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Vallavanema veerg Võidupüha tähistamine valla keskuses
Kas Saarde on valmis tulevikuks või tuleb veel
paarkümmend aastat oodata?
Kriisiolukorrast väljatulekuks oleme saanud
riigieelarvest 397 863 eurot, sh teede investeeringuteks 239 800 eurot ja tulubaasi stabiliseerimiseks 158 063 eurot. See nõuab ka lisaeelarve
koostamist, mille kiidab heaks volikogu.
Saarde vald on kriisiaja hästi üle elanud. Töötuse määr on võrreldes aasta algusega tõusnud 151
elanikult 167-le ning on uuesti langemas. Füüsilise isiku tulumaksu laekumine vallakassasse on
prognoositavast 21 000 eurot suurem. Valla hallatavates asutustes on seoses kriisiaja meetmetega tekkinud kokkuhoid elektri ja kütte vähem
tarbimiselt 20 000 eurot ning majandamiskulude kokkuhoid oli 31.03.20 seisuga 11 236 eurot.
Seega – eelarvet silmas pidades on kriis meile
mõjunud pigem positiivselt. Lisaeelarve koostamisel arvestas vallavalitsus, et lisaks kokkuhoitud summadele suuruses 52 236 eurot, lisandub
riigieelarvest saadud tulubaasi stabiliseerimiseks
158 063 eurot – kokku 210 299 eurot. Minu hinnangul ei oleks hetkel vajalik koostada miinuseelarvet, kui suuname summa vabasse jääki ja
seda ümber ei jaga. Vajalik oleks vaid koostöös
volikogu ja kogukonnaga välja töötada ja kokku
leppida lisainvesteeringute vajaduste nimekiri.
Selleks suhtlesime volinikega ning kaasates
kogukonda ja arvestades meile laekunud avaldusi
ettevõtete toetamiseks, koostasime lisaeelarve,
mille saatsime volikogu komisjonidele arutamiseks. Saanud eelarve- ning majandus ja arengukomisjonilt heakskiidu, lisasime eelnõu volikogu
päevakorda. Volikogu päevakorra kinnitamisel
aga eelnõud seekord menetlusse ei võetud, põhjendusega, et tuleb teha parandused ning näidata
ka kärpeid kulude osas. Oleme vallavalitsuses
asunud nüüd lisaeelarvet ümber tegema. Volikogust on tulnud ettepanek vähendada kõikide
hallatavate asutuste tegevuskulusid 8 protsenti,
külmutada uute töökohtade loomine aastal 2020
ning suunata lisainvesteeringud summas 380 000
Tihemetsa ujula ning Laadi silla renoveerimisse.
Revisjonikomisjoni protokollist aga võib lugeda,
et tuleb luua uusi töökohti. Pean vajalikuks siinkohal märkida, et vallavalitsus on täidesaatev ja
mitte seadust loov organ. Arengusuunad, kuidas
edasi, annab rahva poolt valitud volikogu. Volikogu asub lisaeelarvet menetlema 3. juulil.
Kuid on siiski ka silmaga nähtavaid edasiminekuid: 17. juunil sai vallavalitsus teada otsusest,
et Euroopa Liidu toetuse meetmest said rahastuse
Tali ja Veelikse ühisvee- ja kanalisatsiooni trasside väljaehitamise projektid. Lisaks saime toetust
Saarde valla hajaasustuse eri piirkondadest eterniidi kogumisele. Kuidas täpsemalt kogumist korraldatakse, sellest antakse teada valla kodulehel.
Olen veendunud, et volikogu ega vallavalitsus
ei soovi teha otsuseid, mis halvendaksid valla
elanike elukeskkonda. Läbi demokraatia ja arutelude liigume parema tuleviku suunas.
Kas me ei peaks hakkama väärtusi ümber
hindama ning andma endile uue võimaluse? Võidusõitja Mario Andretti on öelnud: „Kui kõik on
kontrolli all, siis sõidad liiga aeglaselt.“ Enne kui
saab uut ehitada, peab asi ära lagunema. Suur
muudatus on miskit moodi puhastus.
Südamega Saardes
vallavanem

Keskkonnakäpa konkursi võitjad selgunud
Maailma keskkonnapäeval, 5. juunil,
kuulutas keskkonnaminister Rene Kokk
välja keskkonnasõbralike haridustegude
konkursi Keskkonnakäpp võitjad.
Kogukonna kaasaja 2020 õpetaja tiitli
pälvis Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi
geograafiaõpetaja Elli Altin, kes on
Haridus- ja teadusprogrammi GLOBE
eestvedaja ja juhendajate koolitaja ning
programmi tutvustaja.
Elli Altin on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi geograafiaõpetaja, kes tähistas sel sügisel 40. tööjuubelit KiNG-is.
Elli suhtub looduse ja geograafia teemadesse väga kirglikult. 1997. aastal
liitus Kilingi-Nõmme Keskkool USA
asepresidendi Al Gore poolt algatatud
keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogrammiga GLOBE. Süsteemsed
ilmavaatlused on 23 aasta jooksul olnud
õpetaja Elli südameasi. Elli juhendamisel on kogunenud GLOBE andmebaasi
arvestatav hulk KiNG õpilaste kogutud
ilmavaatluste andmeid, mida on kasutanud erinevate riikide õpilased oma
uurimistööde koostamisel ja teadlased
kliimamuutuste uurimisel. Eelmisel
kevadel käisid Elli juhendatud õpilased
Tšehhis rahvusvahelistel GLOBE män-

Elli Altin Voorel koos GLOBE Eesti
koordinaatorist tütre Laura Altini
ja USA suursaadikuga 2016. aastal.
Foto: erakogu

gudel ettekandega „Weather impact on
the air quality“.
Elli juhendab Globe treenerina nii
Eesti koolide õpetajaid kui ka Bal-

timaade õpetajaid. Samuti on tema
aktiivse töö kaudu koolis kõnelemas
käinud USA suursaadikud, astronaudid,
NASA filmiprodutsent.
Lisaks õppetööle ning Globe programmile on ta korraldanud maakondlikku geograafiaolümpiaadi, loonud
MIKSIKEse keskkonnale online-kontrolltöid ja olnud MIKSIKEse onkontide
ainerühma juht.
Pühendunud GLOBE programmi
eestvedajana süstis ta keskkonnahoidmist ka oma tütresse ning juba mitmendat aastat juhib GLOBE Eesti MTÜ-d
tema tütar Laura Altin.
Elli on oma õpilasi nii sügavalt kõnetanud, et Globe laagritesse tulevad
vilistlased ka aastaid peale lõpetamist
tagasi. Aitavad nõu ja jõuga ning panustavad vabatahtliku tegevusega laagri
õnnestumisse.
Elli Altin on hinnatud õpetaja, keskkonnahariduse ning Globe programmi
aktivist kogukonnas ning tema tegevustesse tullakse koolis ja kogukonnas
aktiivselt kaasa.
Keskkonnaministeeriumi
kodulehekülg

Lastekaitsepäev
Lastekaitsepäeval tegi Saarde vald oma
elanikele ettepaneku veeta selle päeva
pärastlõuna koos lähedastega pikniku
pidades. Ilm seda ettepanekut väga ei
soosinud, aga päris vastu ka ei töötanud.
Päev oli sajuta, aga hirmsasti tuuline.
Kõige enam piknikusõpru kohtasid vallaametnikud (kes sõitsid kõik 22 piknikupaika läbi) Tali Seltsimaja hoovis,
Metsaääre külaplatsil ja Kilingi-Nõmme
kesklinna pargis. Lapsi rõõmustas sel

päeval Jätsiabi, kes piknikupaikades lastele jäätist pakkus.
Rõõm oli näha, et olenemata pisut
keerulistele tingimustele, pidasid meie
valla pikniku pidajad kenasti ette kirjutatud reeglitest kinni ja nautisid päeva
nii palju kui sai. Saarde Vallavalitsus
annab Saarde valla lastekaitsepäeva
korraldamise edasi Surju koolile. Alates
aastast 2016 on erinevad valla hallatavad
asutused ülevallalise lastekaitsepäeva

sündmust korraldanud.
Seni on seda teinud: Kilingi-Nõmme
lasteaed Krõll (2016), Kilingi-Nõmme
Gümnaasium (2017), Kilingi-Nõmme
Muusikakool (2018), Kilingi-Nõmme
Spordihoone (2019), Saarde Vallavalitsus (2020).
Kuuendal korral kohtume Surjus!
Annika Viibus
humanitaarnõunik
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Saarde Vallavolikogus

Saarde Vallavalitsuse istungitel

20. mai 2020. a istungil
• määrusega nr 11 kinnitati Surju
Kooli põhimäärus;
• määrusega nr 12 asutati Saarde
Valla jäätmevaldajate register
ja kehtestati registri pidamise
kord;
• määrusega nr 13 kehtestati
Saarde vallas uus ühtne koerte
ja kasside pidamise eeskiri;
• otsusega nr 19 nõustuti Saarde
vallas Lodja külas Lodja uuringuruumis Maavarauuringud
OÜ-le geoloogilise uuringu loa
andmisega ja kehtestati nõusoleku tingimused;
• otsusega nr 20 nõustuti Saarde
vallas Laiksaare külas Vangu
III liivakarjääris DER Group
OÜ-le kaevandamisloa andmisega;
• otsusega nr 21 osaleda 2020.
a hajaasustuse programmis
summaga kuni 60 000 euroga
Saarde valla 2020. a eelarvest;
• otsusega nr 22 Saarde vallale
varaline kohustus, anti Saarde
Vallavalitsusele luba halduslepingu sõlmimiseks Mittetulundusühinguga Pärnumaa
Ühistranspordikeskus
sotsiaaltransporditeenuse osutamise korraldamiseks vastavalt
otsuse lisaks olevale lepingu
projektile „Haldusleping sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks“ aastatasuga veoteenuse 1. ja 2. aastal 450 eur/
kuus, veoteenuse 3. aastal vastavalt sõitude tegelikule maksumusele;
• otsusega nr 23 vabastati Saarde
vallavalitsuse liikme kohalt
Erli Aasamets, kinnitati Saarde
vallavalitsuse liikmeks abivallavanem Külli Karu ja kinnitati

