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Vallavanema
veerg
Esimesest juulist kehtima
hakanud uus Saarde Vallavalitsuse struktuur (vt lehekülg
nr 2) on tekitanud palju küsimusi ning arusaamatust elanike hulgas. Püüan veidi kirjeldada töökohtade ja töötajate
ülesandeid. Selleks, et kõik
seadusest tulenevad teenused
oleksid kaetud ja kõigil oleks
ühene arusaam vastutusest,
on juhtimisstruktuur jagatud
viide rühma: sotsiaal-, humanitaar- ja haldusvaldkond,
raamatupidamisteenistus ning
vallakantselei. Igat valdkonda
juhib nõunik, raamatupidamisteenistust juhataja ja vallakantseleid vallasekretär.
Selline valdkondade struktureerimine vähendab töökoormust ja võimaldab kiiremat
asjaajamist. Personalikulude
vähendamine võimaldab ühtlustada palkasid sisemiste ressursside arvelt, mis omakorda
avaldab motiveerivat mõju
töötajatele.
Igal töötajal, spetsialistil,
ametnikul on suur hulk seadusest tulenevaid kohustusi,
mille eest ta vastutab. Hetkel
on välja töötamisel dokument
„Saarde valla põhifunktsioonide hierarhia“, milles analüüsi
tulemusena valmivad protsessikirjeldustega teenuskaardid.
Antud dokument kirjeldab ära
protsessid ja tagab selle, et
oleks üheselt arusaadav asjaajamine vallavalitsuses.
Struktuuris on täitmata 2
ametikohta: kinnisvara-, hangete- ja arendusspetsialist ning
abivallavanema ametikoht.
Teeb muret, et ametikohtade täitmiseks korraldatud
konkurssidele on kandideerimisavalduste seas väga vähe
Saarde valla elanike sooviavaldusi. Seega võib ekslikult tunduda, et vallatöötajad palgatakse teadlikult väljastpoolt
kohalikku omavalitsust.
Info jagamise ja teenuste
kättesaadavuse parandamiseks
oleme muutnud valla kodulehte, käivitanud probleemidest teavitamise süsteemi ning
läbi sotsiaalmeedia kanalite
püüame suurendada valla tuntust kogu riigis.
Kokkuvõtvalt on eesmärgiks pidurdada elanike vähenemine vallas ning muuta Saarde
vald atraktiivseks elupaigaks.
Minna on veel palju, kuid
algus on tehtud.
Südamega Saardes
vallavanem

Hind 0.30 €

Saarde valla heakorra- ja kauni kodu konkursi
tulemustest
Meie suure valla esimene ühine
kaunite kodude ja asutuste hindamise konkurss on jõudnud
tulemuste kinnitamiseni vallavalitsuses. Siinkohal esitame
konkursist väikese ülevaate vallavalitsuse moodustatud 7-liikmelise
komisjoni poolt, tuginedes komisjoni 4 koosoleku protokollidele.
Komisjoni koosseisu kuuluvad
tänavu Eesi Kolla, Kaie Sakala,
Tiiu Tammiste, Kalev Lillemets,
Peep Põlma, Aleksander Vilinurm
ja allakirjutanu. Vallavalitsus võttis komisjoni liikmete nimetamisel
arvesse nii nende ametialast kogemust kui vallasisese linna ja külapiirkondade esindatust.
Kandidaatide esitamise aktiivsus esimesele konkursile polnud
just suur – alguse asi. Hindamiseks
oli esitatud 4 eramut tiheasustuses,
12 maakodu, 2 kortermaja, 2 sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordiobjekti ning 5 äri- ja tootmisobjekti
kategooriasse kuuluvat kinnistut,
kokku 25 objekti valla 16 asulast.
Komisjon vaatas ühiselt kõik
esitatud objektid üle 9. juulil, alustades kell 9.00 Kilingi-Nõmmes ja
jätkates sõitu marsruudil Saarde
küla – Veelikse – Marina – Laiksaare – Ristiküla – Kõveri – Ilvese
– Rabaküla – Metsaääre – Surju –
Jaamaküla – Saunametsa – Kikepera – Kärsu – Allikukivi. Kõigi
objektide juures jälgiti kinnistu
üldist heakorda, hoonete ja krundi
hooldust, kujundust, haljastust,
originaalsust, loodushoidu, keskkonnanõuete täitmist jpm, järgides Saarde Vallavolikogu vastavas
15.05.2019 määruses sätestatud
kriteeriume. Komisjoni liikmed
tegid tabelisse märkmeid sellest,
mis kellelegi silma jäi ja andsid
omapoolse esialgse hinnangu. Vesteldi omanikega, Peep Põlma ja
Kalev Lillemets püüdsid nähtud ilu
jäädvustada, tehes kokku üle 600
foto. Kõik komisjoni protokollid on
talle omase täpsusega vormistanud
Eesi Kolla.
Pärast objektide ülevaatamist
toimus arutelu Saarde vallamajas. Komisjoni liikmed avaldasid
oma arvamust iga objekti kohta,
tuues välja nii positiivseid külgi
kui üksikuid silma jäänud puudusi.
Võrreldi iga kategooria objekte
omavahel ning pandi paika paremusjärjestus, täpsemalt kuni kolm
esimest kohta igas kategoorias.
Komisjon kasutas ka Saarde Vallavalitsuse asjakohases korralduses
antud õigust jätta mõni tunnustus
välja andmata ja teha ettepanek
määrata eriauhindu. Kell 19.00
jõuti lõpule, st kõigi auhinnaliste
objektide konsensusliku järjestu-

Foto: Kalev Lillemets

Foto: Peep Põlma

seni. Hindamise kokkuvõte koos
autasustamise ettepanekutega esitati vallavalitsusele.
Komisjon on üksmeelel, et esitatud-vaadeldud konkursiobjektide
heakorratase on rõõmustavalt hea.
Siinkohal vaid mõned tähelepanekud nähtust.
Igale linnale ja vallale teeksid
rõõmu Saarde valla konkursi eramute arvestuses võitnud kõrvuti
asuvad Tamara Everti ja Raivo
Raidi kodu Saarde külas (I koht)
ning Maila ja Lembit Vahi kodu
Saarde külas (II koht) oma kauni-

duse mastaapsuse, läbimõelduse
ja mitmekesisusega. Ilusaks pole
tehtud mitte ainult oma kinnistud,
vaid suured alad väljaspool sedagi.
Võitja kohta on komisjoni protokollis kirjas: vana maja asemele on
ehitatud uus maja, restaureeritud
vanad kõrvalhooned, rajatud väga
lillerikas aed, kivisillutisega teerajad, avar lasteala ja juurviljaaed.
Pilkupüüdev õuevärav.
Kolmas koht läks jagamisele
kahe toreda Kilingi-Nõmme kodu
vahel.
Pikim arutlus toimus rohkema

arvuliselt (kokku 12) esindatud
maakodude kategoorias. Siin
leidis mõningal määral kinnitust
lausung ilu on vaataja silmades
ja väideldi veidi ka maitse üle.
Hindamistulemus oli siiski täiesti
konsensuslik: otsustati välja anda
kaks teist ja kaks kolmandat kohta
ning eriauhind – kokku viiele väga
toredale kodule. Eriauhind omistati Margit ja Raivo Sipelga kodule
Ristikülas. Seejuures komisjoni
protokollis on kirjas: Isikupärane,
pilkupüüdev, hästi hooldatud.
järgneb lk 3
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Saarde Vallavalitsuse struktuur

Saarde Vallavalitsuse
istungitel
22. juulil 2019. a
• kinnitati 2019. a augustikuus
juubelitoetuse väljamaksmine
kogusummas 450 eurot;
• võeti vastu korraldus sotsiaalhoolekande küsimuses.

Saarde Vallavolikogus
• otsusega nr 36 otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuv
Pärnu tn 60 kinnistu (registriosa nr 170606, katastritunnus
30601:002:0084,
sihtotstarve
Elamumaa 100%, pindala 859
m2) alghinnaga 39 000 eurot,
tagatisraha 10% alghinnast,
osavõtutasu 100 eurot. Vallavara võõrandamise enampakkumise korraldajaks on Saarde
Vallavalitsus;
• otsusega nr 37 otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuv
Kiriku tn 3 kinnistu (registriosa
nr 4296450, katastritunnus
30601:007:0013,
sihtotstarve
Ärimaa 60% ja Elamumaa 40%,
pindala 1234 m2) alghinnaga 24
000 eurot, tagatisraha 10% alghinnast, osavõtutasu 100 eurot.

Vallavara võõrandamise enampakkumise korraldajaks on
Saarde Vallavalitsus;
• otsusega nr 38 otsustati võõrandada otsustuskorras Marek
Künnapile Saarde vallas KilingiNõmme linnas asuv Pärnu tn 59
hoonestatud kinnistu (registriosa
nr 2641706, 2641806 ja 2641906,
katastritunnus 30601:006:0012,
pindala 2424,0 m2, sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa 70%
ja elamumaa 30%, ja kinnistul
asuv kuur ehitisregistri koodiga
103029092) hinnaga 22 000
eurot;
• otsusega nr 39 otsustati, et
Saarde vallavanemale hüvitatakse vajadusel kahel korral nelja
aasta jooksul prillide või muude
nägemisteravust korrigeerivate
abivahendite osaline maksumus.
Hüvitist makstakse nägemisteravust korrigeerivate vahendite
soetamise arvel märgitud sum-

mast 50% ulatuses, kuid mitte
rohkem kui 130 eurot;
• volikogu poolthäälteenamust ei
saanud otsuse eelnõu „Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks“ (Saarde
vallas Veelikse külas asuva
Meierei kinnistu võõrandamine enampakkumise korras) ja
otsuse eelnõu „Rahalise kohustuse võtmine“ (raha eraldamine
Metsaääre küla Miku väikekohtade ja Laadi väikekohtade elektrivarustuse madalpingevõrgu
renoveerimise toetamiseks);
• informatsiooni osas kuulati Priit
Laose informatsiooni kerksuskeskuse idee kohta, volikogu
esimehe tegevuse ülevaadet ja
vallavanema
informatsiooni.
Vallavanem vastas volikogu
liikmete küsimustele.
Külliki Kiiver
vallasekretär

Kilingi-Nõmme postkontori lahtiolekuajad
alates 2.09.2019
E
9:00 - 18:00
T, K, N 9:00 - 17:00
R
9:00 - 13:00
L, P
suletud
Kliendid saavad postisaadetisi
saata ja tellida saadetisi lähima
pakiautomaadi kaudu. Postmarkide, kaartide ja ümbrike müügiks
oleme sõlminud lepinguid alternatiivsete müügikohtadega, et kliendid saaksid mugavalt osta kõike
kirja saatmiseks vajalikku. See
on klientidele täiendavaks võimaluseks ka postiasutuse tavapärase
töökorralduse ajal.

Lähim pakiautomaat
Kilingi-Nõmme Konsumi
pakiautomaat
Pärnu tänav 37
Kilingi-Nõmme linn.
Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel
on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või
kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju
tellida
kliendiinfo
telefonilt
661 6616.
Tellimusi võetalse vastu E–R
kell 9–20 ja L-P 9-15.

Kirjakandja
osutab
järgmisi
teenuseid:
• kirisaadetise, postipaki,
kullerpaki vastuvõtmine ja
kättetoimetamine;
• rahakaartide
kättetoimetamine;
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
• postimaksevahendite müük;
• maksete vahendus.
Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad on leitavad Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/era/
veel/edasimuujad

Muudatused bussiliinide väljumistes
Alates 12.08.2019 bussiliinile nr 84
Pärnu – Kilingi-Nõmme – Kanaküla – Tihemetsa viimasele reisile,
väljumisega Pärnust 20:20, on lisatud reisipikendus Kilingi-Nõmmest Tihemetsani.
Muudetud on ka liini puhkepäevade väljumisi.
Bussiliini nr 85 Kilingi-Nõmme
– Punapargi väljumist muudeti
Kilingi-Nõmmest 5 minutit vara-

semaks (seni 13:25, uus aeg 13:20)
ja ka Punapargist tagasi 3 minutit
varasemaks.
Alates 01.09.2019 muutub bussiliini nr 80 sõiduplaan.
Teelõigul Laiksaarest Tõitoja
muutub sõiduplaan ühe minuti
võrra ja Tõitojalt Surju teeni ühe
minuti võrra. Sellise 2 minutilise
varasema sõiduajaga jõuab buss

kõikidesse järgnevatesse peatustesse kuni Pärnuni. Muudatust
saab rakendada Laiksaarest alates,
sest Laiksaares toimub kolme bussi
kohtumine ümberistumisteks. Seal
kohtub liin 80 Käära – Massiaru
– Tõitoja – Pärnu liinidega nr 78
Kilingi-Nõmme – Häädemeeste –
Soometsa – Pärnu ja nr 89 Häädemeeste – Kilingi-Nõmme – Pärnu.

