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Tootsi valla häälekandja

Pidulikul volikogu esimehe
ja vallavanema vastuvõtul
tunnustati aasta tegijaid
Tootsi vald valis taaskord aasta tegijaid. Aasta tegijate tunnustamine toimus 22. veebruaril Tootsi Lasteaed-Põhikoolis volikogu esimehe ja vallavanema piduliku vastuvõtuga.
Ühtlasi tähistati ka Eesti Vabariigi 99. aastapäeva.

Vallavanem ja volikogu esimees

2016. aasta inimese kandidaate esitati seekord kaks – Tiiu
Kukk ja Sirje Alloja. Aasta inimeseks valiti Tiiu Kukk, kes
on Tootsi pereõde. Seda põhjusel, et kuna Tootsi vallas toimub perearsti vastuvõtt ainult üks kord nädalas, siis pereõde
Tiiu on vallakodanikele kättesaadaval viiel päeval nädalas
ja vahel ka rohkemgi. Teda on iseloomustatud kui vastutulelikku, abivalmit ja kohusetundlikku inimest, kellel lasub
suur vastutus meie valla inimeste tervise eest hoolitsemisel.
2016. aasta noore auhinnale esitati samuti kaks kandidaati – nendeks olid Kerda Erm ja Renee Balent. Auhinna
pälvis seekord Renee Balent, keda on kirjeldatud kui alati
positiivselt meelestatud noort, kes lööb kaasa kõigis tegemistes. Ta on Lasteaed-Põhikooli õpilasesinduse asepresi-
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dent, kuulub noorte
ühingu Eesti 4H
klubi Kärmed Tootsikad ridadesse. Ta
võtab aktiivselt osa
4H
üleriigilistest
kui ka maakondlikest üritustest. On
paljude olümpiaadide võitja, samuti
tugev spordipoiss.
2016. aasta organisatsiooniks/asutuseks valiti Tootsi
Lasteaed.
2016.
aastal toimus lasteaia ja lastevanemate
koostöös
kampaania “Teeme
ära!”, mille käigus
korrastati lasteaia
hooviala.
Lasteaia muusikasaalis
toimusid mitmed
kohvikud, mis olid
mõeldud kogu valla
rahvale. Koostöö
toimub ka 4H klubiga Kärmed Tootsikad, kontsertidel
esinevad kooli kui
ka lasteaia lapsed.
Lasteaias toimuvad
rahvakalendriüritused, võimaluste
piires käiakse naabervaldades võistlemas ja esinemas.
2016. aasta teoks
valiti Tootsi vallapäev
teemaga
“Ohutus”. Augustikuus
toimunud
üritus oli mõeldud
kogu valla rahvale.
Üritusele olid kaasatud koostööpartnerid: Politsei- ja

Aasta noor Renee Balent

Aasta asutus Lasteaed
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Piirivalveamet, Maanteeamet, Eesti
Punane Rist Pärnumaa selts, Kaitseliit
Pärnumaa malev, Päästeamet Vändra
päästekomando, Noorteühingu Eesti
4H Pärnumaa piirkond, Autosõit OÜ.
Tegevusi jagus igas vanuses vallakodanikele. Ürituselt ei puudunud ka mitmekesine toitlustus – võimalik oli süüa
praadi, hamburgereid, limpsida jääjooki
ja maitsta pannkooke. Kogu üritust koordineeris vallavanem Riina Kukk.
Vastuvõtul tunnustati tänukirjadega
veel paljusi tublisid vallakodanikke, kes
on Tootsi valla heaolusse, arengusse ja
turvalisusesse andnud oma panuse.
Vabatahtlikud

Esinejad

2016. aasta kokkuvõte Tootsi vallas
Aasta 2016 oli tegus ning valla edaspidise arengu suhtes ka
väga oluline, kuna pika töö tulemusena allkirjastati 22.12.2016
Vändra alevis ühinemisleping Tootsi valla, Vändra valla,
Vändra alevi ja Halinga valla volikogude esimeeste poolt.
Uue moodustunud omavalitsuse nimeks saab alates 16.10.2017
Põhja-Pärnumaa vald, kus elab ligikaudu 8700 inimest ning
kogupindala on 1010 km².