12. mail 2020.a
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Smartecon
OÜ-le ja Osaühingule Metsagrupp 50kW päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks aadressil Kallitametsa,
Kalita küla, Saarde vald;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia AS-le ja Taagi Tellusele
500 kW päikeseelektrijaama
ehitusprojekti
koostamiseks
aadressil Pikkori, Väljaküla,
Saarde vald;
• võeti vastu korraldused sotsiaalhoolekande küsimusetes;
• anti nõusolek Saarde vallas
Veelikse külas asuva Telliste
katastriüksuse jagamiseks ja
määrati Telliste katastriüksuse
jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid, sihtotstarbed ja aadressid;
• kinnitati Riigihanke „Surju
Põhikooli fassaadide ja katuse
remont“ (viitenumber 222242)
tulemused;
• otsustati Saarde Vallavalitsuse
hallatavate asutuste avamine;
• otsustati hajaasustuse programmi taotluste rahuldamata
jätmine;
• algatati sundvalduse seadmine
Saarde vallas Kanakülas asuvatele Loime, Kännusaare ja
Käänuoja kinnistutele Elektrilevi OÜ kasuks tehnorajatise
talumiskohustuse kehtestamiseks;
• algatati Saarde vallas Väljakülas asuvatele Metsise, Vase ja
Tedre katastriüksustele sundvalduse seadmine tee avalikuks kasutamiseks;
• kehtestati Tihemetsa Huvi- ja
Spordikeskuse poolt osutatavate teenuste hinnakiri;
• kehtestati Tihemetsa Huvi- ja
Spordikeskuse struktuur, töötajate koosseis ja palgamäärad.

vallavalitsuse koosseis alates
20. maist 2020.
17. juuni 2020. a istungil
• otsusega nr 24 nõustuti Saarde
vallas Lodja külas Kauoja II liivakarjääris Teesiht OÜ-le kaevandamisloa andmisega;
• otsusega nr 25 nõustuti Saarde
vallas Lodja külas Kauoja III
uuringuruumis AS-le TREV-2
Grupp geoloogilise uuringu loa
andmisega ja kehtestati nõusoleku tingimused;
• otsusega nr 26 nõustuti Saarde
vallas Kalda külas Tõitoja II
uuringuruumis AS-le TREV-2
Grupp geoloogilise uuringu loa
andmisega;
• määrusega nr 14 kinnitati
Kilingi-Nõmme Raamatukogu
põhimäärus;
• määrusega nr 15 kinnitati Surju
Raamatukogu põhimäärus;
• määrusega nr 16 kehtestati
Saarde Vallavalitsuse raamatukogude kasutamise eeskiri;
• otsusega nr 27 võeti teadmiseks
Saarde Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne Saarde
valla
konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande (aruandeaasta 01.01.2019 - 31.12.2019)
ja revisjonikomisjoni tegevuse
kohta;
• otsusega nr 28 kinnitati Saarde
valla
konsolideerimisgrupi
2019. a majandusaasta aruanne.
• otsusega nr 29 kinnitati revisjonikomisjoni kontrolli tulemused vallavalitsuse struktuuris
töötavate ametnike tööjaotuste
ja kohustuste osas säästlikkuse,
tõhususe ja mõjususe kohta.
Külliki Kiiver
vallasekretär

Meeldetuletus majaomanikele
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega
sätestati ehitisregistri andmete
korrastamine 2020. aasta 1. jaanuariks, mille käigus tuli kanda
ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned.
Ehitise andmete ehitisregistrisse kandmiseks tuleb Saarde
Vallavalitsusele esitada ehitiste
asendiplaan ning joonised (varasem ehitusprojekt või ülesmõõdistus). Lisaks tuleb täita vormiko-

14. juunil meenutati
juuniküüditamise
ohvreid KilingiNõmmes küüditatute
mälestussamba
juures.
Foto: Kalju Sarapu

hane andmete esitamise teatis iga
ehitise kohta.
Palume omanikel kontrollida
ehitisregistri andmeid ja vajadusel
esitada puuduvad andmed.
Ehitusspetsialisti vastuvõtt
Saarde vallamajas,
E, T 8.00 - 12.00
Surju teeninduskeskuses
N 8.00 - 12.00,
telefon 449 0137, 523 8280,
epost irja@saarde.ee

19. mail 2020
• otsustati korraldada Saarde
valla heakorrakonkurss 2020
ja moodustati konkursi läbiviimiseks 7-liikmeline komisjon
koosseisus esimees – Jaanus
Männik ja liikmed Kaie Sakala,
Peep Põlma, Eesi Kolla, Tiiu
Tammiste, Kalev Lillemets,
Aleksander Vilinurm;

• kinnitati Kilingi-Nõmme Raamatukogu ja haruraamatukogude ajutised lahtiolekuajad
perioodil alates 20. maist 2020.
a kuni 08. septembrini 2020;
• otsustati viia läbi Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas
asuva Kiriku tn 3 hoonestatud
kinnistu avalik kirjalik enampakkumine alghinnaga 19 900
eurot korralduses toodud tingimustel,
• muudeti projekti „Puuetega
inimeste eluasemete kohandamine“ seoses taotleja kohandusest loobumisega;
• anti nõusolek Osaühingule
Saarde Kommunaal KilingiNõmme linnasauna katlasüsteemi renoveerimiseks.
26. mail 2020
• otsustati kahju hüvitamine;
• kinnitati juunikuus juubelitoetuste väljamaksmine kogusummas 350 eurot;
• anti nõusolek Saarde vallas Veelikse külas asuva Oru
katastriüksuse
jagamiseks
ja määrati katastriüksuste
lähiaadressid, sihtotstarbed ja
aadressid;
• kinnitati riigihanke „Kruuskattega teede renoveerimine
Saarde vallas 2020“ (viitenumber 222713) tulemused;
• võeti vastu korraldus sotsiaalhoolekande küsimuses;
• tunnistati kehtetuks korraldus
„Sundvalduse seadmine”;
• algatati Saarde vallas Surju
külas asuvale Kalda katastriüksusele ja Säde katastriüksusele Saarde valla kasuks tähtajatu sundvalduse seadmine
vastavalt korralduse lisadeks
olevatele asendiplaanidele;
• muudeti Kilingi-Nõmme Raamatukogu ja haruraamatukogude ajutisi lahtiolekuaegasid;
• kinnitati Surju Raamatukogu
ajutised lahtiolekuajad;
• otsustati sõlmida üürileping;
• otsustati volituse andmine.
9. juunil 2020
• kinnitati „Saarde valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine„ viitenumber
222705) tulemused;
• väljastati ehitusluba Kilingi-

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nõmme Lasteaiale Krõll ja
K&M Projektbüroo OÜ-le
lastepäevakodu ümberehitamiseks aadressil Aia tn 1, KilingiNõmme linn;
väljastati ehitusluba Saarde
Vallavalitsusele Surju Põhikooli hoonete fassaadide ja
katuse remondiks aadressil
Uue-Kooli, Surju küla, Saarde
vald;
väljastati ehitusluba lauda lammutamiseks aadressil Õnnepeedu, Ilvese küla, Saarde
vald;
otsustati olmejäätmeveol soodustuste andmine;
otsustati taotluse rahuldamata
jätmine;
kiideti heaks hajaasustuse
programmist eraldatud toetuste kasutamise kohta esitatud
projektide aruanded (projekti
„Kello talu puurkaevu rajamine, Lodja küla, Saarde vald,
Pärnumaa“ lõpparuanne, projekti „Pärnu maakond Saarde
vald Lodja küla Mardi kanalisatsioonisüsteem“ lõpparuanne, projekti „Pärnu maakond
Saarde vald Lodja küla Mardi
veesüsteem“ lõpparuanne, projekti „Metste talus Tali külas
Saarde vallas kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ lõpparuanne ja projekti „Pärnu maakond Saarde vald Kalda küla
Vahemetsa kanalisatsioonisüsteem“ lõpparuanne);
kinnitati Saarde Vallavalitsuse
hallatavate
raamatukogude
tasuliste teenuste hinnakiri;
kinnitati Kilingi-Nõmme Raamatukogu struktuur ja töötajate koosseis;
kinnitati Surju Rahvamaja
struktuur ja töötajate koosseis;
võeti vastu korraldused sotsiaalhoolekande küsimustes;
otsustati üldharidusliku kooli
lõpetaja toetuse maksmine;
otsustati perede toetuse maksmine;
eraldati Saarde valla eelarvest
300 eurot Kõveri Puhkekeskus OÜ-le Kõveri spordipäeva
korraldamise kulude osaliseks
katteks.
Külliki Kiiver
vallasekretär
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Sotsiaaltranspordi korraldus läks üle
Pärnumaa Ühistranspordikeskusele
Juunikuust alates korraldab sotsiaaltransporti Pärnu linnas ja
maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK). Esimesel
kolmel kuul toimib osaliselt ka
sotsiaaltranspordi senine korraldus, et inimestel oleks aega harjuda.
Sotsiaaltranspordi klientideks
on inimesed, kelle tervislik seisund takistab isikliku sõiduauto
või ühistranspordi kasutamist,
kuid kellele on vaja tagada võimalus käia tööl, koolis ja kasutada avalikke teenuseid.
Sotsiaaltranspordi sõite on
õigus PÜTK-lt tellida ainult nendel inimestel või nende esindajatel, kelle andmed on Pärnumaa
omavalitsuste poolt PÜTK-le eelnevalt edastatud. Kliendid, kes
soovivad lähiajal sõite tellida,
peavad esimesena pöörduma
oma sotsiaaltöötaja poole, et
tema andmed edastataks kiiresti
PÜTK-le. Kõik need inimesed,
kellel esialgu sõite plaanis ei ole,
ei pea teenuseosutaja vahetumise
tõttu koheselt midagi tegema,
kohalik omavalitsus korraldab
ise mõne aja jooksul kliendiandmete edastamise.
Omavalitsused
saadavad