05. augustil 2019. a
• otsustati seada Saarde vallas Jaamakülas asuvale Õitse
kinnistule
(katastritunnus
75601:001:0628,
registriosa
nr 736206, maa sihtotstarve
maatulundusmaa 100%) tähtajatu sundvaldus (kasutusõiguse ala 228 m 2) Eesti Lairiba
Arenduse AS-i kasuks. Õigustatud isikul on õigus sideehitise ehitamiseks, remondiks,
korrashoiuks, hooldamiseks,
asendamiseks ja muul viisil
kasutamiseks liini tagamise
eesmärgil avalikes huvides;
• väljastati Pindi Kinnisvara
OÜ-le välireklaami paigaldusluba 05. augustist 2019. a
– 31. juulini 2020. a välireklaami asukohaga Pärnu tn 37,
Kilingi-Nõmme linn;
• rahuldati hajaasustuse programmi vahenditest toetuse
saamiseks esitatud taotlused
tingimuslikult, sh üks taotlus osaliselt, kogusummas
138 462,42 eurot, millest riigipoolne toetus 45 758,00
eurot, kohaliku omavalitsuse
poolne toetus 45 758,04 eurot
ja omafinantseeringu summa
46 946,38 eurot, kusjuures
sõltuvalt projekti tegevustest
on nõutav ja väljastatakse
taotlejale toetuslepingu sõlmimise eeldusena ehitusluba
puurkaevu rajamiseks, taotlejal tuleb esitada ehitusteatis
ehitise püstitamiseks või taotlejal tuleb esitada notariaalne
kokkulepe
reaalservituudi
seadmiseks;
• hajaasustuse programmi toetusraha ebapiisavuse tõttu jäeti
rahuldamata kolm 2019. a taotlusvoorus esitatud taotlust;
• väljastati ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks aadressil Kullo-Veski, Ristiküla,
Saarde vald;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused
ehitusprojekti
koostamiseks
elamu-veski ja lauda rekonstrueerimiseks aadressil KulloVeski, Ristiküla, Saarde vald;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused
Sigaste
Rantso OÜ-le hoonete rekonstrueerimisprojekti koostamiseks aadressil Marana, Marana
küla, Saarde vald;
• anti kasutusluba Saarde vallas Väljakülas Lauri krossiraja katastriüksusele ehitatud noorte huvikeskuse
ja stardibokside kasutusele
võtmiseks;
• tunnistati vastavaks riigihanke
„Soojusenergia ostmine” (riigihanke viitenumber 211677)
tähtaegselt esitatud pakkumused, tunnistati hankemenetluses edukaks pakkujaks

•
•

•
•

Oilterm OÜ (registrikood
11673087), kelle 1 MWh soojusenergia pakkumuse hind on
47,78 käibemaksuta (hindamiskriteeriumi alus: madalaim
hind) ja kvalifitseeriti edukas
pakkuja Oilterm OÜ;
kinnitati „Saarde valla heakorra- ja kaunimate kodude
konkurss 2019“ tulemused;
nõustuti Saarde vallas Viisireiu külas asuva Uue-Pulga
katastriüksuse
(katastritunnus 78201:002:0099, pindala
10937 m2, sihtotstarve 100%
maatulundusmaa (011; M) riigi
omandisse jätmisega;
võeti vastu korraldus sotsiaalhoolekande küsimuses;
otsustati esitada volikogu
komisjoni(de)le ja/või Saarde
Vallavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõud „Enampakkumise
korraldamine
vallavara võõrandamiseks“,
„Vallavara
võõrandamine
otsustuskorras”,
„Rahalise kohustuse võtmine“ ja
“Saarde vallavanemale nägemisteravuse vahendite hüvitise
määramine ja maksmise kord”.

13. augustil 2019. a
• väljastati ehitusluba Osaühingule Saarde Kommunaal puurkaevu rajamiseks aadressil
Valga mnt 8, Allikukivi küla,
Saarde vald;
• otsustati soodustuste andmine
olmejäätmeveol;
• pikendati Saarde vallas Surju
külas Surju keskuses asuva
korteri kasutamiseks sõlmitud
üürilepingut kuni 31. augustini
2020. a;
• kuulutati välja riigihange
„M1-kategooria
universaal
keretüübiga sõiduauto kasutusrent“ ja otsustati viia see
läbi avatud hankemenetlusena;
• kehtestada Surju Hooldekodu
„Videvik” kohamaksumus ühe
hoolealuse kohta kuus alates
01. oktoobrist 2019. a;
• otsustati viia läbi enampakkumine Saarde vallas KilingiNõmme linnas asuvate Eha
tn 1a;
• (kinnistu
registriosa
nr
4023506,
katastritunnus
30601:007:0165,
pindala
1136 m 2, sihtotstarve elamumaa 100%) ja Eha tn 1b hoonestamata kinnistute (kinnistu
registriosa 4023606, katastritunnus
30601:007:0166,
pindala 1253 m2, sihtotstarve
elamumaa 100%) võõrandamiseks avaliku kirjaliku
enampakkumise korras pakkumise esitamise tähtajaga 06.
septembril 2019. a kell 10.30.
Alghind enampakkumisel Eha
tn 1a kinnistul on 3400 eurot,
tagatisraha 10% alghinnast,
osavõtutasu 100 eurot. Alghind enampakkumisel Eha tn
1b kinnistul on 3800 eurot,
tagatisraha 10% alghinnast,
osavõtutasu 100 eurot.
Külliki Kiiver
vallasekretär
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Maakividest trepid ja terrass, lastele mitmeid rajatisi, istutatud metsatukk,
teerajad.
Kortermajade võitja –
Sambla 6 Kilingi-Nõmmes
– kohta on protokollis muuhulgas: värvikirev lillepeener, õu hooldatud, puhkenurk, abihoone sein Saarde
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Foto: Kalev Lillemets

värvides triibuline. Teise
koha võitis Jasmiini korterelamu Jaamakülas, kus
ühiste jõududega korrastatud vana 8-krt elamu kauni
ja korras krundiga.
Sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordiobjektidest
on esindatud vaid kaks,
neist võitja – OÜ Surju Ter-

Foto: Peep Põlma

Swedbank annab teada
Swedbank annab teada, et alates 01.10.2019 suletakse
Pärnu Kaubamajaka esindus seoses pangakontori vähenenud külastatavusega. Viie aastaga on klientide voog
vähenenud pea kolm korda. Näeme, et üha enam eelistavad meie kliendid ajada oma pangaasju digikanalite (nt
interneti- ja mobiilipanga) vahendusel ning pangaesinduste külastatavus järjest langeb.
Pärnusse jääb alles üks pangaesindus asukohaga
Aida 5 (4 km kaugusel Papiniidust).
Kontserdimaja kontor on avatud esmaspäevast reedeni
kella 09:00-17:00.
Ebamugavuste vältimiseks soovitame eelnevalt aega
broneerida internetipangas aadressil https://www.swedbank.ee/private/home/more/appointments või helistades
6 310 310.
Sularahaautomaadid (saab raha sisse panna kui ka
välja võtta) jäävad Kaubamajaka Kaubanduskeskusesse
alles.
Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.
Eilike Maarand
kontorite juhataja
Kontserdimaja kontor

visekeskus ja Hooldekodu
Videvik – lühikirjeldus protokollis: vana mõisapargi
ja maalilise paisjärve äärde
rajatud ühendasutuse hooned on korras, ümbrus hooldatud, lillepeenrad. Tore ja
korras on ka teise koha võitnud Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll.

Foto: Kalev Lillemets

Äri- ja tootmisobjektide
hulgas jagati kohad kolmele
väga toredale ja toimekale
peretalule, seejuures I koha
sai Eha ja Roland Liesmenti
Kollikse mitmekesise tootmisega köögiviljatalu Metsaääre külas, kus head on nii
kodu- kui tootmiskultuur.
Konkursil
osalemise

eest saavad tänukirjad ka
kõik ülejäänud kaunid ja
korrastatud 7 maakodu ja 2
äriettevõtet.
Konkursi võitjaid ja osalejaid tänatakse ja autasustatakse, nagu kirjas volikogu
määruses, vallale olulisel
tähtpäeval lähikuudel.
Suur tänu kõigile 2019.

aasta valla heakorra- ja
kauni kodu konkursil osalenutele, kõigile ilutegijatele! Loodame tulevaks
aastaks kordades suuremat osalust.
Komisjoni meeldival
ülesandel
Jaanus Männik
abivallavanem

Foto: Kalev Lillemets

Esimesel poolaastal maksis haigekassa
130 000 inimesele töövõimetushüvitisi
2019. aasta esimeses pooles tasus haigekassa 92,6 miljonit eurot 130 000
inimese töövõimetushüvitiste eest.
Kõige rohkem viibisid inimesed haigus- ja hoolduslehel.
Haigekassa hüvitas esimesel
poolaastal ligi 157 000 haiguslehte,
millele kulus rohkem kui 42,5 miljonit eurot. Haiguslehtede keskmine
pikkus oli 13 päeva. Kõige rohkem
haiguslehti hüvitati veebruaris viirushaiguste leviku tõttu.
Haiguslehti võtavad rohkem naised. Eelmisel poolaastal oli haiguslehel 86 470 naist ja 70 430 meest.
Kõige rohkem väljastati haiguslehti
50 – 59 aastastele töötajatele, seda nii
naiste kui ka meeste osas.
Inimesed on haiguslehel peamiselt
lihasluukonna ja sidekoehaiguste,

vigastuste ja mürgistuste, hingamisteede haiguste, pahaloomuliste
kasvajate ning vereringeelundite haiguste tõttu.
Möödunud poolaastal tasus haigekassa sünnitushüvitiste eest ligi
32 miljonit eurot. ünnituslehe alusel
maksti hüvitist 5770 naisele, mida on
4% vähem kui eelmise aasta samal
perioodil,
Hoolduslehtede alusel hüvitati inimestele 15,4 miljonit eurot. Enamik
hoolduslehtedest võeti alla 12. aastase lapse põetamiseks, kõige rohkem
võeti hoolduslehti hingamisteede- ja
nakkushaiguste tõttu.
Eelmisel poolaastal on võrreldes
2018. aasta sama perioodiga suurenenud tööõnnetuse tagajärjel hüvitatud
töövabastuspäevade arv. Käesoleval

aastal maksti hüvitist 82 503 kalendripäeva eest.
Tööinspektsiooni andmetel toimus kõige rohkem tööõnnetusi
metallitööstuses, kaubanduses ning
ehitusvaldkonnas. Peamised tööõnnetuste põhjused olid samal tasapinnal libisemine, kukkumine ja komistamine ning kontrolli kaotamine
töövahendi üle.
Vivika Tamra
peaspetsialist
Avalike suhete ja tervise edenduse
osakond
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Vallavalitsuses alustasid
tööd uued ametnikud
Signe Laagus
Alates 15. juulist 2019. a
alustasin tööd Saarde Vallavalitsuses sekretärina. Kõrghariduse omandasin Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infotöötluse- ja
dokumendihalduse erialal.
Olen töötanud nii era- kui
avalikus sektoris erinevatel
ametikohtadel. Töö dokumentidega ning suhtlemine
erinevate inimestega on
olnud minu töövaldkonnaks
pikka aega.
Valla elanikelt ootan rohkelt kaastöid ja informatsiooni, mida kajastada valla
ajalehes.

Koostööle ja aktiivsele
infovahetusele lootes
Signe Laagus
sekretär

Suurjäätmete vedu
Suurjäätmete ja klaasijäätmete
kogumisring toimub esmaspäeval,
7. oktoobril 2019
Vastavalt Saarde Vallavalitsuse ja
Ragn-Sells AS-i vahel sõlmitud lepingule korraldatakse iga maikuu ja
oktoobrikuu esimesel esmaspäeval
suurjäätmete kogumisring. Juhul,
kui see kuupäev langeb riiklikule pühale, lükkub kogumisring
järgmisele esmaspäevale.
Korraldatud jäätmeveo uuel
etapil, mis algas 1. augustil 2017,
saab samal kogumisringil ära anda
nii suurjäätmeid kui ka lehtklaasi.
Auto sõidab jäätmevaldajate
juurde, kes on äraveo tellinud.
Tellimiseks helistage Ragn-Sells
AS-le tel 6060439 või saatke e-kiri
parnu@ragnsells.com. Samuti võite
oma soovi esitada vallamajja tel 449

0134 või 5307 0296, e-kirjaga info@
saarde.ee või kaie.sakala@saarde.
ee. Teatage oma jäätmeveo lepingu
number, jäätmevaldaja ja kinnistu
nimi ning aadress, jäätmete asukoht ja selgitused, mis jäätmetega
on tegu. Tellimine esitada hiljemalt
02. oktoobriks 2019, et jõuaks
korraldada veo logistikat. Paigutage
suurjäätmed ja klaasijäätmed värava
juurde või tee äärde autole ligipääsetavasse kohta. Klaasijäätmed panna
kasti või tugevast materjalist kotti,
mis kannatab autole tõstmist.
Suurjäätmete äravedu on tasuta,
kuid klaasijäätmete eest esitatakse
tellijale arve 114 eurot ühe m3 eest.
Kogust hinnatakse visuaalselt.
Suurjäätmed on Keskkonnaministri 14.12.2015 määruse nr 70
“Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu” lisas koodiga 20 03 07

tähistatud jäätmed. Need on näiteks vana mööbel, põrandavaibad,
kraanikausid, WC-potid ja muud
suured esemed, mis oma konteinerisse ei mahu. Siia alla ei kuulu
jäätmed, mille vedu on korraldatud
teiste õigusaktide alusel, nagu 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 koodiga 20
01 02 tähistatud lehtklaasi jäätmed
– aknaklaas (raamideta), kasvuhooneklaas. Siia alla ei kuulu sõidukite aknaklaas (anda üle vastavat
jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale)
ega klaasist pudelid-purgid (panna
pakendikonteinerisse).

