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Tootsi valla häälekandja

Info volikogu saalist
21.09.2017. a toimus volikogu istung, istungil võeti vastu järgmised otsused:
1. Tootsi valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine.
Tootsi Vallavolikogu otsustas võtta vastu Tootsi valla 2017.
aasta lisaeelarve. Vastuvõetud lisaeelarvega on võimalik tutvuda Tootsi valla veebilehel http://www.tootsi.ee/eelarve-jamajandusaasta-aruanded
2. Eelarve- ja arengukomisjoni ülevaade laenu kasutamisest ja ettepanek jäägi kasutamise kohta.
Tootsi Vallavolikogu otsustas eelarve- ja arengukomisjoni
ettepanekul suunata kasutamata laenujääk lasteaia treppide ja
metoodilise kabineti remondiks ning Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse võimla akende ja uste vahetuseks.
3. Tootsi valla 2017. aasta eelarve muutmine.
Tootsi Vallavolikogu otsustas kinnitada Tootsi valla 2017.
aasta eelarve muudatused. Kinnitatud eelarvega on võimalik
tutvuda Tootsi valla veebilehel http://www.tootsi.ee/eelarve-jamajandusaasta-aruanded
4. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete
delegeerimine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
Tootsi Vallavolikogu otsustas:
1. Anda 1. jaanuaril 2018. a jõustuva kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse (RT I, 04.07.2017, 22) 61 lõikes 1 nimetatud
omavalitsusüksuste ühiselt täidetav maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne alates 1. jaanuarist
2018. a täitmiseks mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
2. Anda 1. jaanuaril 2018. a jõustuva rahvatervise seaduse
(RT I, 04.07.2017, 86) § 10 lõikes 1 sätestatud ülesanded alates 1.
jaanuarist 2018. a täitmiseks mittetulundusühingule Pärnumaa
Omavalitsuste Liit.
3. Anda maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded alates 1. jaanuarist 2018. a täitmiseks mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
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5. Ühinemisega seotud kulude kandmise ja ühinemistoetuse
taotlemise kokkulepe.
Tootsi Vallavolikogu otsustas:
1. Leppida kokku ühinevate omavalitsustega, et ühinemistoetuse eraldamise taotluses märgitakse ühinemistoetuse saajaks Vändra Alevivalitsus.
2. Leppida kokku ühinevate omavalitsustega, et ühinemisega
seotud kulud kuni 31. detsembrini 2017 kaetakse Vändra alevi
eelarvest. Vändra Alevivalitsusel on õigus esitada ühinemiskulude kaasrahastamiseks arved võrdsetes osades Halinga Vallavalitsusele, Tootsi Vallavalitsusele ja Vändra Vallavalitsusele,
kui kulutused tekivad enne ühinemistoetuse laekumist Vändra
Alevivalitsuse arvele.
6. Info Tootsi valla omandis olevatest tühjadest korteritest.
Tootsi Vallavolikogu otsustas suunata Tootsi valla omandis
olevad tühjad korterid kirjalikule enampakkumisele. Enampakkumise korraldab vallavalitsus.
Julia Erm Tootsi Vallavalitsuse
vallasekretär

Iseseisva Tootsi valla viimased teod
Tillukese Tootsi valla aeg iseseisva omavalitsusena hakkab
ümber saama. Volikogu lõpetas oma töö 21. septembril käesoleval aastal. Meil on olnud paremaid ja halvemaid aegu, kuid
Eesti demograafilist olukorda vaadates ei ole väikevaldadel
nagu Toosti enam kauaks võimekust üksi hakkama saada.
Meie unistuste täitumiseks on vaja rahalisi vahendeid. Üldise
hinnatõusu valguses hakkavad meie vajadused ja kulud jõudsalt sööma meie tulusid, mille tulemusena on tekkimas olukord, kus vald ei suuda tagada inimeste ootusi. Käima lükatud
ühinemisprotsessis oleme valinud partneriteks teised maaomavalitsused, kellele maaelu ja sellega seotud probleemid on tuttavad ja kelle kõrvale mahub ka Toosti inimeste sõna.