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

aitavad kaasavõetavate liikumisabivahendite ja kottide paigutamisel. Juhul kui inimesel on abi
vaja ka sihtkohas ja/või sõidu
ajal, siis peab ta endale kaasa
võtma saatja. Isikliku saatja
puudumisel tuleb pöörduda oma
sotsiaaltöötaja poole. Kandemadratsi või kandetooli tõstjad on
vedajafirma poolt.
Kliendid või nende esindajad
saavad sõidutellimusi esitada
tööpäevadel kell 08.00-15.00
helistades telefonile 442 5769
või 5880 0893 või e-postiga
sotsiaaltransport@pytk.ee. Võimalusel tuleks oma sõidutellimus
esitada vähemalt kolm tööpäeva
ette. Samadelt telefoninumbritelt
saab küsida ka lisainfot. PÜTK-i
kodulehel www.pytk.ee on avaldatud sotsiaaltranspordi kliendileht.
Linna ja maakonna ühtselt
toimiva sotsiaaltranspordi korralduse loomist toetab Euroopa
Sotsiaalfond.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

PÜTK hinnakiri kliendile alates 01.06.2020
Üks sõidusuund
Soodushind tööpäeval
Soodushind puhkepäeval
Tavahind tööpäeval
Tavahind puhkepäeval
Hind ühele saatjale

Sõidutsoon nr 1:
Sõidutsoon nr 2:
Pärnu keskuslinn Pärnu maakond, v.a Pärnu
keskuslinn
2 eurot
2 eurot
3 eurot
3 eurot
10 eurot
10 eurot
15 eurot
15 eurot
0 eurot
0 eurot

Sõidutsoon nr 3: iga
muu maakond eraldi
4
6
10
15
0

eurot
eurot
eurot
eurot
eurot

Esmasel pöördumisel palume ühendust võtta sotsiaalametnikuga, kes täidab kliendiandmete ankeedi ning
edastab selle Pärnumaa Ühistranspordikeskusele.
Sotsiaalnõunik
Anu Eisenschmidt 449 0163; 5324 7231
anu.eisen@saarde.ee
Sotsiaalspetsialist
Mare Kurri
449 0133, 552 1328
mare.kurri@saarde.ee
Sotsiaalspetsialist
Elve Tilk
446 0819; 5330 6419
elve.tilk@saarde.ee
(Surju teeninduskeskus)

Avatud on hingehoiutelefon 116 123, kuhu
oodatakse helistama kõiki inimesi, sõltumata
religioonist ja maailmavaatest, et saada tuge
haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist
põhjustatud psüühilise kriisi leevendamiseks
ja turvatunde loomiseks. Tugiliini kõnedele
vastavad erialase hariduse ja töökogemusega
hingehoidjad.

raamatukogude ajutised lahtiolekuajad
KiLingi-nõMME rAAMATuKogu
20. maist kuni 08. septembrini
teisipäeviti, kolmapäeviti ja
neljapäeviti 10.00 – 18.00;
reedeti 10.00 – 16.00;
laupäeviti 10.00 – 14.00;
kuu viimasel reedel raamatukogu
suletud.
TihEMETSA rAAMATuKogu
20. maist kuni 08. septembrini
esmaspäeviti 10.00 – 13.00;
teisipäeviti 10.00 – 16.30;
neljapäeviti 12.00 – 18.00.

TALi rAAMATuKogu
20. maist kuni 08. septembrini
teisipäeviti ja neljapäeviti 10.00 – 17.00;
kolmapäeviti 10.00 – 13.30;
kuu viimasel neljapäeval raamatukogu suletud.
raamatukogu suletud
07. juulist 29. juulini 2020.
Surju rAAMATuKogu
01. juunist 31. augustini alljärgnevalt:
16. juuni – 25. juuli
14. august – 31. august
teisipäeviti 9.00 – 15.00
kolmpäeviti, neljapäeviti, reedeti 9.00 – 17.00.
raamatukogu suletud
26. juulist 13. augustini 2020.

Allikukivi Veinimõisa perenaine Raili Hein tunnustustega.
Foto: Lauri Laan Eesti Maitsed.

Eesti parim käsitöönaps 2020
likööride klassis on Allikukivi
Veinimõisa Pauliine
Sel aastal viisid Atla Mõisa viinaköök, Eesti Sommeljede Assotsiatsioon, Ööbiku Gastronoomiatalu
ja portaal „ Eesti Maitsed” esmakordselt läbi Eesti käsitöönapsude
konkursi. Parimad kuulutati välja
6. juunil. Tunnustamine leidis aset
Atla mõisas, kuhu oli kutsutud ka
maaeluminister Arvo Aller.

Käsitöönapsude
konkursile
registreerus 17 tootjat 38 napsuga.
Tunnustusi jagati mitmetes erinevates kategooriates.
Allikukivi Veinimõis pälvis
likööride klassis ebaküdoonialikööriga Pauliine I koha ja mustsõstralikööriga Margaret II koha.

Surju Põhikooli ja Surju Lasteaia
ümberkorraldamine Surju Kooliks
Alates 1. septembrist jätkavad
Surjus asuvad haridusasutused
igas mõttes ühiselt. Seni ühes hoones ja osaliselt personali jaganud
Surju Põhikooli ja Surju Lasteaia
ühiseks nimetajaks saab Surju
Kool. 17. veebruaril 2020 aastal
toimus Surju Põhikooli ja Surju
Lasteaia ühine hoolekogude koosolek, kus üksmeelselt otsustati, et
ümberkorraldamine on põhjendatud. 17. märtsil 2020 aastal võttis
Saarde Vallavolikogu selle otsuse
vastu ja tänaseks on kinnitatud ka
Surju Kooli põhimäärus (hakkab
kehtima 1.09.2020).
Ümberkorraldamise peamiseks
eesmärgiks on veel enam tugevdada kahe õppeasutuse koostööd
lastele hariduse andmise valdkonnas tehes seda edaspidi ühe
haridusasutusena. Nii on praegu
võimalik luua Surju hariduselus
arengukava lapsele hoiurühmast

alates põhikooli lõpuni. Ühe juhtimise all olevas haridusasutuses
prognoositavas sünergias suudame
loodetavasti aina paremini rakendada lapsekeskseid kasvatus- ja
õpetusmeetodeid ning tugevdame
koostööd kõigi osapoolte vahel,
kes ühe noore inimese haridustee
alg- ja keskpunktis seda toetada
saavad.
Lasteaias jätkab kaks õpperühma ja hoiurühm, koolis jätkub
õpetamine kolmel kooliastmel.
Muutusena kaob lasteaia direktori
ametikoht ning koolile luuakse
õppejuhi ametikoht. Täna käivad
juba hoogsad ümberkorraldused
uue õppeaasta sujuvaks alguseks.
Tuulutame soojas suvetuules pisut
pead ning tervitame sügisel armsa
haridusasutuse uut lehekülge.
Annika Viibus
humanitaarnõunik

Suurjäätmete ja klaasijäätmete
2020. a maikuu kogumisringist
Mai esimesel nädalal 2020. a toimus Saarde vallas taas suur- ja
klaasijäätmete kogumisring. Vallavalitsusele ja AS-le Ragn-Sells
andsid jäätmete üleandmise soovist teada ligikaudu 80 jäätmevaldajat.
AS Ragn-Sells andmetel koguti
Saarde vallas kogumisringi raames kokku suurjäätmeid koguses 25,61 tonni ja klaasijäätmeid
koguses 0,57 tonni.
Suurjäätmed on jäätmenimistus
koodinumbriga 20 03 07 tähistatud jäätmed. Näiteks vana mööbel,
madratsid, põrandavaibad, kraanikausid, WC-potid ja muud suured
esemed, mis oma konteinerisse ei

mahu. Siia alla ei kuulu näiteks
sõidukite rehvid, külmkapid, telerid jm elektroonikajäätmed ning
ehitus- ja lammutusjäätmed (nt
kipsplaat, linoleum, aknad, uksed
jne). Ka ei kuulu suurjäätmete alla
suur prügikott tavaliste segaolmejäätmetega või vanade riietega.
Klaasijäätmed on koodinumbriga 20 01 02 tähistatud lehtklaasi
jäätmed – aknaklaas (raamideta),
kasvuhooneklaas.
Järgmine suur- ja klaasijäätmete kogumisring toimub juba
käesoleva aasta sügisel, oktoobri
kuu esimesel esmaspäeval.
Kaie Sakala
Keskkonna- ja heakorraspetsialist
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istutustalgud
Möödunud aastal olin ise tantsupeol, kui MTÜ Õunapuu Aed eestvedaja Sirli Annast koos abilistega
muutis polikliiniku esise rohuplatsi
lillepeenraks, mis kogu suve silmailu pakkus.
Ka sel aastal andis Sirli märku,
et tal on lilled Rohekalda aiandist
tellitud. Vastavalt Kairi Kesteri
poolt koostatud istutuskavandile
said kõik õigesse kohta – ilunõgesed, miisusabad, pegooniad, salvei ja Natali magusheinad. Saarde
Kommunaal toimetas taimed SuurJaanist kohale ning kolmanda juuni
õhtul tulid Sirli ja Andres, Kadri,
Erki, Laivi, Liina, Elvi ning vihmgi
oli kohal mulda niisutamas. Töö

läks nii kiirelt, et jõudsime veel aias
uuendada roosipeenra, kus on nüüd
LaRosa OÜ aiandist pärit roosid ja
meie kokkdelt Enelt ja Tiiu Treialilt
saadud hostad.
Hommikul säras taas päike ja
talisuplejad Laivi ja Kadri olid
varahommikuse supluse järgselt
turuplatsilt möödudes märganud
lillemüüjal ilusaid ampleid, mis
sobiksid meie aeda. Nii saidki amplid Avo poolt katusealusele riputatud, pakkudes majarahvale rõõmu.
Suur tänu aktsioonis osalejatele!
Kristi Sutt
SA Kilingi-Nõmme
Tervise- ja Hoolduskeskus

