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Margit Nõmtak on Pärnumaa
ringkonna aasta Naiskodukaitsja!

vastavalt vajadusele. Oleme
nähtavad ja jõuame kõik turvaliselt ühest punktist teise.
Kui näed kedagi, kellel ei ole
helkurit, siis palun suuna ta
helkuripuu juurde. Julgeme
märgata, suunata ja aidata.
Pöörame koos tähelepanu
turvalisele liiklemisele – me
oleme kokkuhoidev kogukond ja hoolime üksteisest.
Oleme nähtavad ja hoitud!
Dea Jürimäe
Lääne prefektuuri
abipolitseinik

50-80 cm

Foto: Naiskodukaitse Saarde jaoskond

Ave Kartau, Martti Tarsalainen, Henri Viik

Martti Tarsalainen
Martti Tarsalainen õpib
Surju kooli 9. klassis.
Martti on õppinud 8 aastat viitele, mõni üksik neli
tunnistusel.
On väga motiveeritud ja
kohusetundlik ning eeskujuliku käitumisega õpilane,
on esindanud kooli erinevatel aineolümpiaadidel ja
konkurssidel. Pärnumaa
informaatikaolümpiaadil
sai 1. koha. Mõttespordi
olümpiaadil Eestis 5.-9. kl
õpilaste seas oli 2019/2020
õppeaastal 9. koht, tegelenud mõttespordiga alates 6.

kuripuud asuvad KilingiNõmme Gümnaasiumi peaukse juures, Kilingi-Nõmme
Vabaajakeskuse juures ja
Kilingi-Nõmme
Lasteaia
„Krõll” juures.
Turvaliselt liiklemisele
on õla alla pannud Saarde
Vabatahtlikud pritsumehed,
kes jagavad helkureid koolibussijuhtidele ja Saarde
Vallavalitsus, kelle helkureid leiate helkuripuudelt.
Maanteeameti
helkureid
jagan ise jooksvalt tänavatel

Kuhu helKur
Kinnitada?

Pärnumaa Kodukant tunnustas
Reedel 20. novembril Kablis
toimunud Pärnumaa Kodukant
tunnustamisüritusel
tõsteti esile aasta silmapaistvamaid kogukonna eestvedajaid.
Saarde vallast said tunnustuse neli suurepärast inimest:
Martti Tarsalainen – aasta
noor LAUREAAT;
Henri Viik – aasta noor
NOMINENT;
Ave Kartau – aasta sädeinimene NOMINENT;
Veiko Tugedam – aasta
sädeinimene NOMINENT.
Pärnumaa Kodukant on
Aasta küla ja sädeinimese
auhinda välja andnud 2003.
aastast ja tubli maanoor tiitel
lisandus 2007.

Kätte on jõudnud taas pime
aeg, mis toob endaga kaasa
ka pimedas liiklemise. Kordamine on tarkuse ema:
kõige odavam elukindlustus,
mida igaüks meist omale
saab soetada on helkur. Et
helkurist oleks abi, tuleb see
paigaldada põlve kõrgusele
paremale poole.
Kui sul ei ole helkurit,
siis Kilingi-Nõmme linnas
on meil mitu helkuripuud,
kust on võimalik endale
vajadusel helkur võtta. Hel-

50-80 cm

Meie väikesel Saarde jaoskonnal
on taas ülihea meel teatada, et
Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna juhatus valis Margit Nõmtaki aasta Naiskodukaitsjaks.
Margit on Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna Saarde jaoskonna tegevliige 2015. aastast.
Ta on kolmandat põlve naiskodukaitsja, Saarde jaoskonna (taas)
asutajaliige, kuulunud nii jaoskonna juhatusse kui olnud ka jaoskonna esinaine.
Margit lööb aktiivselt kaasa nii
toitlustusgrupi kui evakuatsioonirühma tegemistes. Lisaks on tal
väga põhjalikud teadmised Pärnumaa Naiskodukaitse ajaloost.
Palju õnne, Margit!
Naiskodukaitse
Saarde jaoskond