Tootsi vallavolikogu viimase koosseisu tööperiood jäi vahemikku 30.10.2013 kuni 22.09.2017. Vallavolikogu istungeid toimus sel perioodil 49 ja vastu võeti kokku 202 haldusakti: 147
otsust ja 55 määrust.
Valla juhtimise igapäevast tööd korraldab ja teostab vallavalitsus. Tootsi vallavalitsus korraldas antud perioodil 96 istungit , kus võeti kokku vastu 336 haldusakti: 329 korraldust ja 7
määrust.
Volikogu esimehe rollis oli alates 30.10.2013 kuni
01.03.2015 Lev Suni ning vallavanemaks ametis 14.11.2013
kuni 30.01.2015 Kalev Kaljuste.
Vallavanem Kalev Kaljuste eestvedamisel renoveeriti hool-
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dekodu mille avamise tunnistajaiks saime olla 21. aprillil
2014. Kalev Kaljuste ametiajal osteti AS-lt Tootsi Turvas 11
kinnistut, mis paiknevad endisel Tootsi tööstusalal, ühendati
kooli, lasteaia ja hooldekodu köögid, otsustati astuda MTÜ
Pärnumaa Ühistranspordikeskuse liikmeks. Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) esitati 2014 aastal projekti taotlus
„Tootsi asula veevarustuse pumplate rekonstrueerimiseks“.
Samuti otsustati tagada OÜ Tootsi Kommunaal poolt võetav
laenukohustus „Tootsi asula veevarustuse puurkaevu pumplate
rekonstrueerimine.“ projekti omafinantseeringuks ning algatati Tootsi valla ÜVK kava koostamine.
Alates 21.04.2015 kuni 24.03.2016 täitis volikogu esimehe
kohustusi Priit Erm ning alates 07.04.2016 kuni tänaseni
mina. Vallavanem Riina Kukke tööperiood algas 12.02.2015
ja on kestnud tänaseni.
Vallavanem Riina Kukk on koos volikogu esimeeste Priit
Ermi ja minuga olnud pikalt Tootsi valla eest läbirääkimiste
laua taga nelja valla ühinemise ettevalmistamisel.
Vallavanem Riina Kukk on olnud algatajaks 15 talgu korraldamisel, kus osales palju aktiivseid vallakodanikke. Talgute
käigus korrastati kõik alevi mänguväljakud, korrastati lagunenud laululava ning selle ümbrus, ehitati Metsa ja raudteejaama
peatustesse ning aiandusühistu piirkonda istepingid, taastati ja
korrastati Tootsi ujumiskoha (bassu) ümbrust, kuhu paigaldati
ka päästestend koos Päästeametilt saadud päästevahenditega,
istutati männi ja kuuse istikuid, korrastati Kiusumere kallast,
korrastati OÜ Balmec platsi ning rajati sinna ajutiselt õppesõiduplats, tehti erinevaid heakorra ja haljastustöid alevis. Tootsi
heakorda panustasid ka lapsed, sest 2016-2017 töötas 4 õpilasmaleva gruppi.
Koostöös põhikooli õpetajatega esitati taotlus Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutusele (HITSA) koos digiplaanidega,
mille tulemusena soetati koolile 12 uut tahvelarvutit. Projekti kogumaksumus oli 2 268 eurot, millest 1 439,30 eurot oli
HITSA toetus. 2017 aastal renoveeriti koolihoone 1. korruse
vestibüül ja koridor. Lisaks parendati kooli wifi-võrku, soetati
koolile veel arvukalt sülearvuteid ning mõned uued projektorid. Täienduse sai automaatne tulekahjusüsteem ja korrastatud
koolisöökla lagi ning paigaldati uued valgustid.
Lasteaias said kuus ruumi uued põrandakatted, soetati uus
kontorikombain ning uued voodipesud ja lauanõud ning sügisel
jätkatakse veel remonttöödega.
Tootsi valla teedesse on investeeritud kokku ligi 81 000
eurot. Rekonstrueeriti 600 m Metsaküla teed, ja aiandusühistu
Oja ja Sihi tänava teekatet ning parandati vahetänavate alguste
seisundit. Alevi teedel ja tänavatel toimus teekatete suuremahuline remont (sh Tehnoküla tänav). Samuti lisati Teederegistrisse seni sealt puudunud tänavad (enne 6,66 km, hetkel 10,47
km).
Mänguplatsidele paigaldati uued liivakastid, ehitati uus
mänguväljak koos ohutusnõuetele vastava turvaala ja kõnniteega.

Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus saun-ujulasse paigaldati
uued basseinivee filtrid ning torustik. 2017 aasta oktoobris
vahetatakse välja spordisaali aknad ning 1. korruse välisuksed.
Tootsi valla tänavavalgustuse osas rajati uus liin Jaama,
Sõmera ja Tööstuse tänavale ning paigaldati täiendavalt uusi
valgusteid ning vahetati osaliselt välja amortiseerunud valgustid. 2017 aasta sügisel on plaanis ehitada välja uus liin kergliiklustee (1,52 km) valgustamiseks.
Keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) 2014 aastal
esitatud projekti „Tootsi asula veevarustuse pumplate rekonstrueerimine“ käigus ehitati 2016 aastal uus madalam puurkaev
sügavusega 30 m ning rekonstrueeriti pumpla nr. 3. Projekti
maksumus oli 118 334,47 eurot, millest on abi 97 981,57 eurot.
Samuti esitati 2017 aastal taotlus KIK´ile Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks. Eeldatav
projekti maksumus on 667 632 eurot, millest 467 355 eurot on
KIK`i rahastus.
Toimunud on 3 suurt tunnustusüritust (volikogu esimehe ja
vallavanema vastuvõttu), kus anti üle aasta tegijate auhinnad
ning tänukirjad inimestele, kes on andnud oma panuse kogukonna arengusse ning elukeskkonna parendamisse. Lisaks on
korraldatud 3 tegevusterohket vallapäeva.
Pärnu Maavalitsusele esitati 42 toimikut (24 teed/tänavat,
10 hoonestatud maaüksust, 8 platsi/parki/mänguväljakut) ja
Keskkonnaministeeriumitele 16 toimikut (aianduskrundid)
maade munitsipaalomandisse taotlemiseks.
2015. aastal alustati „Tootsi valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ koostamist ja aruanne valmis OÜ
Pilvero poolt Tootsi Vallavalitsuse tellimusel 2016. aasta juunis. Projekti kogumaksumus oli 5 616 eurot, millest 4 998 eurot
rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine“ (6.2.3) vahenditest SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel.
Sõlmiti kokkulepe Pärnumaa Ühistranspordikeskusega
(PÜTK) projekti „Bussipeatuste taristu - Pärnumaa bussiterminalide võrgustik“ raames bussiterminali rajamiseks Tootsi
valla territooriumile. Projekti rahastust taotleb Pärnumaa
Ühistranspordikeskusega (PÜTK) EAS-i programmist „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus“ (PKT).
Avaldan tänu meie väikesearvulisele volikogule ja vallavalitsusele. Tunnustan vallavanem Riina Kukk´e, kellel on
tema ametisse astumisest olnud julgust ja südikust asuda
lahendama seni pikalt lahendamata probleemkohti ja kellega koostöö on alati hästi sujunud. Samuti ei saa mainimata jätta alevi head heakorda. Tublit tööd on teinud vähe
aega ametis olnud kommunaali juhataja Kalle Lehtemaa.
Mul on hea meel, et mõlemad on põlis tootsikad ja Tootsi
kooli vilistlased.
Elagu Tootsi!
Jüri Mets
vallavolikogu esimees

Armas Tootsi rahvas
Minu ametiaeg hakkab läbi saama ning seoses ühinemisega
on ees suur muutuste aeg. Olen teile väga tänulik, et olete andnud mulle võimaluse anda oma panus Tootsi valla arengusse.
Oma meeskonnaga oleme püüdnud võimaluste piires paremaks
muuta Tootsi valla elukeskkonda. Meeskonna all pean silmas
nii vallavolikogu liikmeid, vallavalitsuse töötajaid ja ametnikke, allasutuste töötajaid ning tublisid vallakodanikke.

