ikkagi elevil kohtumise üle hiljuti
skandaali sattunud mehega. Härra
Tarandist jäi mulle väga positiivne
mulje. Tema jutt köitis mind väga, sest
ta oskas oma jutu sees andekalt nalja

visata. Samuti ei hakanud ta midagi
ilustama, vaid rääkis nii, nagu asjad on
ja mida tema teeks paremaks.
Anabel: Nii ta saabus, päikseprillid
peas, ametlik riietus seljas, mingi
raamat kaenlas. Seejärel asusime
küsimusi küsima. Mulle meeldis,
kuidas Indrek rääkis. Tema enesekindlus jäi kohe silma. Ma sain oma
küsimustele vastused, et miks ta asus
poliitika juurde jms. Pärast sain pisut
pikemalt vestelda. Ta rääkis minuga
nagu täiskasvanuga.
Hanna Maria: Juba esimesest pilgust
tundus meid külla kutsunud eurosaadik väga tore inimene. Me saime
temalt küsida erinevaid küsimusi ja
küsisime ka. Näiteks, milleks ta neid
prille kannab. Saime loogiliselt selge
vastuse. Rääkisime erinevatel poliitilistel teemadel. Pikk arutelu oli samuti
Pärnu Lennujaama teemal. Tema
puhul on see hea, et ta on hästi otsekohene ja aus. Ja ta ütles, et parlamendis on ainult 15 inimest, kes suudavad
kogu saali naerma ajada ning tema on
üks nendest. Edasi läksime istungisaali, kus härra Tarand näitas, kus tema

istub. Meil oli tõesti väga tore. Reisi
alguses ma mõtlesin, et Euroopa Parlamendi külastus on reisi kõige igavam
osa, aga lõpuks jõudsin arusaamale, et
see oli reisil kõige ägedam.
Iris: Tuligi härra Indrek Tarand saali
uksest sisse, päikeseprillid peas ja veidi
väsinud nägu ees. Kuid ajapikku läks
tal olemine paremaks ja ta naljatas
ikka päris korralikult. See oli tore.
Saime küsida temalt palju küsimusi
ja kuulda, mida ta erinevatest asjadest
arvab.
Käthriin: Loengu lõpu poole sisenes
ruumi hr Indrek Tarand. Kohe pidi
ta õp Merikesele „aru andma“, miks
ta hilines. Ta seletas asja ilusasti ära.
Meie õpetaja sai ka ninanipsu: Indrek
luges ette ühe e-kirja, öeldes, et see
on meie emakeeleõpetaja kirjutatud,
aga tegelikult see nii polnud. Nüüd
oli meil võimalus esitada küsimusi,
millele eurosaadik põhjalikult vastas.
Mina küsimust ei küsinud, kuid mulle
meeldisid teiste meie klassi õpilaste
poolt esitatud küsimused. Minule jäi
Indrek Tarandist väga hea mulje. Ta oli
piisavalt humoorikas, meeldiv ja aus.

Anne Marie: Peale lõunasööki jäi
meil veel tunnike vaba aega. Seejärel krabasime hotellist kaasa oma
pagasi, istusime rongile ja suundusime
lennujaama. Ma ei ole nii suures lennujaamas varem kunagi olnud. Mõne
tunni pärast istusime lennukis ja lendasime Eesti poole. Olime väga väsinud, aga õnnelikud ja kurvad samal
ajal. Reis jättis mulle väga sügava
mulje. Mälestused jäävad sellest ainult
positiivsed. Mul on hea meel, et mul
on sellised üliägedad klassikaaslased
ja väga vinged õpetajad.
Reimo: Brüsseli reis oli väga kogemuslik. Ma sain uusi teadmisi europarlamendi tööst ja sain üle oma
lennu- ning suurlinnahirmust.
Anita Ly: Reis oli väga lahe ja möödus kahjuks väga kiiresti. Mina oleksin meeleldi veel paar päeva Brüsselit
avastanud. Kuid ikkagi sain väga palju
uut teada nii Brüsseli, Euroopa Parlamendi ning klassikaaslaste kohta.
Kadi: Kogu reisi eest peame tänama
meie armsaid õpetajaid Merike Mäemetsa ja Helen Ilvest ning härra Indrekut ja Thorwaldi. Loodame, et selliseid toredaid seiklusi tuleb mul veelgi
elus ette – kas oma praeguse klassiga
või siis juba uute inimestega.