Armas Saarde valla elanik

eluaastast. Pärnumaa koolinoorte meistrivõistlustel
2020 kiirmales 1. koht kuni
18-aastaste
noormeeste
seas. Martti on alati nõu ja
jõuga abiks kooli ürituste
ja aktuste organiseerimisel
ning helindamisel. Ta lööb
meelsasti kaasa rahvamuusikaansamblis, mängides seal nii lõõtsa kui ka
kitarri. Martti on aktiivne
kooli omavalitsuse – Oma
Riigi tegelane, alates 5.
klassist 4 järjestikuse valitsuse toimekas liige. Saarde
noorte volikogu algatus-

grupi liige. Tegelenud
palju aastaid süstemaatiliselt male ja jalgpalliga.
Noorkotkas. Asus õppima
sellest õppeaastast Pärnu
Kunstide Kooli kitarri erialal.
Läh k ma-Sau nametsa
külaseltsis
on
Martti
aktiivne pilliõppes osaleja.
Kõikidel üritustel lööb
kaasa ja paneb alati käed
külge, kui midagi vaja teha
on.
Kadri-Aija Viik
MTÜ Pärnumaa
Kodukant

ASTU
ABIPOLITSEINIKE
RIDADESSE
Kõik algab esimesest sammust.
Vaata täpsemalt

abipolitseinik.ee
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Vallavanema veerg
Tegemised novembris
Kui oktoobris sai veel mõeldud, et cOVId-19 viiruse oht on Eestist ja Saardest mööda minemas, siis
tänaseks on selge – cOVId-19 viiruse teine laine on
kohal ning päris korralikult meie tavaelu rikkumas!
Vallavalitsusel koos kultuuritöötajatega oli kindel
plaan tähistada Saarde valla sünnipäeva ja plaanis
oli teisigi üritusi. Kahjuks on elu teinud oma korrektuurid ning suuri siseruumides toimuvaid üritusi
Saarde vallas 2020. aastal enam ei toimu. Eks oleme
cOVId-19 reeglite kehtestamise pärast Saardes ka
noomida saanud – kas reeglid on ikka olnud põhjendatud. Kas nad ehk liiga ranged ei ole? Kindlasti
võttis paljudel Klubi Rocki oodanud inimestel tuju
ära vallavalitsuse otsus lühendada kontserdi toimumise aega, rakendada alkoholimüügi keeldu ning
kehtestada kontserdil maski kandmiskohustust.
Taoliste reeglite ja nõuete kehtestamisel ongi
väga keeruline panna paika, kust maalt on otsus
kõige proportsionaalsem või milline reegel kõige
tõhusam. Tagantjärgi ei ole võimalik kontrollida,
mis juhtunuks siis, kui reeglid oleksid olnud leebemad või siis, kui kehtestatud oleks olnudveelgi rangem kord. Klubi Rocki puhul ei olnud vallavalitsuse
soov kedagi kiusata või alla suruda, meie soov oli
cOVId-19 viiruse tingimustes teha kõik selleks, et
kontsert saaks toimuda ja seda ilma võimaliku viirusepuhanguta. Kokkuvõtvalt saab öelda, kontsert
toimus, esinejaid ja kaasaelajaid oli ning viirusepuhangut ei tekkinud! Tänan selle eest korraldajaid ja
osalejaid, kes vastutustundlikult käitusid!
Palun teil kõigil hoida oma tervist ja samas arvestada ka kaaslaste heaolu ning tervisega. Palju on räägitud maskikandmisest ja selle mõttekusest. Minu
isiklik seisukoht on: kui minu poolt kantav mask
võib takistada minult viiruse levikut teistele inimestele, siis on mask oma töö teinud ja maskikandmine
praegustes tingimustes mõistlik. Me keegi ei tea,
millal ja kust me ise võime saada ohtliku viiruse,
kuid maski kandes teame, et nii vähendame võimalust viirusel levida. Maski kandes mõtled teistele!
Samas pole vallavalitsusel soov kõiki asju ära
keelata ning seepärast on antud sportlastele võimalus pidada omi võistlusi, siseruumides küll ilma
pealtvaatajateta, lubatud korraldada kultuuriüritusi
vabas õhus ja endiselt on võimalik kohtuda valla
ametnikega. Saan kinnitada, et vallal ja valla allasutustel on olemas piisav maskivaru ning kõigil, kel
on vaja külastada Saarde valla ametiasutusi, saavad
asutusse sisenedes valla poolt ühekordse maski.
Novembri volikogu oli jällegi mitmes mõttes
oluline, sest volikogu võttis vastu avalikud arutelud läbinud valla arengukava tegevuskava muudatused. Vast olulisemgi oli volikogu poolt otsus
kasutada eelisostuõigust Tihemetsas asuva Voltveti mõisakompleksi omandamiseks. Julgen väita,
et seda otsust tehes arvestas volikogu nii Voltveti
mõisakompleksi seisundi, enampakkumise võitnud Verundia Osaühingu esindajatega kohtumistel
saadud infoga kui ka kohalike elanike arvamusega.
Volikogu on oma otsuse teinud ning vallavalitsus on
astunud vajalikud sammud eelisostuõiguse kasutamiseks. Järgnevalt tuleb tegutseda Riigi Kinnisvara
Aktsiaseltsil, kelle ülesanne on lahendada olukord,
kus mõisa omand Verundia Osaühingult Saarde vallale üle liigub.
November tähendab ka seda, et vallavalitsusel
tuleb kuu lõpuks volikogule anda üle järgmise, 2021.
aasta eelarve eelnõu. Olen varasemates kirjutistes
juba rõhutanud, et 2021. aastal ootavad Saarde valda
ees tähtsad ja olulised investeeringud. Investeeringute suurus ja paljusus tähendab, et nende elluviimiseks on vaja võtta laenu. Laenu võtmiseks on aga
vaja üle vaadata ja kärpida valla tegevuskulusid.
Jäägem terveks ning soovin teile kõigile rahulikku advendiaega ja külastage ikka neid väheseid
üritusi, mis praegustes tingimustes toimumas on!
Teeme kõik, et üritused saaksid turvaliselt toimuda!
Andres Annast
vallavanem