Meie kogukond on tugev ja kokkuhoidev ning usun, et Tootsi
alev on ka edaspidi turvaline ja meeldiv paik, kus meil ja meie
lastel on tore elada.
Suur tänu teile usalduse ja võimaluse eest!
Riina Kukk
vallavanem
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Kohalike omavalitsuste valimised 2017
Järjekordsed kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017, mil haldusterritoriaalse korralduse
muudatusest tingituna valitakse Halinga, Tootsi ja Vändra valla
ning Vändra alevi ühinemise tulemusena moodustuva PõhjaPärnumaa vallavolikogu 21 liiget.
Eelhääletamine valimisjaoskondades toimub kolmel päeval
9.-11. oktoobrini, mil valimisjaoskonnad on avatud kell 12.00-

20.00. Nii nagu ka juba mitmel varasemal korral, on ka seekord
võimalik elektrooniline hääletamine, mis toimub 5. oktoobri
kella 9.00-st kuni 11. oktoobri kella 18.00-ni. Valimistepäeval,
15. oktoobril toimub hääletamine kella 9.00-st-20.00ni.
Käesolevas Tootsi Teataja numbris on avaldatud kõigi valimistel osalevate erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaadi
valimisprogrammid ning kandidaatide nimekirjad.

Keskerakond
HÄSTI KORRALDATUD KODULÄHEDANE HOOLEKANNE JA ARSTIABI!
Igal Eesti inimesel peab olema võimalik olla terve ja eakana
hoolitsetud. Keskerakond tagab pensionide kasvu samas tempos keskmise palga kasvuga.
Kõige tähtsam on meie rahva sotsiaalne turvalisus ja eluga
toimetulek. See peab olema tagatud noortele ja lasterikastele
peredele, eakale põlvkonnale, puuetega inimestele. Omavalitsustel koos riigiga on kohustus luua võimalused ja tingimused rahva tervise hoidmiseks ja taastamiseks. Just omavalitsus
peab kaasa aitama inimeste tervist väärtustavate käitumisharjumuste kujunemisele – terviseedendusele. Ükski laps ei tohi
tunda nälga. Kõikidele õpilastele tuleb tagada tasuta koolitoit ja
vähekindlustatud perede lapsi toitlustada ka koolivaheaegadel.
Tervisliku koolitoiduga kujundame õiged toitumisharjumused
kogu eluks.
Keskerakond peab vajalikuks:
1. iga vastsündinu külastamist kodus perearsti või -õe poolt;
2. seada lapsetoetuse saamise tingimuseks, et lapsevanem
on käinud lapsega vähemalt kord aastas perearsti juures lapse
tervist kontrollimas;
3. peredele laste sünni-, ranitsa-, huviringides osalemise jm
toetuste maksmist;
4. igasse kooli tervishoiutöötaja tagasi toomist;
5. koostöös riigiga tagada kõikidele õpilastele tasuta koolitoit;
6. jätkata peretüüpi asenduskodude rajamist lastele;
7. tõsta lasterikka pere toetust;
8. õpetada kodanikke hooletusse jäetud lapsi märkama ja
nendest teatama;
9. laiendada omavalitsuste otsustusõigust sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas;
10. vajadusel sotsiaalsete töökohtade loomist;
11. kiirendada arstiabis e-tervise lahenduste rakendamist ja

nende seostamist sotsiaalvaldkonnaga;
12. toetada naiste ja laste varjupaikade ning turvakeskuste
tegevust;
13. puudega inimese ja puudega last kasvatava vanema õppelaenu kustutamist;
14. koostöös riigiga tõhustada ennetustööd sõltuvusainete
tarbimise vähendamiseks;
15. perearstikeskuste ja sotsiaalvaldkonna koostöö tõhustamist;
16. soodustada keskmeditsiinipersonali (pereõed, füsioterapeudid, tervisenõustajad jne) laiemat rakendamist arstiabis, tervise edendamisel ja haiguste ennetamisel;
17. jätkata toetatud elamisega sotsiaalkorterite rajamist;
18. eelistada kodulähedast hoolekannet ja haige põetamist
kodus;
19. kodulähedaste haiglate säilitamist;
20. nüüdisaegsete päevakeskuste rajamist ja arendamist;
21. jätkata üksi elavatele pensionäridele täiendava toetuse
maksmist;
22. tagada liikumispuudega inimestele transport kooli ja
tööle;
23. jätkata puuetega inimeste ja eakate toetuste maksmist
(jõulutoetus, ravimite kulu osaline kompenseerimine jm);
24. mitmekordistada rahalist toetust perele, kes kodus raske
puudega pereliiget hooldab;
25. taastada vähemalt 250 euro suurune matusetoetus;
26. täita sisuga eakate soov olla jõukohaselt ühiskonnaellu
kaasatud (näiteks lapsi õppetöös aidates, huviringe juhendades,
abivajajaile tugiisikuks olles jm).
Keskerakonna kandidaadid:
nr 101 ELLA MÖLDER
nr 102 LINDA LAAST

Kirjul kanal on uhkemad munad
Sel sügisel on jälle hindamise ja kaasalöömise ehk tibude lugemise aeg omavalitsustes. Küll oluliselt keerulisem, kui varem,
sest tibud on seekord mitmevärvilised. Tegelikult tunnistame, et
justkui ebamugav ja pisut hapu tunne on iga nelja aasta tagant
leheveergudel inimestele lubadusi jagada. Seda enam, et kunagi
ei tea, mis suuna eluratas võtab ja millised lubadused ka hiljem
võimalik täita on. Eriti raske on see nüüd, kus ühele õrrele peavad mahtuma neli, siiani erinevas laudas kasvanud pesakonda.
Meie valimisliitu „Ühine Koduvald“ on koondunud teotahtelised ja oma kodukohta armastavad inimesed nii Vändrast,
Halingast kui ka Tootsist, et koos olla tugevamad ja targemad
panustamaks meie ühisesse uude koduvalda.
Et tänasel lool ei oleks suure poliitika maitset, mis on vahutav
nagu Koera Kaarli sulase Jaani kõhuvalu, kui ta rumala peaga
mõisa sahvris seepi sõi, teeme meie lihtsalt ja konkreetselt:
• Meie huvi on seista meie külade ja maapiirkondade eest.