Reisimuljeid toimetas Merike
Mäemets
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Mario Mägisalu, Helary Mägisalu ja Jürgen Silling.

Helary Mägisalu
taas Eesti meister
12. jaanuaril saavutas Helary Mägisalu Soomes Kouvolas tugeval rahvusvahelisel turniiril 2. koha.
19. jaanuaril toimusid Keilas Eesti-Soome ühised
meistrivõistlused vabamaadluses U20 vanuseklassile.
Norbert Aunapuu saavutas 3. koha ja Miko Mägisalu
6. koha.
27. jaanuaril võistlesid noored Paides kahel päeval
- Lisete Erik saavutas 2. ja 3.koha, Kened Mägisalu
9. ja 5. koha ning Hendri Vesper 6. ja 8. koha.
10. veebruaril toimusid täiskasvanute Eesti meistrivõistlused. Kreeka-rooma maadluses saavutas
Eesti meistri tiitli Helary Mägisalu. Mario Mägisalu
(3. koht), Karol Pert (5. koht), Norbert Aunapuu (8.
koht), Jürgen Silling (7. koht) ja Peedu Perner (6. koht).
Vabamaadluses saavutasid kolmandad kohad Mario
ja Jürgen, Karol Pert saavutas 5. koha ning Peedu
Perner 7. koha.
Treener Mario Mägisalu
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Pärnumaa 39. talimängudelt vallale
üldkokkuvõttes 5. koht
Selleks aastaks on talimängud läbi ja parimatest parimad välja selgitatud.
Mängude kavas oli 13 spordiala, millest meie valla võistlejad osalesid
kümnel. Kahjuks jäid esindamata korvpall, sangpomm ja male.
Järgmise aasta talimängudel viiakse sisse mitmed muudatused ja loodan siiralt, et meie valla spordirahvas võtab mängudest aktiivsemalt osa.
Protokollidega ja üldkokkuvõttega on võimalik tutvuda Pärnumaa
spordiliidu kodulehel www.psl.ee/parnumaa-talimangud-17/
Sügav kummaldus kõigile, kes leidsid aega ja tahtmist osaleda Pärnumaa talimängudel!
Anne-Mai Tammeleht
Pärnu-Jaagupi spordikeskus
juhataja

Lauatennisevõistkond

Enari Tõnströmi
sisehooaeg kergejõustikus
15. jaanuaril Kilingi-Nõmme KJK lahtisetel MV-l 600 m
jooksus saavutas Tõnström 1. koha ajaga 1.23,9220.
Eesti talvistel karikavõistlustel Tallinnas Lasnamäe
kergejõustikuhallis õnnestus Enaril teist aastat järjest
1. koha võidukarikas koju tuua 800 m jooksus ajaga
1.56,215. Tartus, Martin Kutmani mälestusvõistlustel,
kus esmakordselt oli kavas ka 600 m jooks ja üritati
püstitada Eesti rekordit, õnnestus Tõnströmil saada
2. koht uue isikliku rekordiga 1.22,2116.
17. veebruaril toimusid Eesti talvised meistrivõistlused Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis, kus
Enari tegi kaasa 400 m ja 800 m jooksus. Õnnestus teha "pronksine duubel": esimesel päeval 400
m jooksus uue isikliku siserekordiga 3. koht ajaga
50,93; teisel päeval samuti uue isikliku siserekordiga
800 m jooksus 3. koht ajaga 1.55,23.

VALLA PARIMAD TULEMUSED
SAAVUTATI VÕISTKONDLIKULT:
bowlingus II koht koosseisus Ede Miklas, Veljo Miklas, Taimi
Dreier ja Janar Kurm;
lauatennises II koht – Karolin Figol, Liisi Koit, Andres Somer,
Joel Veemaa ja Kuido Põder;
kabes III koht – Kertu-Brit Õunapuu, Taimi Markson, Eero
Dello, Air Kotkas ja Svjatoslav Saarmets.
Individualmurdmaasuusatamise ja teatesuusatamise üldkokkuvõttes tulbi III koht. Suusastardis oli kokku 46 suurt
ja väikest suusasõpra.
Koroonas ja kurlingus 4. koht, juhtkonna mitmevõistluses
ja sisesõudmises 5. koht, ujumises 7. koht ja mälumängus
12. koht.
Individuaalselt saavutas Säde Lee Kerge III koha medalid
2,5 km suusatamises ja 100 m vabalt ujumises.
Tõnu Mändma M40 vanuseklassis III koht ja Bruno Born
M50 III koht 5 km individuaalsuusatamises. Rinnuli ujumise
N vanuseklassi III koht kuulus Kaia Kergele.