Saarde Vallavolikogus
21. oktoobri 2020. a istungil
• otsusega nr 54 võõrandati otsustuskorras osaühingule HevoTehnika
Kilingi-Nõmme linnas asuv Põllu
tänav L4 katastriüksus hinnaga
1270 eurot;
• otsusega nr 55 võõrandati otsustuskorras Allikukivi Veinikoda
OÜ-le Allikukivi külas asuv Kooli
tee 1 kinnistu hinnaga 1100 eurot,
otsustati seada teeservituut Saarde
valla kasuks Kooli tee 1 ja Kooli
tee 2 kinnistuid läbivale teele juurdepääsu tagamiseks Kooli tee 3 ja
Kooli tee 4 kinnistutele ning seati
Kooli tee 1 omandajale kohustus
lammutada kinnistul asuv amortiseerunud hoone kolme aasta jooksul alates notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisest;
• otsusega nr 56 võõrandati otsustuskorras Globalstar Europe SASle Kilingi-Nõmme linnas asuvast
Levalohu põllu kinnistust 23000 m²
vastavalt asendiplaanile hinnaga 16
100 eurot;
• määrusega nr 21 kinnitati KilingiNõmme Gümnaasiumi põhimäärus;
• määrusega nr 22
võeti vastu
Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi

•

•
•

•
•

arengukava aastateks 2021–2023 ja
sihiseade aastani 2027;
otsusega nr 57 otsustati ümber
korraldada Tali Lasteaed KilingiNõmme lasteaed „Krõll“ Tali õpperühmaks 01. septembril 2021. a.
Samuti otsustati, et Kilingi-Nõmme
lasteaia „Krõll“ Tali õpperühm avatakse õppeaasta alguses juhul, kui
jooksva aasta 01. juuniks on vähemalt kuue lapse vanemad teada
andnud soovist Kilingi-Nõmme
lasteaia „Krõll“ Tali õpperühmas
õppimisest;
määrusega nr 23 võeti vastu Saarde
valla 2020. a III lisaeelarve;
otsusega nr 58 nõustuti Saarde vallas Kamali külas Kamali V uuringuruumis aktsiaseltsile Roger Puit
geoloogilise uuringu loa andmisega;
otsusega nr 59 määrati Saarde Vallavolikogu esindajaks Surju Kooli
hoolekokku Kadri-Aija Viik;
otsusega nr 60 garanteeriti Piiri,
Pärnu ja Kantsi tänavate rekonstrueerimistöödega seotud tööde
teostamiseks
omafinantseering
Saarde valla 2021. aasta eelarvevahenditest kogusummas kuni
100 000 eurot;