Lillepeenart rajamas. Foto: Kristi Sutt

Aidates dementsusega inimesi
ja nende lähedasi
2018. a septembris sõlmis Sotsiaalministeerium lepingu MTÜ Elu
Dementsusega, Viljandi Haigla,
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja SA
EELK Tallinna Diakooniahaiglaga
Dementsuse Kompetentsikeskuse
loomiseks. Dementsuse Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada
dementsussündroomiga inimestele
ja nende lähedastele inimväärne
elu Eestis.
Märtsis alanud eriolukorra tõttu
on kompetentsikeskus keerulises
olukorras – inimesed, kelle jaoks
on kompetentsikeskus loodud,
kuuluvad ise riskirühma või puutuvad väga tihedalt kokku riskirühma kuuluvate inimestega ning
sellest tingituna oli mõistlik loobuda ka kõikidest üritustest ja kohtumistest.
Kuid see ei tähenda, et töö oleks
seisma jäänud. Antud hetkel toimub inimestega suhtlemine rohkem telefoni ja virtuaalsete suhtluskeskkondade kaudu.
Dementsusealase nõu saamiseks on võimalus helistada info- ja
usaldusliinile 644 6440. Infoliin
töötab tööpäeviti – esmaspäeviti,
teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti
kella 12.00–16.00 ning kolmapäeviti kella 16.00–20.00. Infoja usaldusliinile saab helistada
nõu saamise kõrval ka murede/
rõõmude jagamiseks ning helistada võib ka lihtsalt suhtlemiseks,
et vältida isolatsioonis tekkivat
üksindust, ärevust ja depressiooni.
Helistada võivad nii dementsusega
inimesed, nende lähedased, aga ka
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande
spetsialistid või kogukonna liikmed, kui neil on mure dementsu-

sega inimese käekäigu pärast. Kui
helistaja ei soovi ennast tutvustada, siis ta võib oma küsimused
või mure esitada ka anonüümselt.
Juba kolmandat aastat korraldavad MTÜ Elu Dementsusega
vabatahtlikud tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Enne
eriolukorra välja kuulutamist
kogunesid dementsusega inimeste
lähedased 22 eri paigus üle Eesti.
Mõnes tugigrupis käis lähedasi
vähem, teises rohkem, kuid tagasiside oli enamasti kõigil sarnane
– nii hea, et kokku saime – sai oma
muret teistega jagada, vahetada
kogemusi ja nippe, kuulata, kuidas
teised hakkama saavad, toetada ja
saada ise tuge ning tunda, et sa ei
ole oma murega üksi.
Eriolukorra ajal ei saanud enam
ka lähedased kokku tulla ning
seepärast hakkasime korraldama
virtuaalseid tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Virtuaalses tugigrupis saab osaleda
ükskõik millisest Eestimaa paigast, tugigrupiga ühinemiseks
peab inimesel olema kõlaritega
arvuti ja internetiühendus. Oma
soovist tugigrupiga ühinemiseks
võivad lähedased anda märku kirjutades info@eludementsusega.ee
või helistades info- ja usaldusliinile 644 6440.
Helistades numbrile 644 6440,
tasub helistaja kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.
Virtuaalses tugigrupis osalemiseks peab olema internetiühendus, kuid nõu ja tuge saavad kõik
tasuta!
Dementsuse Kompetentsikeskus

naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna Saarde
jaoskonnal täitus viies aasta
See oli viis aastat tagasi,
24.05.2015, kui Kilingi-Nõmme
klubis said kokku 11 tublit naist
ja kirjutasid Naiskodukaitse esinaisele lühikese palve: soovime
(taas)asutada Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna juurde Saarde
jaoskonna.
26.05.2015 allkirjastas Ave
Proos Naiskodukaitse esinaise
ülesannetes käskkirja, millega
asutati Pärnumaa ringkonnas
Saarde jaoskond.
Asutajaliige Margit Nõmtak
mäletab, et 24.02.2015 olid Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna
liikmed Kilingi-Nõmmes toimunud Vabariigi aastapäeva tähistamisel ausamba juures suppi
pakkumas ja ringkonda uusi liikmeid otsimas. Sellest üritusest
jaoskonna taasasutamiseni läks
vaid paar kuud, sest Saarde vallast kogunes piisav hulk naisi, kes
olid eelnevalt kas kuulunud organisatsiooni või tegid avalduse liitumiseks vahetult enne jaoskonna
loomist. Saarde jaoskonnas on
pikaaegseima staažiga liige esimene jaoskonna esinaine Maarja
Jalasto, kes liitus Naiskodukaitsega juba 2002. aastal.
Margit Nõmtaki peres on omakorda 6 põlvkonda kaitseliitlasi,
naiskodukaitsjaid ja kodutütreid.
Tema vanaema ja vanavanaema
olid Saarde jaoskonna moodustajad 1927. aastal. Vanavanaema oli
esinaine, vanaema aseesinaine.
Vanaema oli lisaks ka Pärnumaa

Saarde jaoskonna 5. sünnipäeva tähistamisel Allikukivi
veinimõisas. Foto: erakogu

ringkonna esinaise abi ja kultuuriosakonna vanem. Paljusid liikmeid seobki organisatsiooniga
kas pereliikme või lähedase kuulumine Kaitseliidu struktuuri aga
on ka neid, kes on astunud organisatsiooni “puhta lehena” omamata
eelnevalt mingisugustki kokkupuudet Naiskodukaitse või Kaitseliiduga. Meid kõiki seob siiski üks
– armastus oma riigi vastu, mis on
leidnud reaalse väljundi.
Asutajaliikmetest
askeldab
Saarde jaoskonna ridades endiselt
6 naist, kaks asutajaliiget on liikunud Pärnumaa ringkongkonna
teistesse jaoskondadesse. Saarde
jaoskonna asutajaliige Jana Ots
oli Pärnumaa ringkonna esinaine
aastatel 2014–2017 ja praegu
juhib Jana Ülejõe jaoskonda. Sel
aastal võttis ringkonna juhtimise

üle saardekas Anneli Pesti. Ringkonna suurima, Pärnu jaoskonna
juht Ave Rallmann on samuti
Saarde jaoskonna asutajaliige.
Saarde jaoskond on Pärnumaa
ringkonnas vanuselt teine, olles
loodud peale Pärnu jaoskonda ja
enne Ülejõe ja Vändra jaoskonda.
Pärnumaa ringkonnas ongi praegu
ainult 4 jaoskonda.
Nende viie aasta jooksul on
Saarde jaoskonnaga liitunud 7
tegevliiget, praegu on jaoskonnal
13 tegevliiget ja üks toetajaliige.
Meie jaoskond on alati avatud
neile, kes hoolivad oma kodumaast ja soovivad läbi erinevate
õppuste ja tegevuste panustada
oma riigi heaks.
Sirli Pedassaar-Annast
Saarde jaoskonna esinaine

Surju raamatukogus
Eriolukorrast raamatukogus

Meile kõigile tuli koroonakriis
nagu välk selgest taevast, nii ka
raamatukogudele. Päevapealt tuli
lõpetada tavapärane töö külastajatega. Raamatukogus olid ja on
olemas desinfitseerimisvahendid
ja sildikesed, mida teha ja kuidas käituda uues olukorra. Edasi
tuli olla kursis järjest saabuvate
ja muutuvate teadetega raamatukogude töökorralduse ja teenuste
juhiste kohta, mida edastas Kultuuriministeerium, Pärnu Keskraamatukogu ja vallavalitsus ning
vajadusel anda ka tagasisidet.
Kuigi külastajatele oli raamatukogu suletud, käisin ise iga päev
tööl, sest raamatukogutöö ei ole
ainult raamatute laenutamine. Sai
korrastatud kogu ja dokumente,
edasi käis uute raamatute komplekteerimine. Kuna raamatukogu
ülesandeks on ka kodulooliste
materjalide kogumine, säilitamine ja inimestele kättesaadavaks
tegemine, sai skaneerida fotosid
ja trükkida arvutisse erinevaid
materjale kodukoha ajaloo ja ka
Surju Raamatukogu kohta, mille
moodustamisest möödub sellel
aastal 105 ja 2021. aastal 100 aastat ametlikust tunnistamisest.
Pea kohe algas ka kontaktivaba
laenutamine, kus tellitud raamatud ja ajakirjad, kokkuleppel tellijaga, sai kotiga raamatukogu ukse
taha pandud. Edaspidi oli raama-

tukogu esikus riiul, kus asusid
desinfitseerimisvahendid ja sealt
sai teavikute tellija kätte ka oma
nimesildiga pakikese. Tagastatud
raamatud aga pandi eraldi, kuhu
need jäid „karantiini” kolmeks
päevaks. Telefoni ja meili teel
tellitud raamatutele tuldi kas ise
järele, viidi kohale sotsiaaltöötajate poolt või käisin ise viimas
– ikka silmas pidades ja järgides
eriolukorras kehtestatud juhiseid.
Kuna inimestel oli suur vajadus
sotsiaalse suhtluse järele, kestsid
nii mõnedki telefonitellimused
päris pikalt, kuid ka see kuulub
minu töö juurde.
Kahju oli sellest, et kehtestatud
eriolukorras ei saanud raamatuid
viia hooldekodu hoolealustel, aga
ohutus ja ettevaatlikkus ennekõike ning on heameel, et meil on
kõik üldiselt hästi läinud.
Uus oli kogemus osaleda Zoom
keskkonnas koolitusel. Vebinaril „21. sajandi raamatukogude
videokohtumised, videokoosolekute ettevalmistamisest ja läbiviimisest”, kus räägiti ka teistest
programmidest, nende eelistest ja
puudustest.
Kes on külastanud raamatukogu kodulehte raamatukogu.
surju.ee on näinud, et tasapisi
käib kodulehe uuendamine. Koostöös Valter Tomingaga muudame
ja täiustame lehte kasutajasõbralikumaks, kust saab kätte kõige kii-