Aasta 2016 ülevaade:
• Tootsi Vallavalitsus korraldas hanke, mille tulemusena koostati Tootsi valla soojamajanduse arengukava aastateks 20162026.
• Alates veebruarist võtab sotsiaalspetsialist Krista Lindmäe
vallakodanikke vastu uues remonditud kabinetis, kus on
kodanikel tagatud privaatsus.
• Alates 05. veebruarist sulgeti AS Omniva otsusel Tootsi
Postkontor, mille tulemusel on sularaha käitlemine Tootsi
vallas piiratud. Postiteenuste säilimiseks sõlmis AS Omniva
kohaliku poega OÜ-ga Manni Äri küll koostöölepingu, kuid
tegelikult ei tulnud postiteenus meile mitte lähemale vaid
hoopis kaugenes, muutes selle aeglasemaks ning keerulisemaks nii kodanikele kui ka teenuseosutajatele.
• Vabariigi sünnipäeva teemalisel üritusel anti üle 2015 aasta
inimese, noore ja organisatsiooni tiitlid. Aasta inimeseks
valiti Riina Kukk, aasta nooreks sai Kaupo Klemmer ning
aasta organisatsiooniks valiti klubi Kärmed Tootsikad.
• 28. märtsil külastasid Tootsi valda Pärnu Linnavalitsuse
esindajad, et arutleda Pärnu linna poolt tehtud ühinemisettepanekut.
• 07. aprillil valiti Tootsi Vallavolikogu istungil uus vallavolikogu esimees, kelleks sai Jüri Mets.

• 21. aprillil külastasid Tootsi Vallavolikogu esimees Jüri
Mets, volikogu liige Asta Nael ning vallavanem Riina Kukk
Paldiski tuuleparki.
• 25. aprillil asus OÜ-sse Tootsi Kommunaal juhataja ametisse
Riho Lääts.
• 30. aprillil toimus Tootsi vallas südame nädala raames sportlik perepäev, mis lõppes tantsuõhtuga Tootsi Kultuuri- ja
Spordikeskuses.
• 03. mail toimus Tootsi Vallavalitsuses Swedbank AS-i infopäev. Seoses postkontori sulgemise ning SEB Postipanga teenuse lõppemisega Tootsi vallas, sõlmisid Tootsi Vallavalitsuse palvel Swedbank AS ja Vändra Tarbijate Ühistu (Tootsi
Konsum) lepingu Swedbank’i makseterminali paigaldamiseks. Makseterminali paigaldamisega loodi Swedbank AS-i
klientidele võimalus sularaha väljavõtmiseks.
• 05.-06. mail rekonstrueeriti 300 m pikkune teelõik Metsaküla piirkonnas.
• 07. mail korrastati „Teeme ära“ talgute raames Tootsi ringbasseini (bassu) ümbrust ning paigaldati päästestend koos
varustusega, kuna tegemist on Tootsi ametliku ujumiskohaga.
• 13. mail ja 18. mail parandati Tootsi valla teede löökauke.
• 18. mail toimus Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuses Tootsi
tuulepargi teemaplaneeringu avalik arutelu.
• 27. mail toimus lasteaia lõpupidu.
• 10. juunil toimus laululava põranda paigaldus.
• 23. juunil toimus Tootsi jaanituli, lõke süüdati vallavanema
poolt Pärnust toodud võidutulega.
• 25.-29. juulil töötas Tootsis esimene grupp õpilasmalevlasi.
Malevlaste poolt korrastati Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse
ümbrust, ujumiskoha ümbrust ning keskväljakul asuvaid
spordiväljakuid.
• 08.-12. augustil töötas Tootsis teine grupp õpilasmalevlasi.
Malevlaste poolt korrastati Kesk tänava aeda, alevi keskel
asuvaid mänguväljakuid ning istutati 5 mändi.
• 20. augustil tähistati suurejooneliselt vallapäeva, kus teemaks valiti „OHUTUS“. Kaasatud olid: Inga ja Ülo Raudsepp, Tootsi Kommunaal, Kalle Lehtemaa, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Eesti Punane Rist Pärnumaa selts,
Kaitseliit Pärnumaa malev, Päästeamet Vändra päästekomando, Noorteühingu Eesti 4H Pärnumaa piirkond, Autosõit
OÜ. Tegevust jätkus kogu perele terveks päevaks ning vallapäev lõppes tantsuõhtuga Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse
võimlas.
• 25. augustil alustati 3 uue tänavavalgustuse liini (Tööstuse,
Sõmera, Jaama) rajamist Tootsi alevisse.
• 25. augustil toimus Tootsi Vallavalitsuses lusikapidu, kus