Annika Viibus
Olen eluaegne Pärnumaalane ja umbes pool oma elust
olnud seotud ka KilingiNõmmega. Olles peagi siia
kolimas, on mind juba pikka
aega kõnetanud humanitaaralad Saarde vallas ja nende
koos toimimine. Tunnen,
et olen praegu õiges kohas
ning loodan, et koos valla
elanike ja humanitaarnõunikuga koostööd tegevate asutustega arendame kultuuri-,
spordi-, hariduse ja noorsootöö elu täpselt selles suunas,
mida meie vald vajab.
Olen avatud uutele ettepanekutele valdkonna arendamiseks ja konstruktiivsele
kriitikale juba olemasoleva
suhtes. Loomulikult on alati
teretulnud ka head tähelepa-

Saarde vallas Kilingi-Nõmme linnas asuva Eha tn 1a ja Eha tn 1b
kinnistute avalik kirjalik enampakkumine

nekud teoks saanu suunas,
siis me teame, mis läheb
korda ja mida on vaja hoida.
Edasisele koostööle
lootma jäädes
Lugupidamisega
Annika Viibus
Saarde valla humanitaarnõunik alates 19. augustist

Hajaasustuse programm
Hajaasustuse
programmi
2019. a taotlusvoor oli avatud 11. märtsist 2019 kuni
13. maini 2019. Taotlusvooru
jooksul esitati Saarde Vallavalitsusele 49 toetuse taotlust kogusummas 194 474,30
eurot. Esitatud taotlustest
tunnistati nõuetele vastavaks
44 taotlust. Nõuetele vastavaid taotlusi hindas 5-liikmeline komisjon. Hindamise
tulemusena sai komisjoni
poolt positiivse hinnangu
41 taotlust maksumusega
156 108,42 eurot, millest toetuse summa on 104 027,18
eurot (RIIK+KOV).
Riigihalduse
ministri

10. juuli 2019 käskkirja nr
1.1-4/96 alusel eraldati riigi
poolt Saarde vallale toetust
45 758 eurot. Saarde valla
2019. a eelarvest eraldatakse
hajaasustuse
programmi
toetuseks 45 758,04 eurot.
Positiivse hinde saanud 41
taotlusest rahuldati hindamistulemuste pingerea alusel arvestades riigipoolse
toetuse ja kohaliku omavalitsuse osalusega 38 taotlust
sh üks taotlus rahuldati osaliselt (toetuse summa kokku
91 516,04 eurot).
Kaie Sakala
keskkonna- ja
heakorraspetsialist

PRIA meetmete avamine
19. septembril 2019 avab
PRIA meetme “Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ taotlusvooru. Meetme
eesmärk on eelduste loomine
uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussek-

torit. Meetme tulemusena
luuakse töökohti keskustest
kaugemal ning taotleda saab
investeeringutoetust
kuni
150 000 euro ulatuses.
Täpsemat infot toetusmeetme tingimuste kohta
saab PRIA investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678.

Saarde Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras
Saarde vallale kuuluva Pärnu maakonnas Saarde vallas Kilingi-Nõmme
linnas asuva Eha tn 1a hoonestamata
kinnistu (registriosa nr 4023506,
katastritunnus 30601:007:0165, pindala 1136 m², sihtotstarve elamumaa
100%) ja Eha tn 1b hoonestamata
kinnistu (registriosa nr 4023606,
katastritunnus
30601:007:0166,
pindala 1253 m², sihtotstarve elamumaa 100%).
Eha tn 1a alghind on 3400 (kolm
tuhat nelisada) eurot, tagatisraha
10% alghinnast, osavõtutasu 100
eurot ja Eha tn 1b alghind on 3800
(kolm tuhat kaheksasada) eurot,
tagatisraha 10% alghinnast, osavõtutasu 100 eurot.
Kinnistud võõrandatakse koos
mõlema kinnistu osas kokku summaarselt suurema pakkumuse teinud
ostjale.
Kinnistutele on 2007. aastal
koostatud detailplaneering. Planeeringuinfo https://saarde.kovtp.ee/
kitsas-tn-2-detailplaneering.
Lisainfo kontakttelefonil 4490139
või 53494259 (Martti Rooden).
E-post martti.rooden@saarde.ee.
Enampakkumine viiakse läbi
Saarde Vallavolikogu 17.10.2018.a
määruse nr 29 „Saarde vallavara
valitsemise kord» alusel alljärgnevatel tingimustel.
1. Tagatisraha ja osavõtutasu
müügiobjektide eest peab olema kantud enne enampakkumise tähtaega
Saarde Vallavalitsuse arveldusarvele
EE972200221011807958.
Makse
selgitusse märkida „Kilingi-Nõmme
linnas asuva Eha tn 1a ja Eha tn 1b
kinnistute enampakkumine”.
2. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt
06.09.2019.a kell 10.00-ks aadressil
Saarde Vallavalitsus, Nõmme tn 22,
Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald,
86304 Pärnumaa.
3.
Pakkumised
avatakse
06.09.2019.a kell 10.30 Saarde Vallavalitsuses aadressil Nõmme tn 22,
Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald,
86304 Pärnumaa.
4. Enampakkumisel osalemiseks

täita vormikohane avaldus, mis on
kättesaadav www.saarde.ee.
5. Pakkumises peavad sisalduma:
• pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon ja isikukood (juhul
kui juriidiline aadress erineb
postiaadressist, tuleb näidata
ka postiaadress);
• juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku
õigusaktidest ja põhikirjast või
ühingulepingust tuleva pädeva
organi otsus enampakkumisel
osalemise kohta;
• nõusolek
enampakkumisel
osalemiseks enampakkumise
teates esitatud tingimustel;
• tõend tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta;
• numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku,
loetakse kehtivaks sõnadega
kirjutatud ostusumma;
• pakkumise esitaja allkiri.
6. Nõuetele mittevastavaks loetakse ja enampakkumises ei osale
pakkumised:
• mis ei ole esitatud tähtaegselt;
• mis ei vasta õigusaktides või
enampakkumise teates esitatud
nõuetele;
• mille on esitanud isikud, kelle
esindusõigus või tegutsemine
juriidilise isiku pädeva organi
otsuse alusel ei ole tõendatud;
• kui pakkumuse esitaja osas
ilmnevad müügilepingu sõlmimist välistavad asjaolud.
7. Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et
on müügiobjekti põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik müügiobjekti
seisukorrast, suurusest ja piiridest,
asjaõigustest ning juurdepääsuõigustest ja ei oma seoses müügiobjekti
seisukorraga mingeid pretensioone
võõrandajale ja ta on nõus müügiobjekti omandama seisundis, millises
see on pakkumise tegemise hetkel.
8. Saarde Vallavalitsus kinnitab
enampakkumise tulemused või jätab
need kinnitamata hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise päevast arvates. Vastavast
otsusest saadetakse koopia enam-

pakkumises osalejale.
9. Enampakkumise võitja – ostja
kohustub sõlmima notariaalse ostumüügi- ja asjaõiguslepingu 10 päeva
jooksul enampakkumise tulemuste
kinnitamise päevast arvates. Kui
ostja ei sõlmi määratud tähtajaks
lepingut või ei esita lepingu täitmise
tagatist, võib müügi korraldaja kaaluda ettepaneku tegemist lepingu
sõlmimiseks paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui selline
ettepanek paremuselt teise pakkumise teinud isikule tehakse, määrab
müügi korraldaja lepingu sõlmimiseks tähtaja, mis võib olla kuni 1
kuu.
10. Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult kõigile
osavõtjatele hiljemalt kolme päeva
jooksul kirjaliku enampakkumise
tähtpäevast arvates, kiri saadetakse
pakkumises näidatud e-posti- või
postiaadressile.
11. Enampakkumisest osavõtjale,
kes ei teinud parimat pakkumist,
tagastatakse tagatisraha viie päeva
jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu osavõtjatele ei tagastata, välja
arvatud juhul, kui enampakkumine
jäi ära osavõtjatest mitteolenevatel
põhjustel.
12. Kogu müügihind tuleb tasuda
enne notariaalse ostu-müügilepingu
sõlmimist Saarde Vallavalitsuse
arveldusarvele või notari deposiitarvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub
ostja. Kui ostjast tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul lepinguid ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja õiguse lepingu
sõlmimiseks ning tagatisraha talle
ei tagastata. Kõwwik hinnad (alghinnad, lõpphinnad) on lõplikud.
Enampakkumisel müügiobjekti ostmise õiguse omandanud isiku makstud tagatisraha võetakse arvesse
ostuhinna osalise tasumisena. Kui
lepingu sõlmimiseks õigustatud isik
hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale
ja enampakkumise tulemused tühistatakse, ei tagastata enampakkumise
võitjale tagatisraha.
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Hoia oma vara!
Viimasel paaril kuul on Saarde
valda kimbutanud pahatahtlikud
kurikaelad, kelle tegevused inimeste vara kallal on tekitanud märkimisväärseid kahjusid ning õõnestanud kogukonna turvatunnet.
Hea meel on aga tõdeda, et osades
tegudes kahtlustatavad on koostöös
kogukonna vihjete ja Lõuna ning
Lääne prefektuuri politseinikega
kinnipeetud. See aga loomulikult
ei tähenda, et peaksime valvsust
kaotama.
Siinkohal pean paslikuks tuua
välja mõned olulised, kuid lihtsad
asjad, mida saame ise ära teha, et
sellistel ebameeldivatel külalistel
ei oleks kerge meid kimbutada:
• Kodust lahkudes sule aknad ja
lukusta uksed. Soovituslik on
lukustada välisuksed ka kodus
olles. Kui lahkud kodust pikemaks, on hea soojendada suhteid
naabritega ning paluda neil silm

•

•

•
•

•

Kiire internet Saarde vallas
peal hoida ning kahtlastest tegevustest teie vara või kodu juures
teid või politseid teavitada.
Enda koju lubage vaid usaldusväärseid inimesi. Võimalusel paigaldage valveseadmed
ja märgistage ning pildistage
endale olulised ja kallid esemed,
olgu selleks siis tööriistad, jalgrattad või mis iganes teile väärtuslikud esemed.
Samuti peaks meeles pidama, et
liiklusvahendi lukustamine on
sama oluline ning võtmed tuleks
hoida enda ligi.
Ärge jagage sotsiaalmeedias
enda ja oma liikumiste kohta
infot.
Veenduge enne oma vara juurest
lahkumist, et kõik oleks turvaliselt ära paigutatud ja ei hakkaks
mööduvatele kolmandatele isikutele silma.
Kindlusta oma vara ja seda eriti

juhul, kui tegu on hinnaliste ja
kallite esemetega.
• Anna julgelt teada hädaabinumbrile 112, kui näete kahtlaseid isikuid või sõidukeid liikumas, on kõige olulisem kirja
panna kahtlase sõiduki number
ja jätta meelde eritunnuseid
(näiteks sõiduki värv, mõni kirje
või pilt sõidukil), isikute puhul
riietus, võimalik vanus või mõni
muu eritunnus (näiteks kehaehitus, mõni silmatorkav tätoveering, erilised ehted, pikkus jne).
Kui oled langenud varguse ohvriks, teavita sellest politseid ning
ära liigu sündmuskohal ringi. Ära
paiguta ümber esemeid ega alusta
koheselt koristamisega, vaid oota
ära politsei juhised.
Heidi Sosi
Pärnumaa piikonnagrupi
noorsoopolitseinik

Elektrilevi alustas Saarde vallas
kiire interneti võrgu ehitusega.
Esimesed ehitustööd vallas algasid Kilingi-Nõmme linnas, kus
Elektrilevi rajab kiire interneti
võimaluse kokku 609 kodule
ja ettevõttele. Järgmiste piirkondade kohta tuleb täpsem
info sel hetkel, kui Elektrilevi
alustab nendes piirkondades
ehitustöödega.
Seni saab igaüks Elektrilevi
kiire interneti kodulehelt kontrollida, kas valguskaabli tehnoloogial põhinev avatud kiire

interneti võrk Teie koduni jõuab
ja millal see võiks juhtuda. Kui
Teie aadressi ei ole järgmise viie
aasta ehitusplaanides, soovitab
Elektrilevi esitada kiire interneti
kodulehel sooviavalduse. Mida
rohkem sooviavaldusi konkreetsest piirkonnast, seda suurem on
tõenäosus, et aadressid võetakse
järgmise viie aasta ehitusplaani.
Rohkem infot saab Elektrilevi kiire interneti kodulehelt:
ht t p s://w w w.ele k t r i lev i.e e /
kiireinternet#