SRK
rema info raamatukogu ja selle
tegevuste kohta.
Ootamatult kogu maailma
haaranud kriis tabas meid kõiki
– algul ei uskunud, siis teadvustasime, mis juhtus ning edasi tuli
leppida olukorraga ja nüüd peame
vastu võtma uue reaalsuse, millega tuleb koos elama õppida.
Kuigi tõusis veebipõhine suhtlus,
tõi kriis välja sellegi, et inimene
vajab ikkagi inimlikku kontakti
– hoolivust, lähedust, usaldust ja
üksteisemõistmist, olla koos oma
lähedaste ja sõpradega.
Raamatukogu
lahtiolekuaegadel saab ka suvel tulla raamatukogusse lauamänge mängima,
ristsõnu lahendama, joonistama
või lihtsalt sõpradega kohtuma.
Näha saab keraamiku Ene Tapferi
pop up näitust ÕPIME „Õd” ja
tulemas on uued tähtpäevade ning
raamatute väljapanekud-näitused.
TEADMISEKS: 26. juuli –
13. august on raamatukogu
SULETUD.
HOOLIME JA AUSTAME
ÜKSTEIST JA KOHTUME
RAAMATUKOGUS!
Riita Lillemets
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Kilingi-nõmme gümnaasium
9.a klassi lõpetavad (klassijuhataja Kadri Karon):
nr

Ees- ja perenimi

Tunnustused

1. Thomas Samuel Berg
2. Merlyn Kiviste
3. Eliise Mändmets
4. Carl-Gustav Parm
5. Hans-Kristjan Raid

Kiituskiri väga hea õppimise eest

6. Jaan-Markus Raid

Kiituskiri väga heade tulemuste eest tehnoloogias

7. Kennert Rannama

Kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises
kasvatuses

8. Rasmus Rist

Kiituskiri väga hea õppimise eest

9. Oliver Rätsep
10. Randar Rätsep

Kiituskiri väga hea õppimise eest

11. Laura Simson
12. Sander Statsenko

Kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises
kasvatuses

13. Hanna Tali

Kiituskiri väga hea õppimise eest

14. Johanna Tammist

Kiituskiri väga hea õppimise eest

15. Berit Vahter

Kiituskiri väga hea õppimise eest

9.b klassi lõpetavad (klassijuhataja Signe Vahtramäe):
nr

Ees- ja perenimi

Tunnustused

1. Sander Juurik
2. Tuuli Marlen Järviste

Kiituskiri väga hea õppimise eest

3. Steven Kask
4. Karl Kielas

Kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises
kasvatuses

5. Gregor Kuru

Kiituskiri väga hea õppimise eest

6. Birthe Lall

Kiituskiri väga hea õppimise eest

7. Anete Lensment

Kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises
kasvatuses

8. Laurits Meinson

9.a klassi lõpetajad

Klassijuhataja meenutus
Palun saage tuttavaks – KiNG 9.a klass:
muheda huumoriga moosekant Thomas
Samuel, iseteadlik ja töökas Merlyn, julge
kaunitar Eliise, otsekohene rosinasilm CarlGustav, igale poole jõudev nutikas HansKristjan, kuldsete kätega klassi naljanina
Jaan-Markus, sportlik ja kohusetundlik
Kennert, asjalik särasilm Rasmus, rahulik
nokitseja Oliver, naerusuine malegeenius
Randar, küpse oleku ja selge sõnaga Laura,
alati viisakas ja sõbralik Sander, eriti terav
pliiats Hanna, graatsiline kunstnikuhing
Johanna ning aus ja iga kell abivalmis Berit.

9. Maria Peterson
10. Kaido Roosma
11. Carl Johannes Uba
12. Milo Vill

Kiituskiri väga hea õppimise eest

13. Frederik Voolmaa

Kiituskiri väga hea õppimise eest

14. Annika Vunk

gümnaasiumi lõpetavad (klassijuhataja Saima Tõigast):
nr

Ees- ja perenimi

Tunnustused

1. Oliver Kielas
2. Triin Kovalevski

Kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises
kasvatuses

3. Madis-Markus Lind

Kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises
kasvatuses

4. Joosep Lünekund
5. Hannarin Melnits
6. Herman Menning
7. Maria Mägi

Kiituskiri väga heade tulemuste eest eesti keeles,
geograafias, inglise keeles, kunstiajaloos

9.b klassi lõpetajad

8. Urmas-Sten
Pajunurm
9. Maria Pulk
10. Rait Pääsuke
11. Gettrid Salujärv
12.

Mattias Umal

13.

Emma Vill

14.

Kerttu Visnapuu

Esimesed kolm kooliaastat algklasside majas pakkus võimalusi erinevateks
põnevateks
tegemisteks,
kus oli võimalik näha
noorte inimeste loomingulisust, tegusust, ettevõtlikkust. Probleemid said lahti
harutatud, nii jäi kolmanda
klassi lõpuks domineerima
asjalik, lõbus, sõbralik,

Kuldmedaliga lõpetaja, kanda kooli auraamatusse

tegus õhkkond, kus kõik
olid valmis erinevates ettevõtmistes kaasa lööma.
Möödusid aastad, juurde
tuli tarkust, vahetusid klassijuhatajad ja klassikaaslased, kuid ometi sulasime
kiiresti kokku üheks tervikuks. Nagu esimese, nii
ka põhikooli viimase klassijuhataja
mälestustesse

ja südamesse jäävad need
noored särasilmsete, suurte
ja soojade südametega, teoja seiklushimuliste, julge,
selge ja avatud silmavaatega noortena – alatiseks.
Olge hoitud oma rännuteel
läbi värvikireva elu!
klassijuhatajad
Mai Seller ja
Signe Vahtramäe

Gümnaasiumi lõpetajad

Nad lõpetasid põhikooli nii, et kuuel on
tunnistusel ainult viied ja kõigil ülejäänutel
viied mõne üksiku neljakesega. Vot selline
klass! Viis aastat nende klassijuhatajaks olemist tõi mulle nii palju rõõmu ja uhke olemist, et seda on raske sõnadega edasi anda.
Jään alatiseks igatsema selle klassi positiivset energiat, nutikust, loovust, tegutsemistahet! Aitäh ja palju kordaminekuid kõiges,
mida edaspidi ette võtate! Aitäh kodudele
imeliste laste eest!!
klassijuhataja Kadri
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Surju Põhikool
Mõeldes lõppenud kooliaastale
„Haridus on parim, mida
elurännakule kaasa võtta,“
ütles Aristoteles.
Alustades sügisel uut
kooliaastat ei osanud meist
keegi ette näha, kui palju
uusi ja põnevaid rännakuid
see kaasa toob. Tavapärane
koolielu pöörati märtsi teises pooles pea peale. Alanud kriis on olnud viimaste
aegade suuremaid väljakutseid hariduses. Kogu kooliperel on tulnud päevapealt
ümber mõtestada kogu
õppetöö. Samas lõi kriis ka
parimad võimalused selle
valdkonna arenguks ja paradigma muutuseks. Meie koolis on ka varasemalt olnud
e-õppe päevi, kuid nüüd tuli
ühe tööpäevaga ette valmistada õppeperiood, mille
pikkust me algselt ei teadnudki. Kahest nädalast sai
peagi kuu ja siis teine, ühtekokku kaks ja pool kuud
distantsõpet. Distantsõppe
algusest võtsime hoiaku, et
tulemuste saavutamisest ja
õppekava läbimisest on olulisem hoida õpilastes huvi ja
motivatsiooni õppida. Olen
uhke oma kooli õpetajate
üle, kes suutsid kiirelt oma
töö ümber korraldada ning
õppisid lühikese ajaga selgeks Classroomid, Zoomid
ja Opiqud. Tänaseks saame
öelda, et algsed kokkulepped on aidanud kaasa õpiväljundite saavutamisele.
Olen väga tänulik meie kooli
lastevanematele, kellele distantsõppe samuti uusi väljakutseid esitas. Aitäh, et olite
õpetajatele toeks, koostöös
saavutasime parima. Suur
toetus oli kooli personalilt,
kes samuti olid nõus oma
töö ümber korraldama ja
õpilastele sooja lõunat valmistama ja koju toimetama
hakkasid.
Alati saab paremini, nii
ütleme koolis ka õpilastele,
aga tänasel päeval saame

Surju Põhikooli lõpetajad.
1. rida vasakult: Henri Viik, Greete Viik, Ege Bender, Ele Soosaar, Marten Kask.
2. rida vasakult: klassijuhtaja Maarit Koger, esimene klassijuhataja Ave Kartau
Foto: Valter Tominga

olla rahul koolis saavutatuga. Südantsoojendav oli
kooli hoolekogu märkamine
ja tänusõnad nii õpetajatele
kui kooli töötajatele.
Kooli kõige suuremaks
kordaminekuks saab pidada
iga uue eduka lennu teelesaatmist. Sel aastal lõpetas
kooli 59. lend. Lõpetas teisiti, lõpueksamiteta. Lõpetas väga edukalt, kahe kiituskirjaga.
Traditsiooniliselt antakse
lõpuaktusel üle Surju kooli
kunagise direktori Aleksander Riisi nimelised stipendiumid.
Aleksander riisi nimelised
stipendiumid 2020
Henri Viik – Aleksander
Riisi nimeline stipendium
2020 „Aasta lõpetaja”, läbi
aastate väga hea õppeedukuse eest ning märkimisväärse panuse eest kooli
muusikalisse tegevusse ja
sporti.