Veebruar 2017

Tootsi Teataja

3

lusikad said 7 uut vallakodanikku.
• 12. septembril külastas Tootsi valda presidendi kandidaadi
kandidaat Allar Jõks.
• 06. oktoobril külastas vallavanem Riina Kukk koos Tootsi
Lasteaed-Põhikooli huvijuht Inga Raudsepp’aga Tre Raadiot,
kus räägiti Tootsi vallas toimuvast.
• Novembris paigaldati täiendavalt 9 tänavavalgustuse valgustit, et alevis oleks turvaline liikuda.
• 02. novembri õhtul kogunesid vallakodanikud Kesk tänavale,
et süüdata hingedepäeva tähistamiseks suured õueküünlad.
Idee autoriks oli Aldur Anier, kes tegi koostööd meie kooli
huvijuhi ja koolilastega ning tema poolt olid ka küünlad.
Koolilapsed pakkusid üritusel osalenutele sooja teed.
• 14. novembril toimus Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuses
Tootsi valla, Vändra valla, Vändra alevi ja Halinga valla ühinemise avalik arutelu.
• 27.-28.11 oli võimalik anda oma poolt või vastu hääl Tootsi
valla, Vändra valla, Vändra alevi ja Halinga valla ühinemise
kohta.
• 07. detsembril toimus Tootsi Põhikooli ruumides projekti
„Digitee“ tutvustus ning räägiti selle raames ülikiire interneti võrgu rajamisest.
• 17. detsembril toimus põhikooli saalis Tootsi valla jõulupidu,

kus tantsuks mängis ansambel Nonstop. Esinesid Kanarbiku
tantsurühm, kooli laulu- ja tantsulapsed ning jäljendati selliseid kuulsaid bände nagu EUROPE ja ELECTRIC LIGHT
ORCHESTRA.
Uute tegudeni!

Info volikogu saalist
16.02.2017. a volikogu istungi päevakorrapunktid olid järgmised:
1. 2016. aasta õiguskorra ülevaade Tootsi vallas.
Piirkonnapolitseinik Rain Reinson esitas Tootsi Vallavolikogu liikmetele ülevaate õiguskorrast Tootsi vallas 2016. aastal.
Esitluses käsitleti erinevate rikkumiste statistikat Tootsi vallas
ja üldiselt Pärnu maakonnas.
2. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks.
Tootsi Vallavolikogu otsustas toetada Vändra Alevivalitsuse
taotlust meetmest „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused
ja kord“ toetuse saamiseks projektile Vändra Lasteaed Rukkilill
hoone rekonstrueerimiseks.
3. Sümboolika konkursi korraldamine ja sümboolikakomisjoni volikogu esindajate nimetamine.
Ühinevate omavalitsusüksuste esindajate vahel peetud
läbirääkimiste tulemusena on lepitud kokku, et uue valla
sümboolika väljatöötamiseks korraldatakse avalik konkurss
ning moodustatakse 8-liikmeline sümboolikakomisjon, mille
koosseisu nimetab iga ühineva omavalitsusüksuse volikogu
kaks esindajat. Tootsi Vallavolikogu otsustas nimetada komisjoni liikmeteks Tootsi Vallavolikogu esindajatena Lev Suni ja
Krista Lindmäe.
4. Haigushüvitise maksmine.
Tootsi Vallavolikogu otsustas:

1. Tootsi vald avalik-õigusliku juriidilise isiku ja tööandajana võtab kohustuse maksta Tootsi valla eelarvest Tootsi valla
ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajatele
ja ametnikele töötaja või ametniku haigestumise või vigastuse
teise ja kolmanda kalendripäeva eest haigushüvitist 70% töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud töötaja
või ametniku keskmisest töötasust.
2. Maksta Tootsi vallavanemale haigestumise või vigastuse
teise ja kolmanda kalendripäeva eest haigushüvitist 70%
töölepingu seaduse (TLS) § 29 lõikes 8 sätestatud korras
arvutatud vallavanema keskmisest töötasust.
5. Tootsi valla 2017. aasta eelarve II lugemine.
Tootsi Vallavolikogu istungil toimus 2017. aasta eelarve II
lugemine. Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks ja 2017.
aasta eelarve suunati III lugemisele.
6. Tootsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 20172020 vastuvõtmine.
Tootsi Vallavolikogu võttis vastu Tootsi Lasteaed-Põhikooli
arengukava aastateks 2017-2020. Kinnitatud arengukavaga on
võimalik tutvuda Tootsi valla veebilehel www.tootsi.ee ja Tootsi
Lasteaed-Põhikooli veebilehel http://www.tootsi.edu.ee/wordpress
Julia Erm
Tootsi Vallavalitsuse
Vallasekretär
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Muudatused aastal 2017 Sotsiaalministeeriumi haldusalas
Uued toetused ja hüvitised
Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks
olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest
50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) veel 300 eurot
kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik
juurde 400 eurot kuus. Toetus jõustub alates 1. juulist
2017.
Ühe vanemaga pered saavad tuge elatisabifondist
- Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse
100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt
vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid
kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse
sisse elatisabi võlglaselt.
Üksi elavad pensionärid hakkavad kord aastas
saama 115 eurot toetust - Alates 2017. aastast hakatakse üksinda elavatele pensionäridele maksma ühekordset 115 euro suurust toetust. Toetust makstakse
iga aasta oktoobrikuus üksi elavatele vanaduspensioniealistele inimestele, kelle igakuine netopension on
väiksem kui 1,2-kordne keskmine pension. Toetust
makstakse oktoobrikuus ning toetust eraldi taotlema ei
pea. Seda maksab Sotsiaalkindlustusamet Rahvastikuregistri andmete põhjal.
Suvel käivitub täiskasvanute hammaste parandamise programm - 1. juulist 2017 saavad täiskasvanud
ravikindlustatud hambaravihüvitist kuni 30 eurot aastas. Praegu rahalist hüvitist saavate inimeste (vanadusja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega isikud, üle 63-aastased, rasedad, alla üheaastaste
laste emad ning suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid) hüvitist suurendatakse 85 euroni aastas. Eakatel jääb alles hambaproteesihüvitis 255,65 eurot kolme
aasta peale.

Uued ja paremad teenused
Paranevad puudega laste ja nende vanemate toimetulekuvõimalused - Riik toetab enam kui 7000
raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenust. 2017.
aastal on sügava puudega lapsel võimalik saada lapsehoiuteenust senise 57-80 tunni asemel 270 tundi aastas.
Uued teenused aitavad ennetada töötuks jäämist
ja toetavad tööandjaid töötajate oskuste arendamisel - Töötuse ennetamiseks hakkab riik läbi töötukassa toetama töötajate ümberõpet ja koolitust. Töötust
ennetavad meetmed on töötajate täiendus- ja ümberõpe
koolituskaardiga, tasemeõppes osalemise toetus ja koolitustoetus tööandjale. Uusi tööturuteenuseid pakutakse
töötajate ja tööandjate individuaalsetest vajadustest lähtudes.
Töötamist mõjutavad uuendused
Tõuseb töötasu alammäär – Sellest aastast on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täis-