Ehitisregistri kommentaar seoses andmete korrastamise
nõudega 1. jaanuariks 2020
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse
järgi korrastatakse ehitisregistri
andmed 2020. aasta 1. jaanuariks.
Antud seaduse §26 sätestab, et
korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata
hooned, nende ehitisealune pind ja
koordinaadid.
Riigilõivuseaduse § 331 6 kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku
jõustumist ebaseaduslikult ehitatud
ehitise registrisse kandmise eest
riigilõivu 500 eurot (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil).
Juhime tähelepanu, et see riigilõiv
kohaldub ainult ebaseaduslikele
ehitistele.
Ehitise andmete puudumine ehi-

tisregistrist ei tähenda tingimata, et
ehitis on ebaseaduslik. Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (näiteks enne 1995.
aasta 22. juulit valdavalt seda nõuet
ei eksisteerinud).
Ei pea paika ka väide, et riik
nõuab kõigile hoonetele kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020.
Kasutusloa vajadus on sätestatud
ehitusseadustikus, 1. jaanuarist
2020 kasutuslubade käsitlemise
kord ei muutu.
Ehitisregistri korrektsed andmed
on hädavajalikud hoonete ohutuse
hindamiseks ja selleks, et langetada õigeid otsuseid kütte-, vee- või
kanalisatsioonitrasside rajamisel

või prügiveo korraldamisel, samuti
hoonete ostu-müügi tehingutes
informatsiooni kogumiseks.
Seetõttu on andmete korrastamine registris väga oodatud, kuid
riik ei ole andmete korrektsuse
nõude tagamiseks ette näinud rahalisi sanktsioone.
Palume kontrollige oma hoonete
ja korterite andmeid ehitisregisris
ja registrist puuduvate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks palume
otsige üles kõik dokumendid, mis
ehitiste ja kinnistuga seotud ning
pöörduge seejärel vallavalitsuse
poole, et leida parim võimalik moodus puuduvate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks.
Ehitusregistritalitus

Surjus algavad kundalini jooga tunnid!
Surju Põhikooli võimlas toimuvate joogatundidega alustame 18.
septembril kell 19.00 ja seda juba
seitsmeteistkümnendat hooaega.
„Ainult Sina ise oled omaenda
väärikuse, omaenda iseloomu,
omaenda pühendumuse ja omaenda standardi hoidja. Kui mõistad,
kes ja mis oled Sina, siis Su sära ja
kiirgus peegelduvad tervele maailmale ja kõik Sinu ümber muutub
loominguliseks ning võimalusteküllaseks.” – Yogi Bhajan
Kundalini jooga sisaldab
endas joogide iidseid tarkusi enda
tasakaalustamiseks, et elada tervet,
õnnelikku ja teadlikku elu. See on
justkui tööriistakohver, millega
ehitada endas tasakaalu, et kontrollida oma meelt... Ta on mõeldud
igapäevaelu probleemidega edukaks toimetulekuks, vähendades
stressi, tugevdades närvisüsteemi,
ergutades seedimist, andes kehale
paindlikkust, balanseerides kogu
keha funktsioneerimist ja tugevdades immuunsüsteemi. Kundalini jooga on mõeldud kõigile, nii
naistele kui meestele, alates 16 eluaastast, kes on huvitatud nii oma
vaimsest kui füüsilisest tervisest.
Joogatund – mida teada enne
alustamist?

Kundalini jooga tund on kindla
ülesehitusega. Tund algab hingamisharjutustega
ning
sissehäälestusja
kaitsemantra
loitsimisega. Järgnevad soojendusharjutused, mille abil valmistatakse ette lülisammas ja lihased
tugevama toimega ja raskemate
harjutuste sooritamiseks. Järgneb harjutuste kompleks – kriya,
mis on suunatud konkreetsele
eesmärgile: kõhulihased, seljalihased, immuunsüsteemi tugevdamine, närvisüsteemi tugevdamine, ajupoolkerade ja erinevate
energiate tasakaalustamine. Tund
lõpetatakse pikema lõdvestuse ja
meditatsiooniga.
Joogatunnis on väga suur osakaal hingamisharjutustel, mille
eesmärk on puhastada organismi,
lõdvestada lihaseid, täita keha
värske elujõu – praanaga, mis viib
energiat kehasse, meelde ja teadvusse. Hingamine on ühendatud
mõtete ja emotsioonidega, aitab
õppida valitsema oma mõtteid, tundeid ja keha.
Kundalini jooga tunnis kanna
mugavat riietust – soovitavalt
naturaalsest materjalist heledaid
riideid; tunnis ollakse palja jalu
või sokkides; võta kaasa veepudel, võimlemismatt ja midagi sooja

lõdvestumise ajal pealevõtmiseks
(pleed, tekk või soojem riietusese).
Kõige parem on joogaga alustada õpetaja juhendamisel. Tavaliselt selgitab õpetaja iga üksiku
harjutuse või harjutuste kompleksi
toimet ja eesmärke, keha anatoomiat ja füsioloogilist toimimist.
Õpetaja tutvustab ka tervislikke
eluviise ja toitumisvõimalusi, et
elada oma igapäevast elu täisväärtuslikult ja mõista paremini enese
ümber toimuvat.
Juhendajaks on sertifitseeritud joogaõpetaja JUTA ILD
– vaimse nimega Dhyan Prakash
Kaur. „Olen tegelenud kundalini
joogaga ligi 20. aastat, lõpetanud I
ja II astme rahvusvahelise Karam
Kriya joogaõpetajate kooli, täiendanud end lastejooga õpetajate koolitusel, õppinud Sat Nam Rasayani
meditatiivset tervendamist. Olen
Rahvusvahelise Kundalini Jooga
Õpetajate Assotsiatsiooni (IKYTA)
liige. Kundalini jooga on minu
jaoks tugi igapäevaelus – puhtus,
tõde, vägi, nii füüsiline kui vaimne
tervis.”
Oodatud on kõik endised ja
joogat alles avastavad huvilised.
Kohtumiseni tunnis!

Kooliaasta avaaktused
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
2. septembril kell 8.30
klassijuhatajatund koduklassis

Surju Põhikoolis

1. septembril 2019 kell 10.00
kooliaasta avaaktus

Muusikakooli

avaaktus 3. septembril kell 16.00
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi aulas
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Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Rõõmsalt uude õppeaastasse!
Kui mitte midagi uut maailmas
enam leida ei ole, siis võib alati
pilgu pöörata kooli poole! Lisaks
pikemaks kasvanud ja küpsemaks muutunud lastele on algaval õppeaastal koolis muudki
uut, ilusat ja põnevat.
Kooliaastat alustame 2. septembril kell 8.30 koduklassides.
Hea on tõdeda, et esimeses klassis on õpilasi kahe klassikomplekti jagu ning kevadel 4. klassi
lõpetanud lapsed jätkavad sügisel viiendas klassis kahe paralleelina. 10. klassi õpilaste vastuvõtt tõi valdava enamuse meie
enda 9. klasside lõpetajaid meie
gümnaasiumisse ning oli proovijaid, kelle jaoks käis meie gümnaasiumisse pääsemine üle jõu.
Sel aastal on „suures majas“
(Sambla 18) ka II ja III klassid.
„Väikeses majas“ (Pargi 6) alustavad kooliteed vaid 1.a ja 1.b
klass ning nende heaks naabriks
kolib Kilingi-Nõmme Muusikakool. Et kõige väiksemaid õpilasi
suurde majja hästi vastu võtta,
on nende sissekolimiseks remonditud 4 klassiruumi.

gutus majas on selline, et ilusate
ilmade korral saavad nad kooli
siseõues klassiõpetajate valvsate
pilkude all vahetunde pidada.
Kooli meditsiiniõena töötab kolmel päeval nädalas meie
vilistlane Kadri Vaet. Lisaks
kooli meditsiiniõe tööle on Kadri
andnud nõusoleku panustada
kooli tervisenõukogu töösse ning
toetada õpetajaid inimeseõpetuse
tundides hügieeni ja seksuaalkasvatuse teemadel. Usume, et
Kadril sujub koostöö ka lapsevanematega ning õpilastega.
Õppetöö korraldamisel on
gümnasistidele välja pakkuda
uued, praktilistele tegevustele
tuginevad valikained: loovuspraktikum ja lasteaiaga koostöös
alustav alushariduse praktiline
eelkursus. Muusikakooliga on
kokkulepe, et väikeses majas
õppivad 1. klassid saavad muusikaõpetuse sealsamas majas ning
kõiki muusikakooli võimalusi
kasutades. Erinevalt eelnevatest
aastatest tuleb gümnasistidel
kooli lõpetamiseks vajaliku uurimistööga tegelema hakata juba

2.a koduklassis saab õpetaja Terje Pahk alustada tööd uhke
puutetundliku teleriga

3.b koduklassis ootavad lapsi klaver „Roland“ ja õpetaja Mare
Tallo

Värskenduse on saanud kaks
koridori. Kui väiksed õpilased on
juba pisut uute klassidega harjunud, siis saab II korruse koridoris paika ka vahetundides vaheldust võimaldav ronimissein koos
turvamattidega. Algklasside pai-

10. klassis ning selleks, et saaks
12. klassis koolieksamist vabastamiseks üldse taotluse esitada,
ei tohi puudumisi olla kogu kooliastmes ega ka viimasel õppeaastal üle 5%.
Hinnete, puudumiste, vane-

matele suunatud teadete ja märkamiste jaoks kasutame e-kooli
ning kõik vanemad on oodatud
seda kasutama (www.ekool.eu).
E-kooliga liitumiseks ja selle
kasutamiseks saate alati abi
küsida koolist.
Õppevahendite ostmisel tasub
eelnevalt nõu pidada klassijuhatajate ja aineõpetajatega. 1.
klassi tulijatele maksab Saarde
vald ranitsatoetust (info valla
sotsiaaltöötajatelt) ning ranitsa
sisu komplekteerib 1. klassi õpetaja ja ostab kool. Õppevahenditele nimede märkimine, ranitsa,
riiete ning jalanõude markeerimine on aga vanema ja lapse
lõbus ühine tegevus.
Eraldi tähelepanu alla võtame
enim puudulikke veerandihindeid toonud aine – kirjanduse
klassiväline lugemine. Põhjus on
väga lihtne – lugemisoskus arendab lisaks kõigele muule sõnavara, sõnavara aga on vahend
mõtlemiseks. Kui laps ei tea sõnu
ega nende tähendusi, siis jääb
ta sageli hätta just teiste ainete
ülesannete mõistmisel. Siinkohal
saavad vanemad olla oma lapsele
ülioluliseks toeks ning aidata
neil iga nädal kasvõi mõni tund
vahetada nutiseade ja virtuaalmaailm raamatu vastu.
Jätkub süsteemne ja nõuetekohane ujumise algõpetuse korraldamine ning selleks seame
kolmandate klasside tunniplaani
esimesel poolaastal vastavalt.
Meeldetuletuseks nii õpilastele kui vanematele – kehalise
kasvatuse tunnist vabastamise
tõendit ei ole olemas! Vanem või
õpilane võib pöörduda õpetaja
poole konkreetse teatega probleemist ning vastavalt sellele
annab kehalise kasvatuse õpetaja õpilasele kehalise kasvatuse
ainekava kohase ülesande. See
võib olla nii võistlusmäärustega
tutvumine, referaat kehakultuuri
ajaloost või üldse mitte füüsilist
koormust pakkuv lauamäng.
Koolis õppimine nõuab keskendumist nagu iga teinegi töö.
Et kõht klassis ei koriseks on
õpilastel võimalik koolis saada
sooja hommikueinet ning lõunat. Need on õpilasele ja kodule
tasuta ning kulud kannab Saarde
vald. Koolieine (lõuna) maksumuseks on arvestatud 1,02 eurot
ning tuleb mõista, et selle summa
eest kõigile sobivaid, maitsvaid
ning meeldivaid menüüsid ei ole
võimalik koostada.
Kuna koolis on tagatud tasuta
hommiku ja lõunaeine, siis ei
poolda ega aktsepteeri kool
vahetundide ajal poodi jooksmist
ega sellega hilinemise põhjendamist. Kui lapsel on sõltuvus
ning alaealine käib vahetundide
ajal suitsetamas, siis on tegemist
tervise(sõltuvus)probleemiga,
mille lahendus tuleb leida eel-

Kõrglahutuskaameraga droon ja uus UFO-robot ootavad huvilisi

kõige kodul.
Hommikused valla õpilasringid toovad lapsed kooli juurde
busside peatumise kohta, samast
kohast väljuvad pärastlõunased valla liinid. Sügisel algav
Kilingi-Nõmme
bussijaama
ehitus võib küll ca kuuks ajaks
tekitada maakonnaliinidega sõitvatele lastele ebamugavusi, kuid
kõigil on võimalik bussile minekuks aega parajaks teha kooli
pikapäevarühmas. Pikapäevarühmad on mõeldud 1.-9. klassi
õpilastele ning sobivad suurepäraselt koduste ülesannete tegemiseks, kohustusliku kirjanduse
lugemiseks või ka lihtsalt koolikaaslastega suhtlemiseks.
Sarnaselt eelnevatele aastatele
pakume koolis erinevaid huvi-

ringe. 4K kaameraga varustatud
droon ootab lennutajaid, uus
amfiibrobot programmeerijaid
ja rasperry masina abil bitcoin’id
kaevamist!
Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi huvitegevuse kohta saab
pidevat teavet nii kooli kalendrist, kui ka kooli avalikult
Facebook’i lehelt ning koolilehe
“Kirjatark” veebiväljaandest.
Öeldakse, et koolitee on
kõige teede algus. Astume seda
teed koos meie lastega, et see
kulgeks sujuvalt, ilma järskude käänakute ja seisakuteta.
Head uut õppeaastat!
Erli Aasamets
direktor

E- KODANIK

DIGIOSKUSTE
algkoolitus
täiskasvanutele
(eesti keeles)

TASUTA

!