• otsusega nr 61 omandati Tihemetsa
alevikus asuvad Asuvere tee 4 kinnistu ja Lasteaia tee 1 kinnistu ostuhinnaga kokku 15 000 eurot;
• lõpetati määruse eelnõu „Saarde
Vallavolikogu 17. oktoobri 2018. a
määruse nr 28 “Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028“ muutmine“ II lugemine;
• lõpetati määruse eelnõu „Raieloa
andmise tingimused ja kord Saarde
vallas“ I lugemine;
• otsusega nr 62 algatati Metsaääre
külas asuva aiandusühistute AÜ
Laadi 1 ja AÜ Laadi 2 poolt 1987
a rajatud elektrivõrgu peremehetuse
väljaselgitamine;
• otsusega nr 63 algatati Jaamakülas
jätkuvalt riigi omandis oleval Saunaõue katastriüksusel asuva saunahoone peremehetuse väljaselgitamine;
• katkestati otsuse eelnõu „Tihemetsa
alevikus asuvate Peahoone tee 2,
Voltveti mõisapark P1 ja Voltveti
mõisapark P3 kinnistute ostueesõiguse teostamine” lugemine.
Külliki Kiiver
vallasekretär

Saarde Vallavalitsuse istungitel
20. oktoobril 2020. a
• otsustati olmejäätmeveol soodustuste andmine;
• väljastati ehitusluba Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele puurkaevu
rajamiseks asukohaga Kikepera
harjutusväli, Kikepera küla, Saarde
vald;
• väljastati
ehitusluba
päikeseelektrijaama rajamiseks aadressil
Varsakabja, Ilvese küla, Saarde
vald;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused 15 kW päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks aadressil Tankla tee 15, Saarde
küla, Saarde vald;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused
SigmaSystems
OÜ-le päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks aadressidel
Autodroomi tee 2, Tihemetsa alevik, Saarde vald ja Autodroomi tee
5, Tihemetsa alevik, Saarde vald;
• kinnitati riigihankes „Saarde valla
eriplaneeringu
koostamine
ja
keskkonnamõju strateegiline hindamine“ esitatud pakkumused ja
tunnistati riigihanke „Saarde valla
eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine“ edukaks pakkumuseks OÜ
Hendrikson & Ko pakkumus kui
hindamiskomisjonilt enim väärtuspunkte kogunud pakkumus maksumusega 55 600,00 eurot, millele
lisandub käibemaks;
• kuulutati välja riigihange nr 228898
„Lumetõrjetööde teostamine Saarde
vallas 2020/2021 talveperioodil“ ja
otsustati viia see läbi lihthankemenetlusena, hanke korraldamise eest
vastutavaks isikuks määrati abivallavanem Külli Karu. Pakkumuse
hindamise kriteeriumiks määrati
madalaim hind;
• kuulutati välja riigihange „KilingiNõmme transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd“ (viitenumber
228913) ja otsustati viia see läbi

avatud hankemenetlusena. Hanke
korraldamise eest vastutavaks isikuks määrati abivallavanem Külli
Karu. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks määrati madalaim hind;
• võeti vastu korraldused sotsiaalhoolekande küsimustes.
22. oktoobril 2020. a
• eraldati Saarde valla 2020. a eelarvest realt 08109 Lähkma külakeskus investeeringud omavahendid 46
200 eurot investeeringutoetusena
Lähkma-Saunametsa Külaseltsile
Lähkma külamaja katuse renoveerimiseks;
• otsustati korraldada Saarde valla
arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2018-2028 muutmise eelnõu avalikustamine 26. oktoobrist
kuni, 09. novembrini 2020. aastal
ja teha eelnõu kättesaadavaks elektrooniliselt Saarde valla veebilehel
ning paberkandjal Saarde Vallavalitsuses, Surju teeninduskeskuses,
Tali teeninduspunktis, Surju Raamatukogus, Kilingi-Nõmme Raamatukogus ja Tihemetsa haruraamatukogus.
27. oktoobril 2020. a
• väljastati ehitusluba 4x50 päikeseelektrijaama rajamiseks aadressil
Autodroomi tee 2, Tihemetsa alevik, Saarde vald ja 2x50 päikeseelektrijaama rajamiseks aadressil
Autodroomi tee 5, Tihemetsa alevik, Saarde vald;
• anti kasutusluba Saarde vallas Väljakülas Viigi katastriüksusele püstitatud gaasitankla kasutusele võtmiseks;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Saarde Vallavalitsusele ehitusprojekti koostamiseks
hoonete lammutamiseks aadressil
Asuvere tee 4, Tihemetsa alevik,
Saarde vald;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Saarde Vallavalit-