tööajaga töötamise korral 470 eurot. Töötasu alammäära tõusuga suurenevad ka sellega seotud hüvitised,
nt vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu.
Eestisse lähetatud töötajast tuleb teavitada tööinspektsiooni - Tööandjad peavad nüüdsest tööinspektsioonile teada andma Eestisse lähetatud töötajast.
Andmed tuleb esitada tööinspektsioonile e-posti teel
hiljemalt lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamise päeval. Uus kord puudutab ainult teistest Euroopa
Liidu liikmesriikidest saabunud töötajaid.
Uut ministeeriumi haldusalas
Siseriiklikku lapsendamist korraldab sotsiaalkindlustusamet - 2017. aastast hakkab siseriiklikku
lapsendamist maavalitsuste asemel korraldama sotsiaalkindlustusamet. Muudatuse eesmärk on tagada
lapsendamisele ühtne lähenemine ja kvaliteet.
Töövõimereform - 1. jaanuarist jõustus töövõimereform täies mahus: töötukassa hakkab hindama kõigi
püsiva tervisekahjustusega inimeste töövõimet ning
maksma osalise või puuduva töövõime korral töövõimetoetust. Praegustel töövõimetuspensionäridel tuleb
uutel alustel hindamiseks pöörduda töötukassasse, kui
jõuab kätte neile määratud korduvekspertiisi tähtaeg.
Uuest hindamise korrast ja korduvekspertiisi tähtaja
saabumisest teavitatakse igaühte ka kirjaga.
Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli
sõnul on möödunud poole aasta vältel töötukassas
tehtud töövõime hindamised näidanud, et uus hindamismetoodika annab varasemast märksa enam
teavet inimese tervisega seotud piirangute kohta
ning kuidas teda erinevate teenustega toetada ja
leida talle jõukohane ja eneseteostust pakkuv töö.
Töövõime hindamiseks on vaja, et inimese enda hinnangut oma tervisele ja tegevusvõimele kinnitaksid terviseandmed. Õigeks ja võimalikult kiireks hindamiseks
on vaja, et inimene oleks kuue kuu jooksul enne taotluse esitamist käinud oma terviseprobleemidega pere-,
eri- või töötervishoiuarsti juures ning teinud vajalikud
uuringud ja analüüsid.
Töövõime hindamise taotluse saab esitada töötukassa maakondlikus esinduses kohapeal, saata täidetud
taotluse posti või e-postiga või esitada taotluse töötukassa portaali iseteeninduses http://www.tootukassa.ee.
Töövõimetoetuse taotluse saab esitada koos töövõime
hindamise taotlusega.
Puuet tuvastab ka edaspidi Sotsiaalkindlustusamet.
Töövõime hindamist ja puude tuvastamist võib taotleda
koos. Sellisel juhul saab ühistaotluse esitada kas töötukassasse või sotsiaalkindlustusametisse. Samal ajal
saab esitada taotluse ka töövõimetoetuse ja puuetega
inimeste sotsiaaltoetuse määramiseks. Töövõime osas
teeb otsuse töötukassa, puude raskusastme tuvastab
Sotsiaalkindlustusamet.
Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet
Eesti Töötukassa
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Tootsi Minimister 2017
Tootsi Põhikoolis toimus 10.veebruaril üritus Minimister
2017
Laval võistles Minimistri tiitlile kokku 11 vaprat I – IV
klassi poissi. Traditsiooniks on saanud, et üritus toimub iga
5 aasta järel.
Ettevõtmist toetas 11 ettevõtet ja organisatsiooni.
Poisid osalesid neljas voorus: tutvustusvoorus, leiutajate
voorus (taaskasutatav materjal), ühistantsus „Matkalaul“
(traditsioon) ja vestlusvoorus.
Ürituse viisid läbi kooli õpilasesinduse liikmed.
Õhtujuht oli Kerda Erm.
Kohe esimeses voorus oli tunda, et poistel on ikka korralik
„närv“ sees, aga juba esimeses tantsus oli pingelangust näha
ja kõik sujus imeliselt.
Et poisid saaksid voorude vahel veidi puhata ja riideid
vahetada, siis selleks esitasid kooli laulutüdrukud Kerda,
Hanna, Deisy, Helen, Guzell ja Lisanne laule „Poisid, poisid…“ ja „Sulle ma laulan“
Väga vahva oli väikeste poiste ja seltskonnatantsuringi
poiste ühistants ansambli Metsatölli laulule „Meeste laul“
ning ka „Kankaan“
Kolmandaks vooruks valmistusid poisid juba paar nädalat
varem. Kodust toodi ära pudeleid, karpe, kartongi, traati jne.
Üheskoos meisterdati küll kahureid, rakette, ufosid, hüdroelektrijaamu jne.
Ürituse žüriisse kuulusid sel korral kõik mehed – Mart
Toome, Sigmar Aasma, Egon Marder, Ott Ottis, Dan Safonov, Marek Sild.
Kui viis aastat tagasi said hinnalised kohad ainult 3 noormeest, siis sel korral ei jäetud kedagi ilma.
Tiitlid jagati järgnevalt:
Õpilasesinduse LEMMIKUKS sai Egert Grab
4H MISTER on Renar Jõemets
MISTER VAPRUS Sander Hvedzevitš
MISTER TANTSULÕVI Ergo Lehtemaa
MISTER JULGUS Kevin Helde
MISTER LEIUTAJA Enrico Kaeramaa
MISTER RÕÕM Kevin Päärent
MISTER Viisakus Renar Nurk
Publiku Lemmikuks sai Ergo Lehtemaa
MINIMISTER 2017 TEINE PRINTS on Marton Mäerand
MINIMISTER 2017 ESIMENE PRINTS on Sten Sild
MINIMISTER 2017 on Urmet Saar
Üritus lõppes Eesti Pagari kingitud tordi ja koogi söömisega.
Suured tänud kõigile toetajatele!
Kooli huvijuht Inga Raudsepp
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Tootsi Teataja
ERINEVAD KONTAKTID
Sotsiaalkindlustusameti infotelefon
612 1360
Töötukassa infotelefon 15501; Pärnu büroo 44 79 300
Ohvriabi Pärnumaa piirkond:
445 1145
KMA (isikut tõendavad dokumendid):
612 3000
Pärnu Invaru kauplus:
44 71 022
Pärnu Tervise Abi kauplus:
6837 800
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Õnnesoovid