Esmased arvutioskused
Internet ja e-post
ID-Kaart ja digiallkirjastamine
E-teenuste kasutamine

LISAINFO & REGISTREERUMINE

TOIMUMISE AEG

19. septembril kell 9.00 - 17.00 Kilingi-Nõmme klubis

www.bcskoolitus.ee/ekodanik
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Surju Põhikool
Mõeldes lõppenud kooliaastale
Enne uue õppeaasta algust väike
kokkuvõte möödunust.
Kõik õpilased koolis on „oma
looga”, millest igaüks on väärt
üleskirjutamist kui parim romaan,
sest selles romaanis ei kirjutata
asjadest, mis meile kauged ja eluvõõrad. Selles romaanis kirjutatakse ehedast elust, s.t. sinust ja
minust. Elu on nagu maja, mida
järk-järgult üles ehitatakse. Alustatakse vundamendist, mille siduvaineks on kool. Kuidas keegi
pealisehitusega hakkama saab,
sõltub palju vundamendist.
Mööduvale õppeaastale mõeldes on taas rõõm tõdeda, et vundamenti on tõsiselt laotud ja üks
mööduv kooliaasta on olnud väga
edukas.
Kooli kõige suuremaks kordaminekuks saab pidada iga uue
eduka lennu teelesaatmist.
Traditsiooniliselt
antakse
lõpuaktusel üle Surju kooli kunagise direktori Aleksander Riisi
nimelised stipendiumid.
Aleksander Riisi nimelised
stipendiumid 2019
Kert Kruusimägi – Aleksander Riisi nimeline stipendium
2019 „Aasta lõpetaja”, läbi aastate
väga hea õppeedukuse eest ning
märkimisväärse panuse eest kooli
pranglimise eduloosse.
Õpetaja Riina Ollo – Aleksander Riisi nimeline stipendium
2019 „Aasta õpetaja“ tähelepanuväärse arendustegevuse eest Surju
Põhikoolis ning Ilmi Kolla luulevõitluse korraldamise eest.
Kaidi Oksaar – Aleksander
Riisi nimeline stipendium 2019
„Aasta töötaja”, tähelepanuväärse
panuse eest tervisliku toitumise
arendamisel Surju Põhikoolis.
Kool
tunnustas
oma
aumärgiga
Kert Kruusimägi – väga
heade tulemuste eest õppetöös ja
märkimisväärse panuse eest kooli
pranglimise edusse.
Anne Ojaste – väga heade tulemuste eest õppetöös ja aktiivse
klassivälise tegevuse eest.

1. rida vasakult Georg Gerne, Kristjan Kiviselg, Anne Ojaste, Kaisa Vaabel, Kert Kruusimägi, Kuido Mändmets, Alex-Sander Mõnuvere.
2. rida vasakult Kevin Link, klassijuhataja Marge Leppik, Kaspar Põltsam

Alex-Sander Mõnuvere – väga
heade tulemuste eest õppetöös ja
märkimisväärse panuse eest „Oma
Riigi“ töösse
Surju Põhikooli parima emakeeletundja stipendiumi väljaandmise algatasid Tuula ja
Rauli Ala-Karvia. Stipendium
antakse välja üks kord õppeaastas
algatajate poolt.
2018/2019 õppeaastal otsustas
Surju Põhikooli õppenõukogu
määrata stipendiumi
9. klassi õpilasele Anne
Ojastele, emakeelealase töö eest
koolis ning väga eduka esinemise eest Ilmi Kolla nimelisel
luulevõistlusel.
Parima reaalaine tundja stipendiumi väljaandmise algatasid Eve ja Jaanus Männik.

2018/2019 õppeaastal otsustas
Surju Põhikooli õppenõukogu
määrata stipendiumi
9. klassi õpilasele Alex-Sander Mõnuverele, kooli eduka
esindamise eest keemia ja füüsika
olümpiaadil ning väga heade tulemuste eest reaalainete õppimisel.
Kodaniku stipendiumi algatajad on Asta ja Hannu Sillanpää.
2018/2019 õppeaastal otsustas
Surju Põhikooli õppenõukogu
määrata kodaniku stipendiumi
7. klassi õpilastele Lume Tuumale ja Martti Tarsalainenile
väga eduka aasta eest „Oma Riigi“
valitsuses.
Teist aastat anname välja aasta
sportlase stipendiumi. 2018/2019
õppeaastal olid parimad Triinu
Ojaste ja Henri Viik.

Kooli hea sõber ja Ilmi Kolla
luulevõistluse algataja Taavi
Pukk andis välja mööduval
õppeaastal uue stipendiumi
„Kodukoha ere täht“. Selleks
täheks oli Robin Mittenbritt,
kes on aktiivne nii spordis kui
muusikas, lisaks sellele astus ta
üles Endla teatri etenduses „Oliver
Twist“.
Kogu südamest soovin tänada
õpetajaid ja kooli personali, kes
teevad oma tööd suure armastuse
ja pühendumisega. “Täida lapse
vaim tõe ja häädusega, siis ei jää
sinna kurjusele ruumi. Ükski laps
ei tohiks üles kasvada, ilma et ta
oleks õppinud iseendasse uskuma
ning omi võimeid usaldama. Iga
last peaks kasvatama veendumusele, et temalgi maailmas on täita

oma koht ja kutsumus ja et kuidagi
viisi oleneb maailma hää käekäik
ka temast.” (Eesti Naine 1927,
mai) Aitäh, et olete oma häädust
ja tarkust meie lõpetajatele ja kogu
kooliperele jaganud.
Tänan kõiki õpilaste koduseid, vallaelanike ja koostööpartnereid meeldiva ja tulemusliku koostöö eest.
Loodan siiralt, et ka algav
2019/2020 õppeaasta toob kooliperele rõõmu ja häid tulemusi ning õppeaasta lõppedes
saame taas tunda rõõmu oma
kordaminekutest.
Kohtumiseni 1. septembril kell 10.00 uue õppeaasta
avaaktusel.
Heidi Kodasma
Surju Põhikooli direktor

aega tutvuda ka Alicante vaatamisväärsustega ja saada rohkem
teada selle praegu rohkem suvituspaigana tuntud linna pikast
ja keerulisest ajaloost: esimesed
asukad jõudsid sinna juba 7000
aastat tagasi ning Alicante sadam
oli pikka aega oluline strateegiline sõlmpunkt kreeklastele, foiniiklastele ja roomlastele. Linna
ajaloolisest tähtsusest annab
tunnistust ka linna kohal kõrguv
12. sajandil mauride poolt ehitatud Santa Barbara kindlus ning
põnev väljapanek piirkonna ajaloost Alicante arheoloogiamuuseumis MARQ.
Kuna tänapäevase koolihariduse üheks eesmärgiks on nii

õppimise kui õpetamise kaasajastamine ning tehnoloogia
kiirest arengust tekkinud võimaluste kasutusele võtmine ka igapäevases õppetöös, siis oli kursus väga tänuväärseks abiliseks
eriti õpetajale, kes igapäevaselt
haridustehnoloogina ei tegutse.
Kindlasti andis osalemine inspiratsiooni, julgust ja praktilisi kogemusi oma õppetundide
vaheldusrikkamaks muutmiseks.
Põhjalikum ülevaade Hispaanias
Alicantes toimunud koolitusest
on kättesaadav ka blogis „Professionaalne areng” (https://profareng.wordpress.com/).

Erasmus+ õpetajate õpiränne Hispaaniassse
Kahel Surju põhikooli õpetajal
oli võimalus osaleda 1–7. juulini
2019 Hispaanias Alicantes Erasmus+ õpetajate õpirände projekti
raames koolitusel “Information
and communication tehnologies
(ICTs), web application, social
networks and video-audio maker
(Tapplets)“ Kursus oli mõeldud
õpetajate digipädevuste täiendamiseks, uute tehnoloogiate
tundma õppimiseks ja nende
kasutamiseks praktikas ehk
igapäevases õppetöös. Kursusel käsitletud materjal oli väga
mahukas, hõlmates nii tuttavaid
veebikeskkondi ja äppe nagu näiteks Kahoot, Quizziz ja Movie
Maker kui ka vähem tuttavaid

nagu Virtual Tee, Reveal või
ShowMe.
Kursuse jooksul oli üllatav
erinevate internetipõhiste õppevahendite rohkus ja mitmekülgsus: võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks on palju rohkem,
kui esmapilgul arvata võiks.
Seetõttu on ka õpetajate jaoks on
kasulik vahel olla ise õpilase rollis, et digimaailma võimalustega
paremini kursis olla.
IKT on kahtlemata kiirelt arenev valdkond – nagu ühe õppepäeva teemaks olnud pealkiri
„Millions of Apps“ juba ütleb,
on tegemist algul isegi veidi
raskesti hoomatava hulga uute
võimalustega õppetöö läbiviimi-

seks. Ka õpetajatel vaja õppida,
kuidas kõiges pakutavas orienteeruda ning teha teadlikke valikuid selle kohta, millised äpid
sobivad õppetöös kasutamiseks
ning millised pigem lihtsalt meelelahutuseks. Kursusel oli lisaks
teooriale suur rõhk ka erinevate
keskkondade ja äppide praktilisel katsetamisel, kuna kursuse juhendaja õpetaja Manuel
Escuder on ise väga entusiastlik
uute tehnoloogia pakutavate võimaluste kasutaja oma tundides.
Tema selgitused, näitlik materjal
ja nõuanded muutsid ka kõige
keerulisema „digipähkli“ läbinärimise tehtavaks.
Lisaks õppetööle jäi veidi

Õpetaja Riina Ollo

8

Nr 8 (200) 27. august 2019

Lugema õppimisest Saardes rahvakoolini
Raamatus räägib tark targaga ja nendega,
kes targaks tahavad saada.
Mis leib meie ihule on,
Seda on hea raamat meie vaimule.
C.R. Jakobson
Pärimuse järgi elas XVI sajandil Jäärja mõisast lõunapoole jäävas Raamata küla Raamatu
talus „raamatumees“. Talusse käisid kokku
ümbruskonna eestlased, kes õppisid lugemist
ja kirjutamist. Arvatakse, et talusse võis jõuda
esimene eesti keelne raamat Riiast, mis trükiti
1525. aastal Lüübekis. See oli õndsa Lutteruse
veikene „Katekismus“. Tänaste teadmiste
järgi olid kõik need raamatud hävitatud. Kas
ikka olid?
Kuni Lutterluse sünnini, peeti kirikutes
jumalateenistusi ladina keeles. Ette võib kujutada maarahvast, mõisarahvast ja teisi, kes
pidid igal pühapäeval kirikus käies kuulama
jutlust ladinakeeles.
Humanismi ideede mõjul, luterliku reformatsiooni põhinõudeks oli, kiriku lähendamine inimestele ja maakeelne jumalateenistus. Lutter ise sattus sellega vastuollu Rooma
Katoliku kirikuga, kes ei soovinud midagi
kuulda reformidest. Lutterist sai põlualune
Rooma Katolikus kirikus. Lutteri põhimõte
oli, et jumala ees on kõik inimesed võrdsed.
See aga eeldas, et jumalateenistused peaksid
olema igal rahval oma keeles kättesaadavad ja
arusaadavad. See omakorda vajas emakeelset
usulist raamatut ja keele õpet. Oli vaja maakeelset – eestkeelset usulist trükist.
Nii sai teoks esimene maakeelne väljaantud
usu õpetus. Lüübeki toomdekaani Johannes
Brandi päevikus on kirjas, esimese eestikeelse
raamatu „Katekismus“ trükkimisest 1525.
aastal.
Raamatut kui sellist, ei ole õnnestunud
leida, aga fakt raamatust, on olemas. Teada on,
et raamatus oli katekismus kolmes keeles kirja
pandud: ladina-, liivi- ja eesti keeles. Johannes
Brand kirjeldab oma päevikus üksikasjalikult:
raamatu arestimisest, kontrollimist ja tõenäolist ka hävitamist. Nimelt sai Lüübeki raad
teada ja laskis „Kuldsarve“ võõrastemajas
arestida vaadi, mis sisaldas luterlikke raamatuid ja missasid liivi, läti ja eesti keeles. Vaat
oli määratud Riiga viimiseks. Kaupmees, kelle
nimi ei ole teada, murdis pitseri lahti ja püüdis vaadid siiski Travemünde sadama kaudu
välja viia. Teel peeti ta kinni ja pandi vangi.
Inkvisitsiooni kohus määras vaadi sisu hävi-