Marge Leppik – Aleksander Riisi nimeline stipendium
2020
„Aasta
õpetaja“ tähelepanuväärse
arendustegevuse eest Surju
Põhikoolis õpetajana ja
kooli sotsiaalpedagoogina.
Reet Kukk – Aleksander
Riisi nimeline stipendium
2019 „Aasta töötaja”, tähelepanuväärse panuse eest
tervisliku toitumise arendamisel Surju Põhikoolis.
Kool tunnustas oma
aumärgiga
Greete Viik– väga heade
tulemuste eest õppetöös ja
kooli eduka esindamise eest
maakondlike ja vabariiklikel olümpiaadidel.
Henri Viik – väga heade
tulemuste eest õppetöös
ning kooli eduka esindamise eest aineolümpiaadidel
ja spordis.
Marten Kask – väga
heade tulemuste eest õppetöös ja kooli eduka esinda-

mise eest spordis.
Surju Põhikoolil on head
sõbrad ja toetajad, kes soovivad tunnustada õpilaste
edusamme ja õppetegvust
koolis. Sel õppeaastal otsustas kooli õppenõukogu välja
anda stipendiumid järgmistele õpilastele:
2019/2020
õppeaasta
parim
emakeeletundja
on 8. klassi õpilane Lume
Tuum, emakeelealase töö
eest koolis ning väga eduka
esinemise eest Ilmi Kolla
nimelisel luulevõistlusel.
2019/2020
õppeaasta
parim reaalainetes on 7.
klassi õpilane Reimo Luik,
väga heade tulemuste eest
reaalainete õppimisel.
2019/2020
õppeaasta
kodaniku stipendiumi stipendiaadid on 5. klassi
õpilased Piibe Gerne,
Kaisa Varep ja Gregor
Metsa, väga eduka aasta
eest „Oma Riigi“ valitsuses.

2019/2020
õppeaasta
parimad spordis on 9.
klassi õpilased Ege Bender
ja Marten Kask.
2019/2020
õppeaasta
„Kodukoha ere täht“ on 8.
klassi õpilane Martti Tarsalainen.
2019/2020
õppeaasta
parim loodusainetes on 9.
klassi õpilane Greete Viik.
Elus on tihti nii, et loodame ja ootame, kuid vahel
tundub, et asjatult. Mõnikord tekib tahtmine oma
unistustele selg pöörata ja
trotsiga mõelda, et tulgu,
mis tuleb. Ehk peaksimegi
seda tegema või siiski mitte?
Vastus sellele küsimusele peitub meist igaühe
enda sees. On enda valik,
kas elada ainult olevikus
või lubada endale pisikest
lootust ja ootust paremale
tulevikule.
Meil – täiskasvanutel –
on elukogemus, mis lubab
valida, kuid meil – täiskasvanutel – on ka kohustus suunata ja julgustada
noori looma suuri unistusi

ja ootama nende täitumist
isegi siis, kui antud hetkel
tundub mõistlikum elada
ainult tänases päevas.
Selleks, et noor inimene
saaks lendamiseks tiivad,
tuleb meil aasta aastalt ja
päev päevalt talle õpetada,
kuidas ennast usaldada ja
armastada. Ainult siis, kui
suuta ennast piisavalt usaldada ja armastada, annab
elu meile lendamiseks tiivad…
Tänan kõiki õpilaste
koduseid, vallaelanike ja
koostööpartnereid meeldiva ja tulemusliku koostöö eest.
Loodan
siiralt,
et
peale suvepuhkust algav
2020/2021 õppeaasta toob
kooliperele rõõmu, häid
tulemusi ja kordaminekuid ning vähem erilisi
olukordi.
Kohtumiseni 1. septembril kell 10.00 uue
õppeaasta avaaktusel.
Heidi Kodasma
Surju Põhikooli direktor

hEAD Surju KooLi
ViLiSTLASED!
Juba 20 aastat töötab kool uues majas… Paljudele on
aga väga hinge jäänud selle kooli vana maja ning seal
töötanud õpetajad. Ajendatuna sellest otsustas grupp
vilistlasi jäädvustada kauaaegsete õpetajate nimed
tammepuust pingile. Aluseks on võetud tööaeg seal 25
ja enam aastat.
Need õpetajad on: Aleksander Riis, Aleksander Kallaste, Marie Haljaste, Elvi Arro, Anne-Mari Haljaste,
Karin Juhkam, Hilja Valme, Silja Juhansoo, Aino Palmiste, Tiiu Turk, Enda Reilent, Aime Jürgenson, Maie
Sarapik ja Eve Männik.
Pingi pidulik avamine on planeeritud oktoobrikuu
algusesse, kui tähistatakse õpetajate päeva. Et see
kaunis mälestuspink valmis saaks, on vaja vilistlastelt
rahalist abi. Palume võimalusel toetada meid väikese
summaga. Selleks pöörduge Ave Kartau poole, kes töötab Surju koolis õpetajana. Temalt saate infot, kuhu ja
kelle nimele raha kanda.
Jääme lootma teie osavõtlikkusele.

Kilingi-nõmme Muusikakool
Kilingi-nõmme Muusikakooli 31. lend
Käesoleval
2019/2020
õppeaastal
lõpetasid meie noored muusikud oma
õpingud muusikakoolis eriliselt seoses
koroonanaviiruse põhjustatud eriolukorraga.
Tavapäraste lõpueksamite asemel
toimusid arvestuslikud ettemängimised
muusikakooli saalis või ka video teel.
Solfedžo eksam toimus samuti arvestusena interneti teel.
Aga noored andsid endast parima ja
lõpuaktusel 8. juunil muusikakooli saalis kuulasime viie lõpetaja esituses esimest kontserti sel kevadel.
Publikut oli küll tavapärasest vähem,
kuna järgisime nõuetekohaseid reegleid,

aga õhkkond oli kodune ja meeldiv –
kõige lähedasemad olid kohal!
Kõik meie kolm noormeest lõpetasid
muusikakooli kiituskirjaga!
31. lennu lõpetajad õppisid järgmisi
instrumente:
Thomas Samuel Berg – saksofon,
õpetaja Iivo Hakkaja; Anette Lensment
– klaver, õpetaja Tiia Hermann; Elisa
Johanna Lindov – klaver, õpetaja Helina
Tamm; Laurits Meinson – akordion,
õpetaja Õnnela Teearu; Kaspar Vaikmaa – klaver, õpetaja Piia Kajando.
Külli Kelu
Muusikakooli direktor

Muusikakooli lõpetajad, vasakult Thomas Samuel Berg, Anette Lensment, Elisa
Johanna Lindov, Kaspar Vaikmaa ja Laurits Meinson. Foto: Kadri Karon
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SPorT
Selgusid esimesed kriisijärgsed
Pärnumaa meistrid
30. mail Kilingi-Nõmme
staadionil
toimunud
Saarde lahtistel MV-l klassikalises lamades surumises jagati välja seitse
Pärnumaa meistri medalit.
Anne Aaslaid (SK Ringi)
surus 12-aasta vanusel
võistlusel esimese naisena sirgetele kätele 75,0
kg rauda. Meestest tulid
Pärnumaa
meistriteks
Robin Vainlo (Saarde), Jüri
Hiiesalu (Pärnu), Ringo
Vainlo (Saarde), Assar

Tallo (Saarde), Erkki Sassiad (SK Ringi), Tanel Trei
(SK Ringi). Võistluspäeva
suurima raskuse surus üles
kodukohas võistlev Gert
Koovit – 180,0 kg (Tallinn).
IPF suurima punktisumma
saavutas Alexsander Andrusenko Tartumaalt, kes
saavutas kuni 105 kg kehakaalus eriti napi võidu
Erkki Sassiad ees.
Tänud
ICONFIT-le,
kelle rikkalik auhinnalaud
tõi võistlema 21 sportlast.

Saarde valla 6-etapiline discgolfi sari sai hoo sisse

Assar Tallo

ALAS-KuuL AS hüppepäeval hüpati
296,29 € eest
Saarde
võrkpallimeeskonna peasponsor ALASKUUL AS pani taas õla
alla järjekordse heategevusliku hüppepäeva toimumisele. Hüpitshüppamise
klubi Trikit show andis
spordipäevale meeleoluka
alguse. Neljal võistlusalal
jagati välja neli komplekti Saarde valla medaleid. Paneb rõõmustama,
et Saarde taekwondokaid
toetasid ka Põhja-Pärnumaa, Pärnu ja isegi Türi

Kilingi-nõmme
Spordihoone
suvel
Juulis-augustis on spordihoone avatud argipäeviti 13.00–21.00. Nädalavahetusel on spordihoone
suletud.
Kilingi-Nõmme linnasauna remondi ajal leevendab Kilingi-Nõmme
spordihoone saun linnarahva sauna vajadusi.
Peab arvestama, et spordihoones ei saa vihelda
ja pruukida alkoholi.
Välisjalanõudki
tuleb
jätta eeskotta. Saun on
soe reedeti 16.00–20.00.
Tunniajane saunatamine
maksab sarnaselt jõusaali
külastajale 2 €.

hüppajad. Sarnaselt kahe
aasta taguse hüppepäevaga, on tulemuste põhjal suurima kasuteguriga
võistleja Andrus Toomla.
Tema hüpete kogusumma
on 10,52 €. Kokku hüpati
70 osaleja poolt 296,29 €
eest. Kogutud summa eest
soetab ALAS-KUUL AS
lastele vajalikku treeningvarustust.
Toivo Tallo
Kilingi-Nõmme
Spordihoone juhataja

Tänaseks on toimunud kaks
etappi. Esimesel etapil oli 33
ja teisel 31 võistlejat. Saarde
valla meistri selgitamiseks
ja “Lähme koos 2020” sarjas osalemiseks on vaja osaleda vähemalt neljal etapil.
2007-2011 tüdrukute parim
oli mõlemad etapil Margot
Klettenberg. Sama vanade
poiste 1. etapi võitis ülekaalukalt Rico Kalde. Teisel etapil oli võidukas Gert
Manilets. 2002-2006 sündinud tüdrukute mõlemad
etapid võitis Marie Kielas.
Selle vanuseklassi poistest
on kahel korral võidu napsanud Robin Vainlo. Nais-

Margaret Klettenberg ja
Marie Kielas
2. etapi II koht Robert Platais, I koht Robin Vainlo ja III
koht Gerrit Rattam

test juhib võistlussarja kahe
etapivõiduga Reine Klettenberg. Meeste 1. etapi võitis
Indrek Kask (-5 alla pari).