Tõnu Mändma M40 vanuseklassis III koht

SÜDAMELT ÄRA
Vändra bussijaamas vandaalitseti
järjestikku mitu ööd
Reede öösel vastu 22. veebruari ja järgmisel ööl lõhkus
väidetavalt kamp noori Vändra bussijaamas tualettruumi
uksed ja mündiautomaadi, loobiti maha prügi ja pudeleid
ning vandaalitseti hoone ümbruses. Bussijaama korrastava
Ruta Aventi sõnul on lõhutud juba terve nädala süstemaatiliselt igal öösel. ,,Kogu viimase 25 aasta jooksul on
soditud seinu ja esinenud väiksemaid lõhkumisi, kuid nii
räiget rünnakut pole hoonele varem tehtud.“ Politsei on
juhtumi kohta alustanud menetluse.

Oma lemmiklooma järelt peab
koristama
,,Kaka ja kevad“ on Andrus Kivirähu vahva lasteraamat,
kuid sama sõnapaar kergliiklusteedel ja tänavatel tähendab häirivat lemmikloomaomanike lohakust. Igal kevadel helistab ajalehe toimetajale mitu inimest, kes palub
kirjutada koeraomanikele meeldetuletuse, et oma lemmiklooma järelt peab koristama. Kergliiklusteel kõndides
võib koera jalutusrihma ka veidi järgi anda ja lubada tal
kõrvalolevat rohumaad väetada, kui juhtumisi on ununenud kilekott taskusse pista.
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OÜ Kristjani ÄRI

(Jannseni 1a, Vändra)

▪ Treileriteenus – toome kohale
teie uue, remonti vajava või
avariilise auto

▪ Autode kere remont,
plekksepatööd

▪ Lukksepatööd

▪ Autode värvimine
▪ Rehvitööd

Tel 5013 591 (Enno), 5373 0034 (Kristjan)

MITMESUGUST

TEATED

Müüa väiketalu kodukanade mune.
Puhtalt toidetud. Tel 5615 6607 Mare.

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

Teostame vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodame kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad.
Vihmaveerennid OÜ,
tel 5271059, info@vihmaveerennid.ee
Hoonete soojustamine puistevillaga,
teostame ka vajalikke eeltöid.
Konsultatsioon objektil TASUTA!
Puistemees OÜ,
tel 501 6689, ken@puistemees.ee
Teostame erinevaid raietöid: võsalõikus,
raadamine, puude langetamine.
Samas halupuude müük.
Tel 5341 3723, sulevpaap@hot.ee
Teostame ehitus-viimistlus-remondi- ja
torutöid (vannitubade remont, plaatimine, maalritööd, tapeetimine, parkett
põrandate paigaldus jne).
Tel +372 5617 4500 Urmas
POTTSEPATÖÖD – ahjud, pliidid, soemüürid. Oman kutsetunnistust.
(Pottsepp tase 4)
Tel 56 500 162

Märtsikuus saab Kurgjal õppida kalatoite valmistama
ja matkata Sakala teel
10. märtsil algusega 12.00 toimub C. R. Jakobsoni
Talumuuseumi rehetoas talukultuurikooli õppepäev.
Seekord räägitakse Eesti vete kaladest ning valmistatakse neist head ja paremat.
Meie tuntud jõekalad on oma arvukate ja raskesti
eemaldatavate luude tõttu alahinnatud. Tegelikult on
nendest võimalik teha nauditavaid ning meeldivalt
üllatavaid roogasid.