Valla lehes õnnitletakse valla eakaid vanuses 70 ja vanemad.
Kes ei soovi oma sünniaja avaldamist, palun andke sellest
teada hiljemalt iga kuu 20-ndaks kuupäevaks telefonil 44 59
402 või e-postil sotsiaal@tootsi.ee. Tootsi valla eakaid õnnitleb ka Vikerraadio alates vanusest 80 ja vanemad.

Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalisi!

1. veebruar
Jüri Riimand 70

21. veebruar
Viivi Tammoja 75

3. veebruar
Liidia Vahing 72

23. veebruar
Tõnu Tiitso 73

5. veebruar
Maie Reinjärv 81

25. veebruar
Elvi Koževnikova 85

6. veebruar
Amanda Klemmer 92

25. veebruar
Vaike Kull 92

6. veebruar
Eino Kartau 76

26. veebruar
Irina Potekhina 81

9. veebruar
Aili Morast 75

27. veebruar
Milla Baumann 79

13. veebruar
Aino Tomingas 76

27. veebruar
Jelena Tjuleneva 84

15. veebruar
Anu Nelis 75

27. veebruar
Jelizaveta Zuravljova 84

18. veebruar
Luise Treumuth 78

REHVIVAHETUS

Sauga alevikus
(4. rehvi vahetus ja
tasakaalustus
maksimaalselt 20 eurot)
Vajadusel saab ka rehve.
Lisainfo tel: 53583301.

“Tootsi Teataja”
väljaandja:
Tootsi vallavalitsus,
tel. 445 9401,
email: tootsi.vald@neti.ee
Küljendus ja trükk:
OÜ Hansaprint
www.hansaprint.ee
Kuulutuste ja kaastöö
vastuvõtt
Tootsi vallavalitsuses
kuu 20. kuupäevaks.
E-R 8.30 - 16.30
Trükiarv 75 eks