tamisele. Kuna reformatsioon oli levinud ka alamrahva seas, siis ei juletud
vaadi sisu avalikult põletada. Fakte
raamatute põletamisest ega ka hävitamisest, ei ole säilinud. Oletatakse, et
osa eksemplare jäi hävitamata. Aasta
hiljem vangistati Riias kaks frantsisklast, kes olid luterliku kirjandusega teel
Tallinna. Arvatakse, et selles vaadis oli
ka eestikeelne „Kattekismus“ millest
üks eksemplar jõudis Jäärjasse Raamatu tallu ja mille järgi peremees õpetas eestikeeles lugemist ja kirjutamist
ümbruskonna maarahvale. Sellest ka
pärimus „raamatumehest“ Raamatu
talust Raamata külast.
Täna käsitletakse ja mõeldakse Eesti
all tänast riiki, tol ajal olime maarahvana, eesti keelt kõnelev Liivimaa osa.
On teada fakte, et XVI sajandi lõpus
ja XVII sajandil oli Saardes suhteliselt
palju kirjaoskajaid, kuigi koole veel ei
olnud.
17. sajandil kuulus Eesti ala Rootsi
riigi koosseisu. Rahvapärimustes tuntakse seda “vana hea Rootsi ajana”.
Rootsi kuningavõim vabastas Eesti
talurahva esimest korda pärisorjusest.
1632. a avati Tartu ülikooli eelkäija
Academia Gustaviana Rootsi kuninga
Gustav II Adolf poolt.
1684. aastal sai Bengt Gottfried
Forselius ülesandeks, hilisema Rootsi
Kuninga Karl XI poolt, rahvakooli
õpetajate ettevalmistamiseks Tartus,
eesti koolide jaoks. Ta kutsus kokku
edumeelseid õppureid üle Eesti. Kursust nimetati „forseliuse kooliks“.
Ühe aasta jooksul õpetas ta koolmeistrikandidaadid lugema ja proovis nende pedagoogi võimeid. Teisel
aastal jätkas sobivate noormeestega
õppetööd ja kutseoskuse harjutamist.
Lugema õpetamise põhjapanevaks
meetodiks, senise veerimise asemel,
sai hääliku meetod. Forselius koostas
uue aabitsa, milles rakendas uuendatud kirjaviisi. Seminaris sai hariduse
umbes 160 poissi, kellest üks neist asus
juba 1686. a koolmeistrina tööle Saarde
kiriku juures.
Saardes oli edumeelseks kirikuõpetajaks Johannes Victorin Boretiuse, tema õpetaja aeg langes aastatele

küll veel vaja; nõnda siis ei palu ma kedagi
teist kui sedasama poissi. Oma rehe tahan
ma, kui tülikas see ka pole, veel tulevalgi
talvel kooli tarbeks anda. Oma Häädemeeste kooli kohta ei saa ma ka jätta ütlemata seda, et seal on samuti hea algus tehtud; ja Kõrgeauline Ekstsellents hr. krahv
ning kindralkuberner osutas sellele suurt
au ja oma läbisõidu ajal Pärnusse pööras
kooli sisse, laskis mitmel lapsel endale ette
lugeda ning seejärel kinkis nii koolmeistrile kui lastele mõningase rahasumma…“.
Selle kursuse lõpetajatest ei saanud
Saardes koolide asutajaid. Aastal 1696–
1697 oli suur näljahäda. Peatselt algas
Põhjasõda, mis kestis 1700.–1721. a Eestit
ja meie piirkonda tabas aastatel 1710–1711
suur surmav katk. Väga paljud külad jäid
inimtühjaks. Vähesed jäid ellu. See peatas
ka koolide loomise. XVII sajandi esimesel poolel ei olnud Saardes ühtegi kooli.
Lugema õpiti sellegi poolest. Õppimine
käis kodudes.
Pildil olev „Katekismus“ trükiti 1892.
aastal Revalis tähistamaks esimese
eestikeelse raamatu ilmumist.

1684–1696. Ta asutas kiriku juurde kihelkonnakooli aastal 1687, organiseerides kiriku
juures tulevastele koolmeistritele väljaõpet.
Katke J. V. Boretiuse kirjast B. G. Forseliusele 21. apr. 1688. (Tõlge)
„ Hr.Boretius, Saarde pastor, 21. Apr.
1688.
… (Kool), mis jaanuari algul peale hakkas, ja ma olen Jumala armuliku toetuse
ning abiga oma väikeses kihelkonnas sellegipoolest 33 õpilast, sealhulgas 6 tüdrukut, ja oma Häädemeeste kabeli juures 15
õpilast kokku saanu. Iseäranis on mõnedki
nõnda kaugele jõudnud, et ma lasksin neil
rahva suuremaks virgutamiseks läinud
pühade ajal kirikus kõigi ees epistleid
lugeda. Jumal olgu südamest kiidetud oma
nii silmnähtava abi eest selles tema auks
tehtavas töös. Andku ta edaspidigi meie
istutamis- ja kastmistööle oma armulikku
ning õnnistusrikast edenemist. Mis puutub
õppeviisisse, siis ei või see midagi muud
olla kui igaühele meelepärane, iseäranis
kui juba nähakse juba nii õnnelikke tagajärgi. Mis puutub koolmeistrisse, siis olen
ma ka tema isikuga täiesti rahul. Tuleval
sügisel, kui jumal tahab, oleks teda siin

Esimene Rahvakool avatakse Saardes
1766. aastal Veelikse-Kullil.
1769. aastal kohalik kirikuõpetaja Johann
Heinrich Voigdt on saatnud aruande Liivimaa
konsistooriumile Saarde maarahva lugemisoskuse kohta, kus on kirjas loendatud mõisate järgi järgmist:
Lugejaid oskajaid
Mõisates
mõisa aladel
1. Patis
103 hajataludes
49
2. Jäärjas
121 aladel
20
3. Laiksaares
56 aladel
40
4. Kilingis
144 aladel
30
5. Voltvetis
(koos Kärsuga) 97 aladel
630
Saarde koguduses 2607 hingest oli lugeda
oskajaid 1020. See näitab kui edumeelne, kui
õpihimuline oli Saarde inimene rahvakooli
avamisest peale.
Kaduma läinud „Katekismus“, mis tähistas
esimest eestikeelset raamatut, trükiti uuesti
1529. aastal siin Liivimaal. Miks muidu on
kordustrükis, kirja pandud aasta arv 1529?
Esimene trükitud eesti keelne raamat oli
põhjapanev maarahva hariduse sünni juures. Nii saime kirjaoskajaks rahvaks, tekkisid koolid, sündisid haritlased meie omast
rahvast.
Kirja pannud
Peep Kaljuste

Muusikapäev muudab Pärnumaa üheks päevaks harfi- ja kandlekeskuseks
1. oktoober on päev, mil tehakse
suur kummardus muusikale, sest
just siis tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. Sel puhul rullub
lahti üle kogu Eesti enam kui saja
kontserdiga Muusikapäeva programm ja nii jõuab muusika ka Pärnumaale. Kõik kontserdid on prii
sissepääsuga!
Sel päeval toob mammutprogramm tervelt 107 kontserti rohkem
kui 38 valda ja 31 linna, kuid rikkalikule kavale lähenetakse kompaktsemalt. Iga maakond keskendub
omaette instrumendile või erialale,
mis selles piirkonnast kontserte täidab. “Muusikapäeva üks eesmärke
on nimelt tähelepanu pöörata muusiku elukutsele ja igapäevale ning
näidata seda neile, kelle endi argipäev on vahest muusikuelust väga
kaugel. Niisiis lähevadki igasse
maakonda meie toredad artistid
otsekui saadikud, et tutvustada
enda instrumenti, loomingut ja
tööd,” räägib programmikoordi-

naator Kaisa Lõhmus.
Pärnumaa kesksed instrumendid on kannel ja harf. Näiteks Sindi
raamatukogus,
Pärnu-Jaagupi
põhikoolis ja Pärnu kontserdimajas saab kuulata esimese Vabariigi Pillimehe tiitliga tunnustatud
pärimusmuusikut Juhan Uppini,
kes demonstreerib virtuoossust
päkarauakandlel.
Teatrikohvikus esineb Kaisa
Nõges böömi harfil ja käikekandlel. Kilingi-Nõmme klubis pakub
etteaste Elo Kalda kandlel koos
Sindi ja Pärnu muusikakoolide
õpilastega. Veel astuvad Pärnumaal publiku ette Kristi Mühling
kandled ja Liis Viira harfil, keda
saab kuulda Pärnu kunstide majas.
Õhtupoolikul astuvad ühele lavale
Juhan Uppin ja Una Corda koosseisus Kristi Mühling (kannel), Liis
Viira (harf), Ene Nael (klavessiin).
Marliis Miilimäe (kannel), Katariina Viik (kannel), koos kandleansambliga koosseisus Laura-

Johanna Käärma, Meel Suursild ja
Nora Nummert.
Kava on mitmekesine, tihe ja
ähvardab lausa silmist kirjuks
võtta.
Telgitaguseid avab programmikoordinaator Kaisa Lõhmus:
“Tahame, et iga piirkonna publik
saaks nautida midagi uut ja huvitavat. Näiteks, kui eelmise aasta
Muusikapäeval käis piirkonnas
vanamuusika, siis nüüd suuname
tänavu sinna hoopis džässmuusika.
Samuti lähtume sellest, mis antud
piirkonnas ülejäänud 364 päeval
aastas populaarne on – näiteks
Kuressaarde, mis suviste ooperipäevadega seostub kohe ehk klassikalise muusika ja ooperilauluga,
jõuavad sel aastal hoopis viiuldajad,” lisab ta.
Muusikapäevale tõmbab joone
alla suurejooneline Muusikapreemiate tseremoonia, kus Eesti
Muusikanõukogu ning Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital

autasustavad silmapaistvaid kultuuritegelasi. Sündmusele saab
traditsiooniliselt kaasa elada Eesti
Televisiooni vahendusel.
Muusikapäeva pidamise traditsiooni algatas 1975. aastal Rahvusvahelise Muusikanõukogu tollane
president viiuldaja Yehudi Menuhin. Muusikapäeva tasuta kontsertide programm on aga maailmas
ainulaadne laiaulatuslik hea tahte
projekt, milles kontserdipaigad ja

esinejad osalevad vabatahtlikkuse
alusel ning kõik sündmused on
publikule tasuta. Käesoleval aastal
toimub Muusikapäev seitsmendat
korda. Muusikapäeval teeme muusikale kummarduse!
Lisainfo: www.muusikapaev.ee
ja Muusikapäeva Facebookist!
Laura Vaikma
Muusikapäeva meeskonnast
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1. augustil avati metsamarjade ja seente abikokkuostupunktid
Laiksaares, Kanakülas ja Sigastes.
Kilingi-Nõmme
rajoonis
toimus metsamarjade ja puuviljade kokkuost rajooni
tarbijate kooperatiivi kokkuostupunktide kaudu turuhindade alusel kohe makstava
raha eest.
4. augustil algas linna
raamatupoes kooliõpikute
müük, igale koolile erineval päeval. Kilingi-Nõmme
keskkool pidi temale määratud õpikud koolimajja
viima 15. ja 16. augustil ning
ise kohapeal müümisega
tegelema.
Kilingi-Nõmme Rajooni
TSN TK kuulutas meedias,
et vajab Kilingi-Nõmme 600
õpilaskohaga
koolihoone
ehitusele nii liht- kui ka
oskustöölisi-müürseppi.
V. Kingissepa nimelises kolhoosis Kalital ehitati
ja loodeti sügiseks valmis
saada autogaraažide hoone.
9. augustil olid KilingiNõmme kooperatiivis külas
Tõrva rajooni kooperatiivi
isetegevuslased, kes rõõmustasid nõmmekaid laulu,
tantsu ja akrobaatika numbritega. Mängiti ka lühinäidend „Kõik olgu tip-top“ ja
löödi tantsu Tõrva estraadiorkestri saatel. Pidulauas
tunnistas Enno Kiiver, et kui
sots. võistluses ollakse tõrvalastest ees, siis isetegevuses jäädakse tublisti alla.
Punapargi töölisasulas,
kus mitusada inimest, tunti
suurt puudust leivast-saiast,
sest seda toodi kolm korda
nädalas ja siis ka vähem,
kui pood oli tellinud. Vorsti
nähti poeriiulil ainult mõni
kord kuus. Punapargi lauatehases oli suur töötajaskond,
saeti ehituse- ja kastilauda
ning küttematerjali, töö käis
kolmes vahetuses.
Partei nõudis, et vähemalt