Selle eest, et kohapeal säiliks võimalikult kauemaks enam
iseseisvust. Elu Eestis maal on maailmamastaabis luksus.
Loodus ja puhas õhk, rahu, privaatsus ja turvatunne. Meie
lapsed saavad vabalt õues mängida ja julgevad ise astuda
kooliteed. Meie inimesed ei pea iga päev enne ja peale tööd
sõitma liiklusummikuid täis tänavaid, et oma last lasteaeda
viia või huviringist tuua. Külaliikumine aitab säilitada elu
maal.
• Meie huvi on seista looduskeskkonna ja loomade eest.
Oleme vastu meie piirkonna looduskeskkonna seisundi halvendamisele. Pöörame meile antud pädevuse piires senisest
rohkem tähelepanu loomade heaolule ja inimeste teadlikkuse
tõstmisele selles valdkonnas.
• Meie huvi on kasutada programmide vahendeid. Kuna
suuremaid rahalisi vahendeid nõudvad plaanid on ühinevad omavalitsused esimeseks neljaks aastaks kokku leppi-
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nud ühinemislepingus, on meie eesmärk toetada nendele
projektidele võimalike lisarahastajate leidmist. Kuna rahastuse
tegelik kättesaamine on pikk ja teadmisi nõudev protsess,
leiame, et seda protsessi peavad vedama asjatundlikud ja
kogemustega inimesed.
Meie huvi on konstruktiivne ja asjalik koostöö kõigi ühinemispiirkondade vahel. Koostöö igas valdkonnas ja igal
teemal kõigi meiega koostööd teha soovivate partneritega.
Astume samme, et koostöö tulemusena tajutakse uut omavalitsust kui tervikut, kus ühe mured ja rõõmud on kõigi mured
ja rõõmud. Oleme oluliselt asjalikumad, kui oskame ära kasutada üksteise tugevusi ja õppida üksteise vigadest.
Me väärtustame ettevõtlust. Meil teiega läheb täpselt nii
hästi, kui hästi läheb meie ettevõtetel. Me mõistame ettevõtjate olulisust piirkonnas. Kavatseme ellu kutsutud ja traditsiooniks kujunenud ettevõtluspäeva jätkata ja kasvatada sellest ülevallalise ettevõtlusmessi.
Kogu abi ja teenused jäävad inimestele harjumuspärasesse piirkonda alles. Meie kindel eesmärk on pingutada
selle nimel, et inimene saaks oma asja ajada mugavalt, kiiresti
ja kodule lähedal. Meie keskused jäävad alles. Lisaks loome
ühistranspordi võimalused vallasiseseks liikumiseks.
Säilitame oma töös järjepidevuse. Oleme nõuks võtnud
mitte unustada endi poolt varem antud lubadusi ja kaalume
läbi kõik varem planeeritud tegevused, mis seni mingil põhjusel täitmata. Kuna aeg ja olukorrad meie ümber muutuvad ülikiiresti, analüüsime varasemalt planeeritu sobivust ja mõistlikkust veelkord tänases hetkes ja asume ka neid asjalikke
projekte jõudumööda ellu viima.
Kaasame noored juhtimisse. Usaldame valla juhtimise
noortele. Kaasame noored otsustusprotsessi ja kavandame
ellu kutsuda noorte volikogu. Ootame huviga noorte algatusi
ja ideid ning pingutame ühiselt nende elluviimise nimel.
Koolid jäävad alles. Kui keegi usin on meie nimel koolide
sulgemise kampaania kusagil juba välja kuulutanud, siis kinnitame, et see vaev on küll asjatu. Meie kavatsus ei ole sulgeda oma asutusi. Ei suleta koole, lasteaedu, raamatukogusid
ega rahvamaju. Kokkulepe asutuste säilimiseks on kirjas ühinemislepingus ning leping on täitmiseks.

Meie huvi on vaba suure poliitika survest ja siiras, sest siin
on ka meie kodu. Tuletame meelde, et suurte erakondade üks
töö viljadest on ka kirvemeetodil valdade kokkulükkamise projekt, mille formaalne etapp on küll läbitud, kuid mille tegelik
tööle käivitamine kõigil alles ees. Oleme ausad: Issand Jumal
ka veel ei tea, millised saavad tegelikult olema selle sisulised
probleemid. Olles protsesside sees, tunneme seeläbi omavalit-

suste tööspetsiifikat, meile seatud kohustuste sisu ning sellega
kaasnevaid probleeme. Koos oleme pidanud palju nõu. Meis on
kanda kinnitanud veendumus, et tänases keerulises ajas on vaja
seljad kokku lüüa just nende inimestega, kellel pole suurushullustust, vaid selge ettekujutus, kuidas kodukoha heaolu arukalt
planeerida. Kellel on kogemuste pagas ning teadmised, kuidas
ideid maksumaksja raha säästval moel ellu viia ja kellel on otsustusjulgus seista meie kodukoha kaitseks nende ees, kes kujutavad edaspidist elu Eestis ainult linnades.
Et anda oma panust, soovime ka inimestelt midagi vastu.
Palju meie tänaste unistuste täitumisest sõltub meie inimeste
valikutest. Iga siit lahkuv inimene kahandab meie võimalusi
piirkonna arenguks. Meie soov on, et jääksite truuks oma kodukohale. Leidke üles siinse elu tugevaimad küljed ja aidake meid
sellega, et olete koos meiega siin olemas.
Valimisliidu Ühine Koduvald kandidaadid:
nr 103 TARVI TASANE
nr 104 RIINA KUKK
nr 105 TOOMAS SONTS
nr 106 ÜLLE VAPPER
nr 107 JÜRI METS
nr 108 NIIDA-ANITA MORGEN
nr 109 RAUL PEETSON
nr 110 KÜLLI LUMI
nr 111 KALLE LEHTEMAA
nr 112 TIIA UFFERT
nr 113 TIIT KANGERT
nr 114 TERLI KRIKUHHIN
nr 115 MARTIN SEMPELSON
nr 116 MARI-LIIS JAANSON
nr 117 MATI ROSENSTEIN
nr 118 TAIMI MARKSON
nr 119 RANET LEPIK
nr 120 ERIKA LILLEORG
nr 121 MARGO DELLO
nr 122 ANU SILLANDI
nr 123 HARALD VALK
nr 124 MARINA SIMM
nr 125 AIN LEPIK
nr 126 EHA TAMM
nr 127 ROEL RAUDSEPP
nr 128 GERDA MÖLDER
nr 129 RAIKO ALLIKIVI
nr 130 AILI LUIK
nr 131 AILE JAANSALU