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

susele ehitusprojekti koostamiseks
hoonete lammutamiseks aadressil
Lasteaia tee 1, Tihemetsa alevik,
Saarde vald;
kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti „Pärnu maakond
Saarde vald Kalda küla Vahemetsa
kinnistu salvkaevu rekonstrueerimine“ ja „Saarde vald Ilvese küla
Varjupaiga kinnistu veefilter“ lõpparuanded;
muudeti Saarde vallas Rabakülas
asuva katastriüksuse lähiaadressi;
võeti vastu korraldused sotsiaalhoolekande küsimustes;
pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut;
otsustati korraldada Saarde valla
arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2018-2028 muutmise eelnõu tutvustavad avalikud arutelud;
anti volitus eestkostja ülesannete
täitmiseks;
võeti Saarde Vallavalitsuses arvele
Saarde vallas Metsaääre külas
asuva, tänaseks tegevuse lõpetanud
aiandusühistute AÜ Laadi 1 ja AÜ
Laadi 2 poolt 1987. a rajatud elektrivõrk;
võeti Saarde Vallavalitsuses arvele
Saarde vallas Jaamakülas jätkuvalt riigi omandis oleval Saunaõue
katastriüksusel asuv saunahoone;
kinnitati 2020. a novembrikuus juubelitoetuse väljamaksmine;
otsustati lubada Saarde Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste poolt
alates novembrikuust siseruumidesse kavandatud kultuuri- ja spordiüritused, järgides Terviseameti
poolt antud soovituslikke nõudeid;
kompenseeriti Saarde valla 2020.
a eelarvest realt 09510 Maarja
Jalastole 26.-27. septembril 2020. a
Hiiumaal toimunud XIV Rudolf
Tobiase nimelisel klaveriõpilaste
konkursil osalemise kulud HeleMari Jalasto osas summas 39 eurot;
kehtestati sotsiaaltransporditeenuse
järg lk 3
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algus lk 2
taotlemise, määramise ja kulude
katmise kord Saarde vallas.
03. novembril 2020. a
• otsustati olmejäätmeveol soodustuste andmine,
• väljastati ehitusluba puurkaevu
rajamiseks asukohaga Tiigi,
Rabaküla, Saarde vald;
• väljastati ehitusluba 15 kW päikeseelektrijaama
rajamiseks
aadressil Pärnaõue, Veelikse
küla, Saarde vald;
• väljastati ehitusluba Saarde
Vallavalitsusele
hooldekodutervisekeskuse laiendamiseks
aadressil Videviku, Surju küla,
Saarde vald;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused SigmaSystems
OÜ-le hoone ümberehitusprojekti koostamiseks 50 kW päikeseelektrijaama paigaldamisega hoone katusele aadressil
Metsise, Väljaküla, Saarde vald,
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused SigmaSystems
OÜ-le 50 kW päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks aadressil Veetorni, Väljaküla, Saarde vald;
• nõustuti Jaamakülas asuva maa
ostueesõigusega erastamisega,
määrati katastriüksuse lähiaadress ja sihtotstarve ning kinnitati erastatava maatüki maksustamishind;
• anti nõusolek Saarde vallas Ristikülas asuva Ees-Ulli katastriüksuse jagamiseks ja määrati
katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadres-
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sid ja sihtotstarbed;
• seati tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus Saarde valla
kasuks Saarde vallas Jäärja
külas asuvale Nurme teele;
• eraldati Saarde valla eelarve
2020. a reservfondist 2343 eurot
haridustöötajate
preemiate
maksmiseks.
10. novembril 2020. a
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused hoone ümberehitusprojekti koostamiseks 33
kW päikeseelektrijaama paigaldamisega hoone katusele
aadressil Kantsi tn 20, KilingiNõmme linn, Saarde vald;
• väljastati ehitusluba abihoone
püstitamiseks aadressil Kurgoja
tee 8, Saarde küla, Saarde vald;
• väljastati ehitusluba 50 kW päikeseelektrijaama
rajamiseks
aadressil Metsise, Väljaküla,
Saarde vald asuva hoone katusele;
• väljastati ehitusluba 50 kW päikeseelektrijaama
rajamiseks
aadressil Veetorni, Väljaküla,
Saarde vald;
• väljastati ehitusluba 16,4 kW
päikeseelektrijaama rajamiseks
aadressil Tankla tee 15, Saarde
küla, Saarde vald asuva hoone
katusele;
• anti kasutusluba Saarde vallas
Väljakülas Viigi katastriüksusele, 92 Tartu-Viljandi-KilingiNõmme teele ja 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme
teele
rajatud tee kasutusele võtmiseks;
• kiideti heaks hajaasustuse