1. septembriks tuleb linna
ja asulatesse luua agitpunktid, kus oleks saadaval ajakirjandus, mängiks raadio
või nn raadiokuuldepunkt
(„krapp“), lauamängudest
male-kabe. Nõuti, et ruumist
saaks linnas ja maal parteija komsomoliürituste keskus, kus vähemalt 3 korda
nädalas esineks valveagitaator. Seinalt ei tohtinud puududa välkleht. Kõik selleks,
et parteikomitee instruktor
kasvataks inimesi kommunistlikus „vaimus“.
Kilingi-Nõmme Metsamajand sai omale kännukoorija-koguja, mis paigaldati
traktori „Stalinets“ ette,
traktoristiks Ado Kuningas.
Allikukivi
tellisetehases töötasid: Elmar Lepla,
Sinaida Rentnik, Linda Sepp,
Helju Pukk, Leena Kasela,
Lehta Randna, Salme Drannõi, Alma Saul, Helju Kangur, Endel Jaamre, Martin
Kuldmaa, Aleksander Lemmik, Lilli Fridolin, Alviine
Torop, Anne Meltsas, Salme
Kurm, Heldur Karlep, Kalju
pedajas, August, Kiviselg,
Aleksander Moondu, Juhan
Kiviselg, Aksel Lublu, Endel
Kurm, Jaan Teearu, Karl
Jõõks ja Kuno Rigolt.
17. augustil toimus SuureJaanis 10 rajooni tuletõrjujate vaheline võistlus. 725
meest-naist võistlesid rakendusspordis. Kilingi-Nõmme
mehed jäid mootorprits
M-600 võistluses kaheksandale kohale, noormeeste
võistkond seitsmendale ja
tüdrukud kuuendale. Käsipritsi võistluses said mehed
9. koha, poisid kolmanda ja
tüdrukud seitsmenda. Pendelteatejooksus 10x60 m
olid meie mehed viimased ja
tüdrukud seitsmendad. Hüdropuldiga kustutamisel viimane koht ja vahtkustutiga
üheksas koht. Köieveos võitis Kilingi-Nõmme Pärnut
2:0. Üldkokkuvõttes toodi

koju 10. koht.
26.-28. augustil peeti
Kilingi-Nõmme rajooni õpetajate päevi, kus arutusel
õppe-kasvatustöö olukord.
Eesti keele sektsiooni juhtis Endla Mugra, bioloogiageograafia sektsiooni Aino
Pärdijaak. Algklasside õpetajad ja vanempioneerijuhid
arutasid Silvia Palge juhtimisel õppe- ja pioneeritöö
korraldamist nooremate õpilaste seas. Väljas oli ka näitus kodulooalastest töödest
koolides.
Tallinnas peetud koolinoorte vabariiklikul spartakiaadil ületas Priit Tallo
teivashüppes 3 m, mis oli
rajooni koolinoorte tipp.
ENSV maanoorte V suvespartakiaadil
saavutas
Kilingi-Nõmme võrkpallinaiskond Viljandi järel teise
koha. Naiskonda kuulusid
Maret Rümmel, Helju Kreital, Helgi Toonemaa, Mare
Oruste, Linda Mäenurm,
Senta Sepp ja Leili Krapp.
Treener oli Arne Vabrit.
Augusti keskel alustati
linnas Pärnu tn kõnniteedele
mustkatte-asfaldi panekut.
Segu segati valmis Vabriku ja Järve tänaval, kuhu
oli veetud vaalu peenikest
kruusa. See valati bituumeniga üle ja segati traktorite abil. Valmis segu veeti
platvormautodega laiali, ka
Kantsi tänavale, kus töömehed Jaan Saaremäe, Karl
Lensment, Helmut Mäe ja
Jaan Mass selle osade kaupa
maha laadisid. Abiks olid ka
koolipoisid Leo Ljubimov,
Arne Sarapuu ja Koit OIlino.
Segu ajasid laiali Ida Lensment, Anni Saul, Magda
Soobik, Adeele Rohtla,
Maimu Sillandi. Töid juhatas Jaan Talisaar. Asfaltkatte
sai kokku 6608 m2.
25. augustil saavutas
Kilingi-Nõmme linna I salk
tuletõrjealasel rakendusspordi võistlusel I koha oma

rajoonis. Võistlusautoks oli
PMG-20 (PF 60-27), mis hiljem Häädemeestele anti.
Kilingi-Nõmme rajoonist
said I järgu „Emamedali“
Amalie Mõnuvere (6 last)
Lanksaare sovhoosist ja II
järgu „Emamedali“ Ella
Ruusmann (5 last) Tali kn.
28. augustil toimus linna
kinos enne põhifilmi vaatamist nn heli-valguslehe
vaatamine.
Heli-valguslehes „Otse Pihta“ osutati
puudustele – näidati kodanikke, kes ei hoia suveaias
puhtust; kauplusi, kus puuduvad mõned toiduained ja
tubakas; Kiosk nr 2 (Pärnu
ja Põllu tn nurgal) letil jalutavaid kasse. Heli-valgusleht
valmis kultuurimaja stuudios „Kriitikafilm“.
Kilingi-Nõmme
Keskkoolis alustas tööd uus muusikaõpetaja Enn Nõmtak.
Ta asus organiseerima linna
kultuurimajja estraadi- ja
puhkpilliorkestrit ning juhtima linna naiskoori, kuna
senine juht Anna Sumberg
pani ameti maha.

Koolid valmistusid uueks
õppeaastaks. Nii sai Jäärja
7.-kl kool, mida juhatas Asta
Teder, internaadi tarvis 20
voodit ja öökappi. Haridusministeerium eraldas koolile
küll 4 höövlipakku, aga kahjuks ilma raudteradeta. Ristiküla 7.-kl kooli direktori
Leida Kürsa mureks oli 11.
augustil alanud koolimaja
laastukatuse vahetus ja see,
et külanõukogu pole suutnud
muretseda igale õpetajale
aastast küttetagavara. Tali
7.-kl kool sai uue nime –
Tali Keskkool. Kooli direktor Aino Mango andis I kl
õpilastele Lea Ilvesele, Esta
Rannamäele, Sirje Kreismanile, Jaan Tammele jt kätte
aabitsa ja õpilaspileti. Õnnitles komnoor Mare Kristal.
31. augustil toimus linnas
lastele üritus „Homme algab
koolipäev“. Linnalastele tõid
külakosti Punapargi lauatehase klubi laste kollektiivid. Tulevased I klassi lapsed koos vanematega läksid
koos Sambla tn koolimajja.
Õpetajad ja pioneerid Reet

Palge ja Ene Link tutvustasid koolimaja, Asta Kiviselg
tantsis „Madruste tantsu“ ja
Mai Raiend luges luuletuse
„Algab koolipäev“.
Kilingi-Nõmme Rajooni
TSN TK Kohaliku Majanduse Kombinaadi Mäe tn 4
asuv peenmehaanika töökoda palus remondis olevad
kellad-raadiod ära viia ja
kätte sai need Rinnakul asuvast kontorist.
Turu ja Vabriku tänava
nurgale kerkis jõudsasti
8-korteriga elumaja, kus
müüri ladusid Voldemar
Vallap, Arnold Risu, Ernst
Rentnik, Harri Pukk ja Helmut Nõmm, abilisteks Märt
Männik, Eedi Kull ja Peeter
Lohk. Ehitusel oli selle aja
kohta kasutusel moodsad
masinad – segumasin ehitussegu tarbeks ja tõstuk maja
seina ääres. Tõstuki platvormile laotud silikaatkivid sai
vintsiga üles vinnata, seni
oli neid üles veetud seljas.
Jätkub
Olev Paukson

Eduard Mäetagas meenutab
Ajal, mil Euroopa seisab silmitsi terroriohu ja mitmes
riigis pead tõstva äärmuslusega on oluline mitte unustada ajaloo õuduste hoiatust
ning mälestada totalitaarsetes režiimides hukkunuid.
23. august oli üle-euroopaline kommunismi ja natsismi
ohvrite mälestuspäev.
Meenutab Eduard Mäetagas (kirjapilt muutmata):
„Üks
augustikuu
mälestus.
Tegevuspaik Venemaal
Kirovi oblastis Oparino
rajoonis Lipovka külas
Oli 1946. aasta augustikuu. Vastu õhtut saabusid
külla võõrad mehed. Nad
küsisid, et kas siin elab kodanik Minna Talv? Minna oli

minu ja mu venna vanaema.
Seejärel otsiti läbi kelder
ja pööning. Kaasa viidi siit
ilmas lahkunud vanaisa jahipüssid. Vanaemale teatati, et
ta on arreteeritud. Meenub,
kuis memm ütles, et Latse,
ärke ikke! Ma ei ole midägi
tennü, ma tulõ varsti tagasi!
Nutjate hulgas oli ka vanaema vennatütar Elfriede, kel
kombeks enne kooliaasta
algust ristiema juurest läbi
käia. Kas mina, 9-aastane,
nutsin, täpselt ei teagi.
Mehed viisid vanaema
ära, mõne aja möödudes
saime teada, et talle määrati
6(!) aastat vanglat. Süüdistuseks oli „nõukogude vastane
propaganda“. Küllap peeti
tema arvamisi kuritegeli-

keks. Tol augustikuu päeval
viidi külast kaasa ka Konrat (mu venna sõbra isa) ja
Oskar Kendra, kes oli hiljuti
valitud kolhoosi esimeheks.
Mehed said 8 aastat, süüdistus sama, mis vanaemalgi.
Kui järgmisel suvel hakkasime Eestisse sõitma (ema,
vennas ja mina), käisime
Kirovi vanglas vanaemaga
hüvasti jätmas. Mäletan
ähmaselt trelle ja selle taga
vanaema nägu.
Memm vabanes vanglast
6 aastat hiljem ning saabus
oma tütre ja kahe poja juurde
augustikuu õhtul.
Mu Kirovis mõrvatud isa
on rehabiliteeritud, vanaema
vaevasid pole keegi andeks
palunud.“
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Saarde rannavõrkpalli tulemustest
Esmaspäeviti, 1. juulist kuni 5.
augustini toimunud Pärnumaa
rannavõrkpalli MV-l osales kolm
Saarde valla meespaari. Tõnis
Hendrik Tallol/Markos Maidlel
ning M. Ventsel/J. Nõmmel jäi
sel aastal võiduarve avamata.
Kaks esimest etappi jäid ära.
Kolmandal saavutasid Karel Pais
ja Ragnar Pähn 5. koha. Kahel
järgneval oldi esimesed. Enne
viimast etappi, kus jagati topeltpunkte, oli lõpptulemus lahtine.
Poolfinaalis võitsid Pais/Pähn
tulemusega 21:19 vendasid Kaise,
kes olid nende lähimaid ohustajaid üldvõidule. Finaalis oldi
21:12 üle Maier/Keelest. Seega
saavutasid Karel Pais/Ragnar
Pähn Pärnumaa MV-l rannavolles kindla 1. koha. 3-4. koha
mängus olid Vanamõisa/Lilles

samuti üle vendadest Kaisidest.
Pärnumaa MV üldarvestuses
tõstis tulemus neid vendade paarist mööda ning võideti 2. koht,
Karl Henri ja Kaur Erik Kais
pidid leppima 3. kohaga. Viimasel etapil esimesena medalita
jäänud K. Maidle/M. Veltson
saavutasid 4. koha ka Pärnumaa
MV kokkuvõttes. Kuna meie
viimaste aastate Rannakunni
(K. Maidle) ja tema rannavolle
sagedaseima paarilise (M. Nuut)
tööülesanded on seotud Tallinnaga, siis sel aastal neil Pärnumaa MV ühiselt kaasa lüüa ei
õnnestunud. Õnneks leidus meil
mängijaid, kes tõid teist aastat
järjest Pärnumaa MV esikoha
Saarde valda. Kaks päeva hiljem
riputati Ragnar Pähnile ja Karl
Maidlele kaela Tartu meistri-

Pärnumaa MV rannavolles finaaletapp.
Foto: T. Tallo

võistluste esikoha medalid. Mihkel
Nuut, Karl Maidle, Ragnar Pähn ja
Karel Pais osalevad võimalusel Eesti
Karikasarjas ja Credit24 Rannavolle
Karikasarjas. 30-etapiline võistlussari kulmineerub 25. augustil hooaja
lõputurniiri ja afterparty’ga Teras
Beachil.
U-16 vanuseklassi Eesti karikavõistlustel esindasid SK Saardet
Tõnis Hendrik Tallo ja Robin Kahu.
Viiest etapist ühel pääseti poodiumile
ning sarja kokkuvõttes tagas see 45
osalenud paari seas 3. koha. 2.–4.
augustil 2019 Tartus toimunud Eesti
noorte rannavolle meistrivõistlustel
osales U16 vanuseklassis 18 võistluspaari. Saarde valda esindanud T.H.
Tallo/Markus Kohtla saavutasid 2.
koha.