Valimisliit „Tasakaal“ põhimõtted
1. Meie valimisliidu peamiseks eesmärgiks on tagada tasakaal
valla eri piirkondade vahel, samuti keskuste ja maapiirkondade vahel. Valla tegevus ja investeeringud peavad jõudma
keskuste kõrval ka väiksematesse küladesse kõigis valla
piirkondades. Soovime seista selle eest, et uue valla iga osa
säilitaks oma nime ja omapära ning tugevdame kogukonnatunnet. Vallaelanikud peavad saama oma asjad senistes
keskustes niimoodi aetud, et ei märkagi vahepeal toimunud
ühinemist. Toetasime ühinemisel kõigi koolide, lasteaedade,
kultuurimajade, külakeskuste ja raamatukogude säilimist.
2. Toetame valla juhtimises värskeid ideid ja uusi tegijaid. Soovime korraldada konkursi vallavanema ja teiste juhtivate
ametnike leidmiseks. Valikute tegemisel lähtume inimeste
kompetentsusest, silmad peavad särama ja pea töötama, et
leida võimalusi erinevate valla arendamise projektide jaoks.
Vallavanem ja ametnikud ei peaks olema omaette toimetavad tähtsad ülemused, vaid vallarahva teenrid, kes rahvalt

mandaadi saanud volikogu suuniseid kompetentselt ellu viivad ja aktiivselt ka ise võimalusi ja lahendusi välja pakuvad.
Töötame välja kodanike pöördumistele vastamise „hea tava.“
Juhtimiskulud hoiame kontrolli all.
3. Uues suures vallas peavad kogukonnad ise aktiivselt tegutsema. Toetame külaseltse ja kogukondlikku tegevust. Korraldame kogukondade esindajate ümarlaua ja toetame külavanema ametikoha loomist. Võtame tööle nõuniku, kelle
ülesandeks on muuhulgas MTÜ-de nõustamine ja abistamine nende tegevuses ning projekti rahastuse taotlemisel.
Plaanime kaasava eelarve tegemist valla kõigis piirkondades.
Head ja jõukohased ideed ei tohi jääda rahastamata.
4. Hariduses panustame väljakujunenud ja end ajas tõestanud
koolide, huvikoolide, lasteaedade hoidmisele ja tugevdamisele. Alg- ja põhikool peab olema kodule võimalikult lähedal,
gümnaasiumiharidus peab Vändras säilima. Loome valda
haridusnõuniku töökoha, kes hakkab haridusasutusi koor-
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dineerima. Kuulame ja arvestame haridustöötajate ettepanekuid. Toetame noore õpetaja ja erispetsialisti stipendiumi
maksmist. Soodustame täiskasvanute poolelijäänud koolitee
lõpetamist, loome selleks võimalused koduvallas. Tänapäev
nõuab mugavate ja efektiivsete koolitranspordi lahenduste
väljatöötamist.
5. Soovime oluliselt suurendada noorsootöö rahastamist. Koostame noorsootöö arengukava. Toetame noorte volikogu asutamist ja kaasame neid volikogu töös partneritena. Aitame
kaasa noortekeskuste ja –tubade paremale toimimisele. Ehitame valla nii suurtesse kui väikestesse keskustesse rulapargid.
6. Väärtustame eakate inimeste elukestvat õpet, loome võimaluse Väärikate ülikoolis osalemiseks koduvallas. Korraldame eakatele kokkusaamisi valla kõigis keskustes, anname
infot valla kohta ja kuulame inimeste soove ja muresid.
7. Spordi ja kultuuri vallas töötame välja seltside ja klubide
rahastamise põhimõtted. Iga laps, noor ja täiskasvanu peaks
leidma endale võimaluse kaasalöömiseks ja eneseteostuseks.
Ükski laps ei peaks oma harrastusest rahapuudusel loobuma
ja iga ürituse korraldaja peab tundma valla toetavat jõudu.
Organiseerime transpordiühendused, mis võimaldavad ka
maalastel keskustes trennides ja huvikoolides käia. Käivitame noorte spordi- ja kultuuri stipendiumid.
8. Meie prioriteediks on valla teed. Meie valimisliidu eestvõttel teostati sel aastal Vändra vallas teetöid topeltmahus ja
lumelükkamist tehakse nüüd koduukseni. Lisaks plaanime
suurendada tolmutõrje mahtu. Rajame juurde uusi kergliiklusteid ja parandame teede-tänavate valgustust.
9. Uus vald vajab uusi transpordilahendusi. Koostöös Pärnumaa
Ühistranspordi Keskusega parandame Tootsi ja maapiirkondade ühendusi keskustega. Muudame keskuste bussijaamad
mõnusateks ootekohtadeks. Nõuame Lelle-Pärnu rongiühenduse säilitamist kuni Rail Balticu valmimiseni.
10. Lubame ettevõtjatele vähem bürokraatiat vallaga suhtlemisel.
Ametnikud peavad nõustama ja aitama, mitte tähti närima.
Kuulame ja arvestame edukate inimeste ettepanekutega.
11. Sotsiaalvaldkonnas arendame lahendusi, mis vastavad sobival moel inimeste vajadustele. Võtame kaasa parimad lahendused nii keskustest kui maapiirkondadest. Algatame kogukondliku sotsiaalse naabritoetuse süsteemi. Naaber on sageli