Kalaroogade valmistamise tarkusi jagab Raido
Soosaar, OÜ Köögirüütel peakokk.
Valmistatakse äkist, saab nippe kalafilee puhastamiseks ning praadimiseks. Loomulikult leiavad kõik
road omale ka sobivad lisandid.
Osalustasu on 15 eurot, osalemissoovist andke
palun teada 7. märtsiks tel 445 8171 või 5860 0025
või e-postil kurgja@maaelumuuseumid.ee.

Sakala tee ootab matkajaid
17. märtsil algusega kell 10:00 toimub Vanaõuelt Kurg
jale C. R. Jakobsoni surma-aastapäevale pühendatud
traditsiooniline matk Sakala teel, mida korraldavad
ühiselt RMK Külastuskorraldusosakonna Lõuna-Eesti
piirkond ja SA Eesti Maaelumuuseumid C. R. Jakobsoni Talumuuseum. Sel aastal möödub C. R. Jakobsoni
surmast 137 aastat.
Matkaraja algus Viljandimaal Suure-Jaani vallas Vanaõue Puhkekeskuse vastas Sakala tee matkaraja alguses.
1961. aastast alates korraldatud Sakala tee matk
kulgeb mööda metsateed Kurgja ja Vanaõue vahel,
mida mööda C.R. Jakobson käis Viljandisse ajalehte
toimetama. Matka pikkus on 12, 2 km.
Puhkepausi saab teha Maltssaare puhkekohas ja
Saeveski metsaonni juures, kus retkelisi ootavad lõke,
tee, suupisted ja metsajutud.
Matkal on ka retkejuht, kellega liituda soovijad
peaksid olema alguspunktis kindlasti kell 10:00.

Kurgjal ootab kõiki soovijaid tasu eest soe supp.
Kõigi osalejate vahel loosime välja ka meeneid.
Tähelepanu, isiklike autodega matkale minejad saavad oma autod jätta ka sel aastal Kurgjale. Buss viib nad
hommikul Kurgjalt matka alguspunkti Vanaõuele (maksab 1 euro), vajalik on etteregistreerimine. Bussid väljuvad muuseumi parklast, kus asub bussijaam, kell 9:30.
Matkaks palume registreerida 14. märtsini (kuni
17:00) aadressil kurgja@maaelumuuseumid.ee või telefonidel 445 8171, 5860 0025. Registreerimisel palume
ka teatada lõunasöögi- ja transpordisoov (missugusest
punktist).
Matkal osalemine maksab 2 eurot (koolieelikud
tasuta), mis kogutakse matka alustades Vanaõuel ja
selle eest pakume Kurgjal rehetoas kas tasuta kohvi või
kohupiimakoogi ja ekspositsiooni ning lauda külastuse.
Monika Jõemaa
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi juhataja

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

Vändra Õigeusu kirikus
17. märtsil kell 11.00
PAASTU PÜHAPÄEVA TEENISTUS
Võetakse vastu liikmemaksu annetusi.

EELK Vändra Martini Kirikus
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
Õpetaja Ants Kivilo tel 539 60574

TÖÖ
OÜ Vändra MP otsib maaparandustöölisi. Kontakt: Tiit Kangert, tel 505 1271

KINNISVARA
OÜ Viljamaa ostab ja võtab rendile
põllumaad Vändra vallas.
Tiit.Soosaar@gmail.com tel 56 482 492
OÜ Vändra ostab ja rendib põllumaad
piirkonna parima hinnaga.
Tasumine lepingu vormistamise päeval.
Ettemaksu võimalus.
Tel 50 16 754, 50 60 938 vandra@hot.ee
Vihtra Mõis OÜ ostab ja võtab rendile
põllu- ja metsamaad. Parimad hinnad.
Küsi kindlasti pakkumist. Tel 503 2570
e-mail vihtramois@hotmail.com.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllu
maad. Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

EELK Pärnu-Jakobi kogudus
Jumalateenistused märtsikuus:
3.03 Jumalateenistus
10.03 Jumalateenistus armulauaga
17.03 Jumalateenistus armulauaga
24.03 Jumalateenistus
31.03 Jumalateenistus armulauaga
Koguduse kantselei avatud
T, K 10.00 - 14.00
Kantselei telefon 446 4650
Koguduse hooldajaõpetaja
Kristiina Jõgi, tel +372 5300 7075

Südamlik kaastunne
Merikesele ja tema perele

ema
kaotuse puhul.