M. Kohtla ja
T.-H. Tallo
U16 EMV
rannavõrkpallis II koht
Tartus.
Foto: T. Tallo

Ragnar Pähn ja Karel Pais 2019 Pärnumaa meistritena surumas
kätt Karl Henri ja Kaur Erik Kaisil. Foto: T. Tallo

Kilingi-Nõmme 17. triatlon
Lõõskavas suvesoojuses toimunud 17. Kilingi-Nõmme triatlonil võistles sadakond triatleeti.
Veenva ülekaaluga konkurentide
ees uuendas enda nimel olevat
rajarekordit Timmo Jeret. Külliki Taylor 21/7 triatloniklubist
oli sama ülekaalukalt kiireim
naine. Võistkondlikult peremehetses rajal Anu Jooksutrennide
võistkond – Erki Salk, Kaspar
Taimsoo, Martin Tarkpea. Päästekomandode arvestuses jätkub
nüüd juba 4. aastane Pärnu päästekomando võitude seeria. Kilingi-

Nõmme komando mehed – Priit
Karon, Nils Grün ja Kalle Koop
olid kahe Sillamäe komando ees
finišis teisena. Võistkondliku
duatloni esikoha võitis perekond
Kaljuri trio. Duatloni distantsil
sagis hulgaliselt kohalikke lapsi.
Mudilaste dualtloni kiireim oli
Egeli Juhkamsoo. Laste duatloni
absoluutse ja poiste C vanuseklassi esikoha võitis Markus Kaljur. Loosiauhinna Zone3 seljakoti
võitis Leino Luusepp.
Korraldajad tänavad iga abivalmit kätepaari korraldustoimkon-

Päästekomandode paremik. Foto: T. Tallo

R. Pähn ja K. Maidle – 2019 Tartu meistrid rannavolles. Foto: T. Tallo

nas. Kiidusõnad Kairi Õilsalule
operatiivse politseitöö koordineerimise eest ohutu triatloni korraldamisel. Samuti Kaitseliidu
Pärnumaa
maleva
Kikepera
malevkonna pealikule Kristjan
Pahkile abivalmite vabatahtlike
leidmise ja sündmusest videokokkuvõtte tegemise eest. Sügav
kummardus Saarde vabatahtlikele ja kutselistele pritsumeestele.
Aitäh Viive Linnustele med.abi
ja KIVAKE-le helitehnika eest.
Täname Saarde Kommunaali raja
tähistamise ja turvamise eest.

„Saarde Liigub“ koondtabeliga on
võimalik tutvuda internetiaadressil
sksaarde.ee
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2019 Pärnumaa meistrivõistlused kergejõustikus
Viimati toimusid KilingiNõmme staadionil Pärnumaa MV kergejõustikus
2015 aastal. Nelja aastase
vahega on taas korraldusõigus saardelaste käes. 7.
septembril
selgitatakse
lisaks Kilingi-Nõmme mitmevõistluse
parimatele
Pärnumaa meistrid kergejõustiku
mitmevõistluses
ja kõigil mitmevõistluse
kavas olevatel spordialadel.
Klassikalisest meeste kümnevõistluse kavast on välja
jäetud teivashüpe ja tõkkejooks, naiste seitsmevõistlusest ainult tõkkejooks.
Seega tuleb meestel mitmevõistluses tulemuse kirja
saamiseks startida kaheksal, naistel kuuel spordialal.
Täiendavalt on üksikaladena kavasse võetud pikamaajooksud, naiste kettaheide ja naiste 100 m jooks.
PSL on valmis tunnustama
parimaid kergejõustiklasi
kaheksas
vanuseklassis,
kokku 80 medalikomplektiga. Sama võistluse käigus selguvad võistlussarja
Saarde atleet parimad. Iga
vanuseklassi atleet saab
lisaks kiviraidur Morsk
kujundatud
rändkarikale
valida endale sobivad jalanõud Pärnu Kaubamajaka
SPORTLAND-st.
Võistluste juhendid on kättesaadavad
www.sksaarde.ee,
eelregistreerimine kestab 5.
septembrini, hilisem registreerimine toimub võistluspäeval võistluspaigas kell
08.00-9.00.
Kui eelmisel aastal pani
Alas-Kuul AS õla alla
Saarde 1. heategevusliku
hüppepäeva
korraldamisele, siis sellel aastal avaneb
sarnane võimalus kõigile
Pärnumaa meistrivõistluste
kaugus ja-kõrgushüppajatele. Nimelt iga võistlus-

Septembrikuu toimetused
Saarde kirikus
Pühapäeval, 1. septembril kell 11.00 missa
Esmaspäeval, 2. septembril kell 7.00 missa
Teisipäeval, 3 septembril kell 18.00 missa. Pärast
missat roosipärja palvus
Kolmapäeval, 4. septembril kell 7.00 missa
Neljapäeval, 5. septembril kell 18.00 missa
Reedel, 6. septembril kell 18.00 missa. Pärast
missat roosipärja palvus
Laupäeval, 7. septembril kell 6.30 missa
Pühapäeval, 8. septembril kell 11.00 Neitsi Maarja
sündimise püha missa
Esmaspäeval, 9. septembril kell 7.00 missa
Teisipäeval, 10. septembril kell 18.00 missa.
Pärast missat roosipärja palvus
Kolmapäeval, 11. septembril kell 7.00 missa
Neljapäeval, 12. septembril kell 18.00 missa
Reedel, 13. septembril kell 18.00 missa. Pärast
missat roosipärja palvus
Laupäeval, 14. septembril kell 6.30 missa
Pühapäeval, 15. septembril kell 11.00 missa
Esmaspäeval, 16. septembril kell 7.00 missa
Teisipäeval, 17. septembril kell 18.00 missa.
Pärast missat roosipärja palvus
Kolmapäeval, 18. septembril kell 7.00 missa
Neljapäeval, 19. septembril kell 18.00 missa
Reedel, 20. septembril kell 18.00 missa. Pärast
missat roosipärja palvus

päeval hüpatud sentimeeter
võrdub ühe eurosendiga.
Saadud summa eest aitab
Alas-Kuul AS soetada
Saarde noortele kergejõustiklastele kõige enam vajaminevat varustust.
Kilingi-Nõmme mitmevõistlus toimub 17. korda.

Varasemad tulemused ja
kõigi aegade vanuseklasside
esikümne edetabel on leitav
www.sksaarde.ee.
Päev enne Pärnumaa
meistrivõistlusi toimuval IV
koolispordi mitmevõistlusel
selguvad Saarde atleedid
nooremates vanuseklassides

– poisid ja tüdrukud U10,
U12, U14. Kilingi-Nõmme
mitmevõistlus on võistlussarja Saarde atleet 6. etapp.
Toivo Tallo
Kilingi-Nõmme
spordihoone juhataja

Laupäeval, 21. septembril kell 15.00 Saarde
kiriku taaspühitsemise 160. aastapäeva kontsert –
jumalateenistus. Teenib piiskop Joel Luhamets ning
muusikaliselt teenivad muusikakooli lapsed
Laupäeval, 21. septembril kell 18.00 käärkambris
maalikunstnik Orest Kormašovi loeng ikoonidest
Pühapäeval, 22. septembril kell 11.00 missa
Esmaspäeval, 23. septembril kell 7.00 missa
Teisipäeval, 24. septembril kell 18.00 missa.
Pärast missat roosipärja palvus
Kolmapäeval, 25. septembril kell 7.00 missa
Neljapäeval, 26. septembril kell 18.00 missa
Reedel, 27. septembril kell 18.00 missa. Pärast
missat roosipärja palvus
Laupäeval, 28. septembril kell 6.30 missa
Pühapäeval, 29. septembril kell 11.00 peaingel
Miikaeli ning kõikide inglite püha missa
Esmaspäeval, 30. septembril kell 7.00 missa

Saarde Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

Kilingi-nõmme Klubi juhataja

vaba ametikoha täitmiseks
ja

Saarde VallaValitSuSe
hoolduStöötaja

vaba ametikoha täitmiseks.

Täpsem info kodulehel www.saarde.ee
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Kuhu minna meie vallas
Pühapäeval, 1. septembril kell 10.00
Surju Põhikooli õppeaasta avaaktus
Esmaspäeval, 2. septembril kell 08.30
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppeaasta
avaaktus
Teisipäeval, 3. septembril kell 16.00
Muusikakooli avaaktus Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi aulas
Reedel, 6. septembril kell 9.00 IV koolispordi
mitmevõistlus Kilingi-Nõmme staadionil
Laupäeval, 7. septembril Kilingi-Nõmme
mitmevõistlus kell 10.00 Kilingi-Nõmme
staadionil
Laupäeval, 7. septembril kell 10.00-14.00
Tihemetsas kirbuturg
Pühapäeval, 8. septembril
Kilingi-Nõmme suveaias kell 9.00-13.00 laat
Neljapäeval, 19. septembril kell 9.00-17.00
Kilingi-Nõmme klubis Digioskuste koolitus
Reedel, 20. septembril kell 20.00
Tali Seltsimajas tantsuõhtu
Laupäeval, 21. septembril kell 15.00 Saarde
kiriku taaspühitsemise 160. aastapäeva
kontsert-jumalateenistus. Teenib piiskop
Joel Luhamets ning muusikaliselt teenivad
muusikakooli lapsed

BRENET PIILE

16.07.2019

MATTIAS JUHKAMSOO

18.07.2019

RON-ROMEK KÜTT

20.07.2019

MELISSA BERG

01.08.2019

NOORA-LIISA NIKOLAJEV

03.08.2019

Hoonete soojustamine
puistevillaga, teostame
ka vajalike eeltöid.
Konsultatsioon
objektil taSuta!
Puistemees oÜ
tel 501 6689
ken@puistemees.ee
Teostame vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodame kohapeal valtsimismasinaga –
puuduvad liitekohad.
Vihmaveerennid OÜ
tel 527 1059
info@vihmaveerennid.ee

Laupäeval, 21. septembril kell 18.00
käärkambris maalikunstnik Orest Kormašovi
loeng ikoonidest
Teisipäeval, 24. septembril kell 18
Kilingi-Nõmme Klubis mälumäng
Esmaspäeval, 26. septembril 9.00-11.00
Kilingi-Nõmme Klubis võimalik liituda Eesti
Geenivaramuga
Kolmapäeval, 28. septembril kell 12.30
kolme kooli jooks

KÜTTEPUUDE MÜÜK
Kuiv ja toores lehtpuu pikkusega 25-75 cm.
Kuivade puude tellimine sügiseks.
Järelmaksuvõimalus.
Info tel. 5669 6987 Janek

E. E. FOREST

pakub võsa lõikust
giljotiiniga ja teostab
raietöid.
Lisaks ka kaeve- ja
planeerimistöid
roomikekskavaatoriga.
Lisainfo
tel. 5850 4050, 523 1051.

AUGUST
ELGA PÕDER
97
AINA PUKK
95
LEIDA SAAR
93
LEIDA SUVISILD
92
MILVI KURRIK
87
LAINE PIIRMETS
87
JUTA PÄÄRMANN
87
LAINE TEEMANT
86
SVEA RANDMAA
86
ANTONINA VOLL
86
AIME-IRMGARD KOOVIT
85
AINO LUHAKÄÄR
85
SILVIA MÄDAMÜRK
85
HELJU KURM
85
EVI PROOSA
84
AILI JÜRGENSON
84
JAAGO LENSMENT
84
ÜLO OTT
84
MARIA ESKO
83
LEILI RULL
83
LEHTE MÄE
82
AINO KARTAU
82
HILDA KASK
82
ILME JAAMRE
82
MARI LIUKONEN
81
LJUDMILA MÄRTSON
81
REIN NABER
81
JÜRI TEEARU
80
LAINE TAMM
80
VIKTOR LIUKONEN
80
ANTS LEEMET
80
ALIIDE KAROTAM
75
Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist ajalehes, peaksid sellest teatama e-posti aadressile mari.treial@saarde.ee, info@saarde.ee või
telefonidel 449 0163, 449 0135 hiljemalt eelneva kuu
15. kuupäevaks.

ANTS RÄHN
24.01.1943 – 09.08.2019
ANDREI SMIRNOV
25.03.1965 – 1.07.2019
IIRA PEETRIMÄE
06.06.1930 – 13.08.2019
EVI HINTSER
27.01.1935 – 16.08.2019
OÜ ESTEST PR
ostab

METSA- JA
PÕLLUMAAD
EHITUS- JA RENOVEERIMISTÖÖD

Tel 504 5215
514 5215

Müüa kuiv ja toores küttepuu,
klotsid võrkkottides
40 l - SooduShind!
tel. 51 32 013 Sass
Veelikselt.
Samas ostan põllu- ja
metsamaad Saarde vallas ja
lähiümbruses.

KORSTENDE EHITUS, PLEKITÖÖD.
POTTSEPA LITSENTS.
USALDUSVÄÄRNE KOOSTÖÖ.
Küsi pakkumist tel 5454 4666 Tony
või e-posti aadressil
nommepoisid@gmail.com

Korstnalahenduse OÜ, tel 5694 4443
korstnalahendus@gmail.com
www.korstnalahendus.ee
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