ametnikust parem abimees.
12. Soovime, et meie kodu oleks ilus. Tunnustame kauneid kodusid ja hurjutame hooletuid kinnisvaraomanikke. Panustame
lagunenud ja ohtlike hoonete lammutamisse.
13. Soovime Eesti asja ajamisel kaasa rääkida ja saavutada selle,
et meid kohaliku elu puudutavate otsuste tegemisest kõrvale
ei jäeta. Panustame koostöösse, oleme aktiivsed partnerid ja
kui vaja siis ka enda eest seisvad oponendid. Seda nii riiklikul kui maakondlikul tasemel.
14. Planeerimisprotsessides arvestame kohalike elanike arvamusega. Meie valda rajatavatest suurobjektidest peavad kasu
saama ka vallakodanikud. Soovime seista selle eest, et Rail
Balticule tuleks kohalikud peatused, et Via Balticale ehitataks ohutud ülekäigud, et Tootsi tuulepargi rajajad jagaks
tulu naaberkogukonnaga ja et rajataks üldkasutatav TootsiKergu maantee. Teeme kõik endast oleneva, et käivituks
Digitee projekt ja kiire internet jõuaks kõigi soovijateni.
Valimisliit Tasakaal kandidaadid:
nr 132 TARMO LEHISTE
nr 133 PRIIT ENOK
nr 134 MEELIS KRUUSMANN
nr 135 SILJE LANG
nr 136 NILS SEMPELSON
nr 137 ÜLO STOKKEBY
nr 138 JAANA NOVIKOV
nr 139 TIIT SOOSAAR
nr 140 MARIKA JUHANI
nr 141 VELI PIIKMANN
nr 142 MIHKEL JÜRISSON
nr 143 TIINA HEIDEMANN
nr 144 KALEV KÄRTMANN
nr 145 EIKE LIND
nr 146 ÜLLE ÜTT
nr 147 PIIA TOOM
nr 148 VIIVE PUKKA
nr 149 MÄRTIN RÕÕMUSAAR
nr 150 ALDO PITSNER
nr 151 INDREK UMBSAR
nr 152 MERJE PETERS
nr 153 SIRLI KOHANDI

EKRE kümme käsku Põhja-Pärnumaal
2017. a kohalike omavalitsuste valimistel
1. Me ei varasta ega luba ka teistel varastada! Omavalitsustes
tuleb sahkerdamine ja pettused avalikustada ja osalistel keelata edaspidi avalikus sektoris töötamine.
2. Arstiabi, politsei ja päästeteenistus peab olema kättesaadav
igas omavalitsuses!
3. Eestimaa kogukondades tuleb eelisarendada rahvuskultuuri
ja Eestis aetakse asju eesti keeles!
4. Meie lapsed peavad saama kodulähedases lasteaias ja koolis
käia.
5. Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500
euroni!
6. Kogukonna abivajavaid liikmeid tuleb kogukonnas aidata!
Kohalikud eakate pansionaadid kogukondlikuks tarbeks,
mis hoiavad eakad kodu lähedal ja annavad töökohti kohalikule elanikkonnale.
7. Majandust tuleb arendada kõikjal Eestis!
8. Meie inimesed muutuvad jõukamaks ainult siis, kui Eesti
kapitalil ja ettevõtlikel
9. inimestel läheb hästi. Valitsuselt nõuame endise tulubaasi
taastamist ja maksuerisuste sisseviimist.
10. Kuulutame sõja omavalitsustes lokkavale bürokraatiale ja

lõpetame ettevõtjate kiusamise totrate euroregulatsioonidega.
11. Tagame korraliku teedevõrgustiku ja transpordiühenduse
vallakeskustega, et vältida seniste valdade ääremaastumist!
12. Immigrante ilma omavalitsuse loata vastu ei võeta!
13. Sundsisseränne on Eesti Põhiseaduse vastane ja omavalitsustel on kohustus hoida kodukohameelsust eestlusekesksena!
14. Homo- ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest
välja!
15. Täiskasvanud eestimaalne võib ise otsustada oma meelsuse
üle, kuid avalik homopropaganda tuleb keelustada.
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaadid:
nr 154 JAANIS KUUSEMÄE
nr 155 TÕNIS TAPUPERE
nr 156 HARRI HEINASTU
nr 157 ÜLLAR ANDERSON
nr 158 ELIS KAPLUR
nr 159 RENE HENDRIKSON
nr 160 HARRYS POLL
nr 161 MILVI TOOME
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Inimene on meie suurim väärtus
Põhja-Pärnumaa vallavanema kandidaat Jaanus Rahula
(nr 162)
Jaanus Rahula(43) on sündinud Vändras, põhihariduse omandanud Pärnu-Jaagupis ning kutse ja keskhariduse Vana-Vigalas.
Peale ajateenistust Piirivalves asus Rahula õppima Riigikaitse
Akadeemias ning hilisemaks teenistuskohaks valis Kaitseväe.
Teenistuse kõrvalt lõpetas Jaanus Rahula 2008 aastal Sisekaitseakadeemia Halduskolledži halduskorralduse eriala. Alates
november 2013 on Jaanus Vändra vallavanem.
„Minu jaoks on valla juhtimisel oluline ausus, avatus ja
läbipaistvus ning valda puudutavatesse otsuste tegemisel tuleb
esikohale seade avalikud huvid. Vaatame kriitiliselt läbi omavalitsuste endi poolt kehtestatud reeglistikud ja korrad. Rakendame vaid hädavajalikku bürokraatiat, mis on vajalik kohaliku
võimuga suhtlemiseks ning avaliku raha ausaks ja asjalikuks
kasutamiseks. Kohtleme valla piirkondi ja neis elavaid inimesi
võrdselt. Volikogu istungid keskkonna (näiteks VOLIS) kaudu
videopildis nähtavaks kõigile soovijatele. Valla juhtimis ja
valitsemise kulud ei tohi tõusta. Tagame valla juhtkonna vahetu
suhtlemise valla elanikega“.
Volikogu esimehe kandidaat Madis Koit (nr 163)
„Leian, et peame tegema kõik selleks, et meie inimesed ei
tahaks vallast ära kolida selle tõttu, et kuskil mujal on odavam
ja parem. Väärtustame lastega peresid ning teeme kõik selleks,
et ka lasteaia lapsed saaksid toidu tasuta, nii nagu on see koolis“.
„Tagame kodulähedase hariduse andmise. Koolivõrgu säilimiseks süvendame koolide omavahelist koostööd ja rakendame
innovatiivseid meetodeid kvaliteedi hoidmiseks ja õppetöö korraldamiseks. Motiveerime mujale eriala õppima läinud noori
jääma sissekirjutatuks koduvalda. Selleks viime sisse erialaõppetoetuse 100 eurot aastas, mis katab õppekoha linna ühistranspordi kulu. Kehtib noortele kuni 26.-da eluaastani.“.
Meie eesmärgid lisaks eelpool kirjutatule:
Kaasav omavalitsus – Loome uues omavalitsuses kaasava,
inimesi ja kogukondi toetava töökultuuri. Kohalik omavalitsus
innustab, nõustab ja abistab seltsi, seltsingu või MTÜ asutamisel ja arendamisel. Loome kaasava eelarve millega igal aastal
teostub kolm rahvale enim meeldinud projekti. Moodustame
volikogu juurde noortevolikogu, mis on vallavolikogu komisjoni staatuses.
Hoitud lapsed – Igale lapsele on õigus turvalisele kooliteele.
Valgustatud ja korras bussipeatused, ülekäigukohad ja kergliiklusteed annavad kindlustunde, et laps jõuab hommikul ilusasti
kooli ja õhtul koju tagasi. Toetame lapse aktiivset suveaja veetmist. Korraldame õpilastele suviste töölaagrite toimumise.
Aktiivne kultuuri- ja spordielu – Ükski isetegevusring,
koor või ansambel ei tohi kaduda seepärast, et teda seni toetanud
võim on kaugemale kolinud. Toetame kohalike spordiklubide