2. etapil oli konkurentidele
püüdmatu Madis Aal (-11
alla pari). Nemad juhivad ka
võistlussarja Kristjan Pärna

(-3), Priit Avarmaa (-1) ja
Mihkel Möldri (-1) ees.
Sarja kolmas etapp on plaanis korraldada 31. juulil.
Võistlussarja koondtabel on
nähtav www.sksaarde.ee.

Algas TV10 olümpiastarti 49. hooaeg
TV10 Olümpiastarti 49.
hooaja (2019/2020) III ja IV
Pärnumaa etapp toimus 11.
juunil 2020 Rannastaadionil.
TV10 võistlustel esindas Kilingi Nõmme Gümnaasiumi 12 õpilast. Kõik
õpilased olid ülimalt tublid
ja jõudsid finaali, kaheksa
parema hulka ning 9 õpilast

võitsid medali!
Kuldmedalid saavutasid: Kristor Laius 1000m
jooksus, Henri Sireli 1000
m jooksus.
Hõbemedalid saavutasid: Iiris Kangur palliviskes
ja kettaheites, Kuldar Vreimann kuulitõukes, Maria
Kaljur 600 m jooksus,
Kristor Laius palliviskes,

Crystal-Eliis Krapp teivashüppes (treeneri Romet
Mihkels)
Pronksmedalid saavutasid: Kristor Laius kuulitõukes, Markus Kaljur 1000
m jooksus, Liis-Marie Kaljur 600 m jooksus, Lisete
Lensment palliviskes.
Õpilasi treenib treener
Kuro Link.
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Saarde läbi ajaloo prisma
1959
7. juunil peeti suveaias linna
laulupäeva. Kohal olid ka koorid
Ristikülast, Allikukivilt, Viljandist
ja Pärnust. Õhtul etendus S. Mihhalkovi komöödia „Metslased“.
17. juunil toimus Tali rahvamajas noorte suvepäevade avamine.
Kõnedega esinesid rajooni parteiorganisatsioonist sm Ülo Niisuke ja
Tali kooli õpetaja Halling. Toimusid loengud teemal kuidas pidada
pulmi ja toitu valmistada. Rahva
poolt nimeks saanud „võsaleer“
kestis kuni 24. juunini, osa võttis
29 noort.
Kilingi-Nõmme
leivakombinaadis valmistati 18 sorti tooteid.
Ööpäevas küpsetati 30 tonni leiba.
Kasutada olid tainasegumasin,
jahusõel, soolalahustaja, automaatne soolamõõtja, automaat
veesegaja ja tainatükeldaja. Leivategijad olid Herman Koppel, Eha
Lehismets, Olga Allik, Karl Vugt,
Viivi Rääk ja Herdi Sutt.
21. juunil sõitsid rajooni laulupäevale Allikukivi mees- ja naiskoor, rahvatantsijad ja pillimees
Volli Tasuja.
Kilingi-Nõmme Keskkooli 11.
kl lõpetajatest märgiti ära tublimad: Jaan Pärnat – hea seltsimees
ja õppur; Mait Ollino – tubli õppur,
komsorg ja pillimees; Tiina Askola
– tubli õppur, oskus teisi õpetada;
Luule Peetri – ühiskondliku töö
hing, komsorg; Vello Tallo – tehnikahuvi ja fotomees; Aavo Avalo
– sportlane-akrobaat; Helgi Sits –
kooli näiteringi hing, tubli õppur;
Rait Kuri – kooli raadiosõlme juht,
tehnika huvi.
Tallinnas ENSV koolinoorte
spartakiaadil tuli 17.-18. a poiste
klassis meistriks 10. kl õpilane Ain
Koovit, visates oda 53,99 m.
Tali keskkooli õppeala juhataja
Erika Mahhova ja õpetaja Ilme
Tamme lõpetasid Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja õppimisega
seal alustasid direktor Aino Mango
ja vanempioneerijuht Asta Muri.
Kõrgemäe sovhoosi spordivõist-

lusel saavutas 25 km jalgrattasõidus eraldi stardiga II koha Hugo
Tomson ajaga 45,26 min.
Juulis korraldati linnas piirkondlikud
tuletõrjevõistlused,
millest võtsid osa Kilingi-Nõmme
Metsamajandi (I koht), KilingiNõmme Tarbijate Kooperatiivi (II
koht) ja Stalini-nim. kolhoosi võistkonnad (III koht).
Abja rajooni autahvlile pandi
Kilingi-Nõmme
Metsamajandi
direktor Heino Teder, KilingiNõmme Tarbijate kooperatiivi
toiduainete kaupluse nr 3 juhataja
Einart Mets, Kilingi-Nõmme metsapunkti tööline Meinhard Kutsar ja Kilingi-Nõmme Kohaliku
Majanduse Kombinaadi tsehhi nr 2
tööline Aino Vallap.
Koolide ülevaatusel tõdeti, et
Vana-Kariste kooli elektrijõujaam
vajab tehnilist täiendust, Talile on
vaja internaadihoonet, Kanaküla
koolimajale juurde klassiruume,
Laiksaare koolile uut elektrit,
Vana-Kariste koolile võimlemissaali ning Tali, Veelikse ja Ristiküla kooliaiad vajavad korrastust.
20. juulil autasustas Vabariiklik Ametiühingukomitee KilingiNõmme metsapunkti 7000 rublaga
ja andis üle rändpunalipu – sots.
võistluses vabariigis II koht.
30. ja 31. juulil peeti KilingiNõmme Metsamajandis metsamajanduslike tööde mehhaniseerimise vabariiklik nõupidamine.
Kiideti Marana laiatarbetsehhi (oli
vabariigi suurim!), kus 96% kõigist tööoperatsioonidest olid mehhaniseeritud. Ehitamise kogemusi
tutvustas metsamajandi vanemmetsaülem Niilo Mei, tööd Marana
tsehhis juhataja Mihail Bülov ja
peainsener Jüri Avikson. Marana
laiatarbetsehhis töötas 4 lokomobiili ja 40 seadet.
Kilingi-Nõmmes said Vabriku
(nüüd Kiriku), Järve ja Laada tänav
asfaltkatte.
Jätkub
Olev Paukson

Sellest lehenumbrist alates avaldame Tihemetsa Tehnikumi
juubelikokkutulekuks koostatud raamatust katkendi.
raamatut saab osta kokkutulekul 03.07.2021. raamatu on
koostanud Erna gross.

VoLTVETi MõiS
„1784.aasta 25.märtsil olen ma
saanud oma kätte rendi ja pantimise korras Tigniza mõisa ja
Kerseli (Kärsu) karjamõisa ja
1784.aasta 23.aprillil alustasin ma
nende mõisate majandamist, milleks andku halastaja Jumal mulla
ja mu järglastele oma armulikku
õnnistust. B.H.von Stryk“. Pärnu
kreisipealik (maakonna aadlike
peamees) Bernhard Heinrich
von Stryk pani sule käest ja vaatas mõne silmapilgu oma kabineti
laudparketist põrandat. Ta võis

rahul olla.
Alates aastast 1786 kuni 1919,
mil Eesti Vabariik mõisad riigistas, kuulusid Tignitza ja Kärsu
mõis Strykkide omandusse. Tegemist on põlise aadlisuguvõsaga,
kes oli Liivimaale jõudnud juba
16.sajandi algul.
Kuigi vanima pojana päris
Heinrich ka oma isa mõisa, sajandeid perekonnale kuulunud Riidaja, polnud see ikka oma kodu.
Sellepärast metsade rüppe peitunud Tigniza osta tuligi. Ostu-

22

2

Eelmise vabariigi ajal Villa ja Mäe tänava nurgal linnas ehituste tarbeks olnud liivaauk. Linavabriku
ehituseks veeti liiv sellest liivaaugust. Töö käis käsitsi ja hobuste abil. Taga Mäe tänava majad mis
pääsesid hiljem 1941. a 5. juulil Kiriku tänava ja kesklinnas „punaste“ süüdatud suurpõlengust

Sama koht 1945.-1955.? a peale 1941. a Kiriku tn põlengut, taga Mäe tn majad. Vasakul pilpaaia
taga tänapäeval Kiriku – Villa tänava nurgale ehitatud maja
Kiriku tänav nr. 12 – põles JAKOBSON JAANi valdusena.

hinnast oluliselt väärtuslikum
oli mets, mis sellel maal kasvas.
Bernhard Heinrich von Stryk oli
tol majaraamatu täimise hetkel
39-aastane. Pikk, heledate juuste
ja hõreda põskhabemega. Ja alles
kaks aastat abielus endast 17 aastat noorema Anna Elisabeth von
Oettingeniga. Tignitzast kujuneb
nende lemmikmõis. Eelmisel aastal oli neil sündinud esimene laps
– tütar Helene Gertrude. Ja nüüd
oli Anna taas vihje andnud, et
jõuludeks on pärijat oodata. Tegelikult sündis paaril esimene poeg
alles kolm aastat hiljem, pärijaks
ei saanud aga veel temagi. Tignitz
otsustati pärandada pere seitsmendale lapsele Heinrich Franzile.
Kokku õnnistati paari 11 lapsega.
Viimast korda isaks saades oli
Bernhard 56 aastat vana.