INGEBORG-ERIKA KORNOVAN
16.07.1924 – 09.02.2019

KÜ Turu 20A

REMI TONNA

23.04.1933 – 09.02.2019

Avaldame südamlikku
kaastunnet Anne Saalile
venna

ANTS PÄRNIKU

ARNOLD ERVIN

05.01.1933 – 18.02.2019

ILLA ERM

15.06.1927 – 20.02.2019

MIHKEL OLLI

surma puhul.

16.12.1928 – 21.02.2019

Töökaaslased turuplatsilt
Tiiu ja Meeli

28.01.1934 – 23.02.2019

LUULE LOIDE
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Õnne ja tervist,
sünnipäevalapsed!
Ervin Rohtla
Arno Sepa
Aino Neilinn
Ljubomira Põbo
Lilli Link
Leida Teeäär
Luise Kukk
Vilma Hansalu
Rosa Viru
Helgi Miku
Linda Allmaa
Elgi Kesva
Juta Reimann
Aino Keppi
Ljudmilla Paas
Mare Prins
Matti Valliveere
Helju Salumäe
Elgi Pajus
Mari-Ann Pert
Linda Harjakas
Pauline Väljaots
Velvo Pärna
Leevi-Aso Tehvanus
Elve Merirand
Vilho Olavi Kettunen
Martin Palits
Ene Vassel
Vilma Põder
Hans Kivikas
Aleksander Antson
Marna Tölp
Elvi Kalm
Marju Arus

22.03		
15.03		
18.03		
19.03		
28.03		
03.03		
22.03		
28.03		
08.03		
19.03		
24.03		
30.03		
30.03		
31.03		
01.03		
02.03		
02.03		
07.03		
11.03		
18.03		
21.03		
30.03		
30.03		
01.03		
07.03		
17.03		
25.03		
08.03		
10.03		
12.03		
16.03		
20.03		
20.03		
23.03		

97
94
93
92
92
90
90
90
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70

Salme ja Priit Rubergi perre sündis
20. jaanuaril poeg Rohan.
Marge ja Raido Looringu perre sündis
30. jaanuaril tütar Isabella.
Sille ja Adel Mostafa Mokhtar Elshafei perre
sündis 9. veebruaril tütar Amira-Noreen.
Tiiu Kuusiku ja Ardo Viirmaa perre sündis
11. veebruaril tütar Liisa.

Vändra kultuurimajas
• 1. märtsil kell 19.00-22.30 DJ Festival 2019. Võistlevad kohalikud
diskorid. Õhtut juhib DJ Jaanus Polli. Pilet 2 €
• 2. märtsil kell 12.00 Vastlapäev Mädaras.
• 3. märtsil kell 13.00 ja kell 18.00 Film „Tõde ja õigus“. Pilet 5 €,
sooduspilet 4 €
• 4. märtsil kell 12.00 Film „Tõde ja õigus“. Pilet 5 €, sooduspilet 4 €
• 9. märtsil kell 20.00 Naistepäeva pidu. Tantsuks Nedsaja Küla
Bänd. Esinevad Vändra Kultuurimaja kollektiivide mehed. Avatud
baar. Pilet eelmüügist 10 €, samal päeval 12 €.
• 12. märtsil kell 9.00 – 11.30 Doonoripäev
• 12. märtsil kell 19.00 Komöödiateatri etendus „Hotell California“.
Osades Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas. Täispilet 16 €, õpilane/
tudeng/pensionär 14 €. Avatud kohvik.
• 28. märtsil kell 18.00 Seltskonnaklubi Elurõõm peoõhtu. Esineb
Võidula näitering. Tantsuks mängib Joe Lumi. Osalustasu 3 €

Vändra raamatukogus
• 20. veebruarist- 28. märtsini
näitus "Mobiiltelefonid Raivo Privitsa kogust".

KUULUTAB:
REEDEL, 15. MÄRTSIL SAAB PRILLE
TELLIDA KOOS NÄGEMISE KONTROLLIGA

PRILLIRAAMID -30% VÕI PRILLIKLAASID -30%
3. aprill alates kell 10.00
VÄNDRA
HOOLEKANDEKESKUSES
Etteregistreerimine
tel 5323 2454

VALLA TEATAJA

Hind 50 senti

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

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