ja huviringide tegevust eesmärgiga suurendada huvitegevuse
kättesaadavust lastele, noortele ja erivajadustega inimestele.
Tagame neile stabiilse ja läbipaistva rahastuse.
Terve elukaar – Igaüks meist võib mingil eluhetkel abi ja
toetust vajada. Seisame kõigi vallaelanike turvatunde eest,
esmase sotsiaalnõustamise ja abi eest ning tagame selle kättesaadavuse. Propageerime ja toetame koduhooldust ja eneseabi.
Tagame hädavajaliku sotsiaaltranspordi igas valla piirkonnas.
Turvaline ja kaunis eluruum – Turvaline ja heas korras
avalik eluruum on kvaliteedimärgiks igale külale ja alevile. See
on ka iga inimese enda panuse vili. Avalik ruum on visiitkaardiks meie külalistele. Hoolitseme avaliku ruumi kvaliteedi eest,
toetudes kodanike ja kogukondade initsiatiivile ja aktiivsele
kaasalöömisele.
Teedevõrk – Vallaelanikele tasuta lumetõrje. Teede korrashoiu ja investeeringute rahastus vähemalt endises ulatuses.
Meie tublid kandidaadid:
nr 162 JAANUS RAHULA
nr 163 MADIS KOIT
nr 164 OLGA KALJUSTE
nr 165 SANDRA TOMINGAS
nr 166 MARIO MÄGISALU
nr 167 MONIKA JÕEMAA
nr 168 ROMAN KIVESTE
nr 169 JANE VAIN
nr 170 KRISTJAN SALUMAA
nr 171 KAIA KERGE
nr 172 KALEV MITT
nr 173 URVE ROOSE
nr 174 AIKI METSALU
nr 175 EHA KULDKEPP
nr 176 REIO RANDMAA
nr 177 MARIS ROOST
nr 178 EPP SOKK
nr 179 HELDI RAUDE
nr 180 JOEL ROOS
nr 181 ESTER ESULA
nr 182 TAAVI MIKU
nr 183 MERLE ERVIN
nr 184 RAUL ORAV
nr 185 VILLU KALJUMÄE
nr 186 KEILI VÄSTRIK
nr 187 AIN PERTEL
nr 188 EIKE MERESMAA
nr 189 TAIVO ESULA
nr 190 LENNART TÕNISSAAR
nr 191 MÄRT KRUUSMAA
nr 192 LIIVI VÄHESOO
nr 193 KAIDO MADISSON

Üksikkandidaat Ralf-Henry Kaas
Olen Vändras sündinud-kasvanud noor mees, siin on minu kodu
praegu ja tulevikus. Kandideerin vallavolikogusse, sest tahan
osaleda ja kaasa rääkida oma kodukoha head käekäiku tagavates küsimustes. Vändra alevis ja kogu piirkonnas elab teiste
väikeste maakohtadega võrreldes palju noori inimesi. Et see nii
oleks ka tulevikus, peame muutma oma elukeskkonda kaasaegsemaks, turvalisemaks ja igati elamisväärseks. Konkreetse
tegevusena tahan koos heade abilistega korrastada Vändra jõe

ääre, et seal oleks suplemiskoht ja kena kaldaala, kus on mõnus
jalutada, sõpradega aega veeta või teha tervisesporti. Soovin
sellest kujundada alevi ühe atraktiivsema paiga. Tahan seista
ka selle eest, et Vändra uues suures vallas säilitaks oma senise
idenditeedi.
nr 194 RALF-HENRY KAAS
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kodaniku rubriik
Hea Tootsi rahvas
Tahan teiega oma mõtteid jagada. Olen elanud Tootsis varsti
juba 43 aastat. Minu tütre tädi on siin lausa sündinud aastal
1940. Tootsis on palju toredaid inimesi. Oleme kõik töötanud ja
töötame Tootsi hüvanguks. Lapsed, kes meist hoolivad, on suureks kasvatatud. Tunneme siin kõiki, sest oleme üks kogukond.
Kuigi jah, viimastel aastatel on siia palju uusi inimesi tulnud.
Nemad kõik kindlasti ei tea, kui sõbralik on Tootsi rahvas ja
millised toredad lapsed on siin sirgunud.
Mis justnimelt mind pani oma mõtteid jagama on see, et
kõikide tööd tuleb väärtustada. Kõik ei ole halb. Leian, et ei
ole ilus enne valimisi teisi inimesi halvustada, see pole eetiline. Ei ole nii, et üks vallavanem on ainult tööd teinud ja teised mitte. Kõik on oma jälje meile jätnud. Vallavanema töö on
meeskonnatöö. Minul oli hea meel Tootsi Teatajatest lugeda,
kuidas meie praegune vallavanem jõuab kõigega tegeleda.
Tore, et lähedased inimesed talle appi tulevad. Kes siis veel? Ja
mis karistusega neid hirmutatakse? See tundub mulle nii väiklane. Soovin meie vallavanemale ja kõigile sealsetele töötajatele jõudu edasiminekuks.
Kui rääkida haldusreformist, siis tants selle ümber algas
juba 2009. aastal. See on kestnud mitmeid aastaid. Lugedes
infot arvutist, siis 11. juuli 2014 kohtus tolleaegne siseminister
Hanno Pevkur Pärnumaal Vändra valla, Vändra alevi ja Tootsi
valla juhtidega, et arutada vabatahtliku ühinemise arenguid
ja riigi tuge selles protsessis. Omavalitsusüksused plaanisid
2014. aasta lõpuks valmis saada ühendvalla visiooni ja aastaks
2015 ühinemislepingu esialgse versiooni. Siseminister tunnustas vallajuhte ühinemisprotsessi vedamise eest ja julgustas