Elupäevi oli talle antud palju.
Bernhard Heinrich von Stryk
suri 83-aastasena. Selleks ajaks
oli ta omandanud ka Suure-Kõpu
ning Taagepera mõisa. Kõik nood
olid viidud heale järjele. Legendid jutustavad vanast Strykist kui
ihnest ja karmist peremehest, kes
ei peljanud oma talupoegadele
ihunuhtluse andmist. Täna meenutavad Tihemetsa esimest Stryki
lagunenud Baltimaade pikim kõrtsihoone 17 ruumiga, 85,05 meetrit
pikk ja 15,3 meetrit lai. Rootsi ajal
käsu korras rajati igale teeristile
käsukorras kõrts. Nii on juba 1688.
aastal selle kohal kõrts olnud.
Sammaskaartega 1795.aastal
valminud mõisaait (tõllakuur).
Mõisaaida mõlemas otsas asusid
teraviljaaidad ning all keldriruumid juurvilja ja kartulite hoidmi-

seks. See oli 18.sajandi tüüpiline
mõisaait. Hoone on osalt pae-,
osalt maakivist, fassaad kolme
kaarava ja sõiduväravatega. Lame
viilkatus on kaetud haruldase ja
kalli kiltkiviga. Voltveti mõisa
õlleköök asus järve ääres. Selles
majas õlu laagerdati ja villiti. Maja
keldrit on kasutatud ka juurviljaaidana. Õlu keedeti pisut eemal
majas. Varemeid on veel näha
paisjärve ja Tihemetsa-Punapargi
tee vahel. Peale mõisate riigistamist sai need hooned endale Jaan
Maide, viimane I Eesti V Sõjavägede ülemjuhataja ja ka Otto Tiefi
valitsuse ülemjuhataja, kes püüti
kinni Rootsi põgenedes ning NSV
Liidu ülemkohtu poolt maha lasti.
Jätkub
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Laupäeval 18. juulil toimub Sigaste külaplatsil

Sigaste KunZtkülapäev.
Üles astub Tsirkus-Kunst-Teater “Põleva Kaelaga Kirjak”, avatakse
kunstinäitus, esinevad kohalikud loomeinimesed ja muusikud
ning toimub muud põnevat. Olete oodatud vaatama-kuulama, või
kaasa lööma kui on lusti, julgust ja loomingulisi mõtteid.
Lisainfo saamiseks helista telefonil 521 7649.
Üritus on tasuta, kaasa võtta hea tuju, piknikukorv suupärase
söögipoolisega ning ühispotist jagatava tee jaoks oma tass.
Alustame kell 15:00 ning tegevust jagub õhtuni.

MAAPINNA
ETTEVALMISTUS
METSA
ISTUTAMISEKS
KETASADRAGA.
Tel. 5645 1927
info@meiletop.ee
www.meiletop.ee

OÜ ESTEST PR
ostab

METSA- JA
PÕLLUMAAD
Tel 504 5215
514 5215

Müüa kuivad
ahju- ja katlapuud.
Kaminapuud ja klotsid
40 l võrkkotis.
Puitbrikett.
Telefon 5120 411
Peeter Orobko
Täisväärtuslik

MUNAKANADE TÄISSÖÖT.
Sööda retsept koostatud kogemusel,
silmas pidades Eesti linnukasvatajate
vajadusi.
Hind 11.30€/kott (20kg kott)
Alates 4 kotist transport tasuta koju kätte.
Tellimused vormista:
www.ait24.ee, ait24@ait24.ee
või tel. 5855 7025

VAJAD LITSENSEERITUD
KORSTNAPÜHKIJAT?
Töö ... ja korralik.
Venno
5558 3682
avmconsultoy@gmail.com
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Kuhu minna meie vallas
JUUNIS
Laupäeval, 27. juunil kell 11.30 Perespordipäev
Kõveri Puhkekeskuses. Kavas laste duatlon,
Kõveri triatlon, vibuvõistlus, võistkondlik
SUP-aerutamine, käruralli.
Esmaspäeval, 29. juunil kell 10.00 Hindpere
Optika silmade kontroll ja prillide müük
Kilingi-Nõmme klubis.
JUULIS
Neljapäeval, 2. juulil kell 18.00 animafilm “Edasi”
Kilingi-Nõmme klubis.
Laupäeval, 11. juulil kell 12.00-17.00 Saarde valla
laste- ja noortepäev Kilingi-Nõmme suveaias.
Kavas erinevad töötoad ja tegevused. Vihma
korral Kilingi-Nõmme klubis.
Pühapäeval, 12. juulil kell 11 Kodulooline
jalutuskäik TUNNE OMA KODULINNA,
kogunemine kesklinna laste pargis. Jalutame
Kiriku tänaval. Korraldaja on Saarde
koduloohuviliste seltsing.
Kell 12.00-17.00 Aiapäev Allikukivi Veinimõisas.
Tasuta
Kell 18.30 Riho Sibula kontsert Saarde Katariina
kirikus. Tasuta.
Laupäeval, 18. juulil kell 15.00 Sigaste
KunZtkülapäev Sigaste külaplatsil. Tasuta.
Kaasa võtta hea tuju, piknikukorv suupärase
söögipoolisega ning ühispotist jagatava tee
jaoks oma tass
Laupäeval, 18.–19. juulil kell 12.00-17.00 Avatud
talude päev. Saarde vallast osalevad Allikukivi
Veinimõis ja Vardja talu Kanuumatkad.
Pühapäeval, 26. juulil kell 10.30 XVIII
Kilingi-Nõmme triatlon. Võistlusklassid
mudilastele ja lastele. Võimalik osaleda
lühikesel või pikal triatlonil. Eraldi arvestus
meeskondadele, naiskondadele,
päästeteenistujate võistkondadele.
Kell 11 Kodulooline jalutuskäik TUNNE OMA
KODULINNA, kogunemine kesklinna laste
pargis. Seekord jalutame Kiriku tänaval. Saarde
koduloohuviliste seltsing.
Kell 12.00 Eesti noorte karikavõistluste
5. etapp motokrossis Lauri krossirajal.
31. juulini 2020 avatud näitus Veelinnurahvas.
Lennart Meri filmirännakud 1969–1988 ja Pärnu
Fotoklubi ülevaatenäitus
Kilingi-Nõmme Klubis.

JAAN KRAAV
97
AINO MÄGI
95
AUGUST KARTAU
94
VILMA RICHTER
89
AUNA MILLER
88
MAIMU MÄE
88
ERDINAND KESKOJA
88
HELJU REA
87
HELJU ILVES
87
EVI ELLUS
87
JUTA PAJUNURM
86
ANNE-MARI HALJASTE
86
ENDEL SAAR
85
SALME KORE
85
ELMAR MURU
84
JAAN NELKE
84
URVE NUUT
83
IDA SAALISTE
83
IIVI MURU
82
ENDEL STAMM
82
EHA LILLELEHT
82
KARL TÕKKE
82
HILDA OLDE
81
ILMA SALUSTE
81
TIIU MÄNDMETS
80
MILVI KARLEP
80
PAUL METSASALU
80
EHA KUUSK
75
ARVI MESI
75
SVETLANA LAPKINA
75
NIINA MARTINSONE
70
ALEKSANDER MELNITS
70
Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist ajalehes, peaksid sellest teatama e-posti aadressile mari.treial@saarde.ee, info@saarde.ee või
telefonidel 449 0138, 449 0135 hiljemalt eelneva kuu
15. kuupäevaks.

Korstnapühkija Rainer Pirjo
Tase 4
kutsetunnistuse nr 153050

tel 5844 0510
rainer010203@hot.ee

www.korstnad-kolded.ee

AUGUSTIS
Laupäeval, 8. augustil kell 18.00 suvekontsert
Allikukivi Veinimõisas: ANETT. Esimestele
kiirematele on piletid saadaval 13€ ning peale
seda 15€. Kohapealt ostes on pileti hind 18€.
Uksed avatakse tund enne kontserdi algust.
Kohapeal on avatud kohvik.

Keithi Pika ja Rando Meerase
perre sündis 19. mail tütar
DELANI PIKK
Sandra Jürimäe ja Kalvi Kris Randlepa
perre sündis 25. mail tütar
KIMBERLI RANDLEPP
Kristel ja Rainer Rootsu
perre sündis 03. juunil poeg
RAMON ROOTS

Kuues üle-Eestiline avatud talude päeva nädalavahetus toimub 18. ja 19. juulil.
Sind ootavad nii suuremad farmid kui ka väiksemad talud, põnevad loomad ja taimed, vinge põllumajandustehnika, päris talutoit, ekskursioonid,
töötoad ja veel palju põnevat. Igal talul on oma
programm, milles näidatakse oma talu eripärasid. Avatud talude päev annab hea võimaluse
näha, kuidas kasvab kodumaine toit, mida kujutab
endast üks tänapäevane talupidamine või põllumajandusettevõte ning kui mitmekesine on maaelu.
Saarde vallast võtavad osa
Allikukivi Veinimõis
Vardja talu Kanuumatkad
Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit, korraldamist rahastatakse Eesti
maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

LEMBIT TÄHE
16.06.1942 – 05.05.2020
LIUDMILA SAFINA
07.06.1947 – 22.05.2020
HELGI MÄEOTS
19.04.1959 – 23.05.2020
LINDA-ROSILIE ADAMSON
04.01.1920 – 24.05.2020
AILI JÜRGENSON
18.08.1935 – 31.05.2020
HILJA KUUSK
29.06.1941 – 05.06.2020

järgmine Saarde Sõnumid ilmub augustikuus.
Kultuuri- ja teiste sündmuste toimumise osas
tuleb jälgida jooksvat infot.

SALME RUUL
07.06.1940 – 19.06.2020
ENN TALVE
11.01.1956 – 22.06.2020
Kuulutuse vastuvõtt:
Saarde vallavalitsus, E-R 8-16.30

Väljaandja: Saarde Vallavalitsus
Tel. 449 0135

www.saarde.ee

Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
tel. 443 3309
www.hansaprint.ee