esimesel võimalusel ühinemisotsuseid tegema ka volikogude
tasandil. Mida siis veel oli nämmutada, kui kõik juba ammu
otsustatud. Kelle isiklikud huvid siin mängus on, jäi mulle arusaamatuks?
Uuel vallavanemal tuli eelmise töid jätkata. Tema ju asus
tööle valda 2. märtsil 2015. aastal. Leian, et vale on ka väide
projektide näol. Kui vähegi arvutiga sina peal olla, siis võib
sealt leida paljutki, mida selle väikese ajaga on meie praegune
vallavanem suutnud ära teha koos oma abilistega. Mitmed
projektid on leidnud rahastuse. Infot on palju leida ka Tootsi
valla kodulehelt. Dokumendid on ju kõik avalikud. Midagi pole
salastatud.
Samuti ei ole ma nõus väitega, et meil endil tugev liider puudub. Hea, et meie praegune vallavanem kandideerib valimistel.
Tean ka, kui kõrgelt naabervallad teda hindavad.
Armas Tootsi rahvas – aitame ta sinna oma häälega. Uskuge,
ta on väga tugev lüli meie jaoks. Ta on Tootsis sündinud ja üles
kasvanud. Tema teab väga hästi meie muresid ja rõõme. Olen
isiklikult töötanud temaga koos ja tean, kui korrektselt ta oma
tööd teeb.
Oleme üks kogukond – me tunneme ja teame üksteist.
Püüame kõik, et nii see ka edasi toimiks. Ulatame oma abikäe
kõigile. Soovin kogu vallarahvale meelerahu, tervist ja õiget
valikut.
Tootsi valla elanik,
Kiira Ganslitsek

Tootsi – välgatus igavikku?!
Suurem osa meist, kes oleme sündinud, kasvanud, töötanud või
elanud Tootsis, teame selle koha ja inimeste ning kogukonna
tekke kohta – Ameerika Tootsi rabas!
Mina, kes ma sattusin Tootsi elama aastal 1999, õppisin ajas
austama ja kandma selle paiga ja nende inimeste lugu. See on
lugu, millega ma kõnetan täna maailmas paljusid ja enamus
neist imestavad, on see võimalik on – Tootsi oli omal ajal kui
riik riigis, kus oli kõik olemas ja ta asus nö rabasaarel.
Kõik inimesed said tööd, kõik lõid tantsu, tegid kultuuri,
kõik tegid järglasi ja panustasid kogukonna arengusse. Imeline
lugu paigast, kus tänapäeval elab ligikaudu 800 inimest. Ajad
ja riigikorrad on muutunud. Tootsi valdagi ei jää enam alles,
vaid saab osaks Põhja-Pärnumaast!
Ma ei taha hinnangut anda, aga olen ka varem öelnud, et
kaks kõva kivi head jahu ei jahvata, olen sellel seisukohal tänaseni. Eks näis, aga uued liidrid, keda valitakse Tootsist volikogusse, peavad olema julged, omama enda seisukohta, inimlikud ja eristuma suurest massist!
Mina olen saanud teenida Tootsi rahvast ja olen selle kogemuse eest tänulik! Olen tänulik ka inimeste usalduse eest, sest
sain toetuseks praktiliselt iga kolmanda hääle, vabariigis olin
sellise toetusprotsendiga valijate arvust 8. kohal, Edgar Savisaar oli esimene. Ma tänan siiralt kõiki neid inimesi, kes mind

usaldasid ja loodan, et õigustasin ennast Teie ees! Ma tahan
tunnustada ka endisi vallajuhte Kaljo Ahmani ja Ain Käärti,
kes olid alati hingega Tootsi eest väljas ja soovida endistele töökaaslastele kellega ma koos töötasin paremat tulevikku! Minu
valitsemise aeg oli raske, olid võlad, oli vabriku pankrott, oli
masu ja mitmed muud muutused, mida me ise ei põhjustanud ja
alati ei saanud ka kontrollida. Aga me tulime sellest koos välja
ja mul on heameel, et Tootsi majandamine seisab kolmel jalal,
mitte enam kahel. Tootsi vallaeelarve ei ole kunagi olnud nii
suur kui praegu. Mina seda valitsemist nautida ei saanud, aga
loodan seda, et tootsikad said maksimaalselt kasu ja on praegu
väga õnnelikud!
Minu esimene kodu täiskasvanuna on ja jääb Tootsi! Mul on
ka veel paar projekti, mida ma tahan Tootsis lõpetada: Tootsi
Briketivabrik ja tuulepark ning kui need õnnestuvad, siis saan
öelda, et olen andnud sellele kohale rohkem kui 110%.
Olematut halvemaks ei tee, püüdlus olla parem veelgi!
Suure tänulikkusega!
Kalev Kaljuste
Tootsi vallavolikogu esimees 2006-2009
Tootsi vallavanem 2009-2015
Pärnu maavanem 2015-2018
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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 septembrikuu sünnipäevalisi!

September 2017
7. september
REIN JÜRISSON 70
8. september
LUDMILLA
TRUUVER 75

3. september
LEIDA KASK 74

10. september
HANS TOOME 85

3. september
NAIMA-MARIANNE
PÕLDMA 84

15. september
LILIJA MURAK 85

6. september
TÕNIS KÄGU 88

19. september
VILJAR JÕESAAR 81

7. september
SILVI VIIRMAA 72

20. september
VAIKE KÄÄROJA 83
20. september
AINO VIIK 83
21. september
VOLDEMAR VAGULA
90
22. september
LEIDA LIMBERK 75
25. september
ILMATAR
RIIMAND 70
25. september
VALENTINA VINT 76
26. september
HILJA HOHENSEE 80
26. september
VAHUR KOSK 81
27. september
AIME SASSOR 81

“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 - 15.00
Trükiarv 75 eks