•
•

•
•
•

programmi projektide „Saarde
vald Lähkma küla Käära kinnistu biopuhasti“, „Saarde vald
Lähkma küla Käära kinnistu
puurkaev“, „Saarde vald Lanksaare küla Metsalaane kinnistu
puurkaevu rajamine“ lõpparuanded;
võeti vastu korraldus sotsiaalhoolekande küsimuses;
otsustati anda Saarde Vallavalitsuse tänukirjad Elvi Piirile
suure panuse eest raamatukogunduse, kultuuri ja kohaliku
elu edendamisel ning Surju
Raamatukogu,
lähiümbruse
ajaloo ja kogukonna uurimisel
ning suulise pärimuse talletamisel; Õnnela Teearule arvukate
kultuurikollektiivide ellukutsumise, kultuuritöö korraldamise
ning klubi „Eakas“ aktiivse
eestvedamise eest; Mari Treialile kauaaegse kohusetundliku töö ja aktiivse panuse eest
omavalitsuse asjaajamise korraldamisel; Lembit Nõmmele
Kilingi-Nõmme linna ja Saarde
valla ajaloo jäädvustamise eest
fotodel;
eraldati Saarde valla eelarve
2020. a reservfondist 15 000
eurot vallavara omandamiseks;
anti volitus eestkostja ülesannete täitmiseks;
kinnitati riigihankes „Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2020/2021 talveperioodil“
edukad pakkumumised piirkondade lõikes: Kalita-Jäärja
– AS Zebra ühe töötunni maksumusega 49,00 eurot, LodjaSigaste – OÜ Tihemetsa Puit

Algamas on Tali ja Veelikse külade
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine
10. novembril algas projektide avakoosolekutega Kilingi-Nõmme klubis kahe
oluliselt Saarde valla elu mõjutava veeprojekti elluviimine. Nimelt on Saarde
Kommunaal OÜ sel sügisel läbi viinud
hanked Tali ja Veelikse külades veevärgija kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks, millega paraneb oluliselt neis
külades veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide olukord. Tänaseks on projektide
raames kõik töövõtjad leitud ning lepingud sõlmitud.
Projektide elluviimist koordineeriva
Europolis OÜ projektijuht Raul Altnurme
sõnul on Tali külas plaanis täielikult
rekonstrueerida reoveepuhasti, kohandada veetöötlusjaam tänapäeva nõuetele
vastavaks ning asendada terves külas
tänaseks amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
Saarde Kommunaal OÜ juhataja Morten Aasaroht kinnitab, et tegemist on
kõige ulatuslikuma vee- ja kanalisatsioonisüsteemi uuendamisega, mis Tali külas
viimase kolmekümne aasta jooksul aset
leidnud. Ehitustööde teostamiseks on
leping sõlmitud OÜ-ga Sanbruno ning
töödega peaks lõpule jõudma 2021.a detsembriks. Ehituslepingu kogumaksumuseks on 811 549,00 eurot (käibemaksuta)
ning lepingut kaasrahastatakse osaliselt
KIK-i keskkonnaprogrammist. Ehitustöödele teostab omanikujärelevalvet Estpil
OÜ. Projektile tagab omafinantseeringu
Saarde Kommunaali osakapitali laiendamise kaudu Saarde vald.

Samaaegselt Tali küla projektiga
rekonstrueerib Saarde Kommunaal OÜ
ka Veelikse külas veevärki ja kanalisatsiooni. Projekti eesmärgiks Veeliksel on
vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Tänaseks on sõlmitud ehitustööde teostamiseks leping Wesico Project
OÜ-ga maksumusega 77 195,00 eurot
(km-ta). Ehitustöid kaasrahastatakse
osaliselt KIK-i keskkonnaprogrammist
ning töödega peab lõpule jõudma 2021.a
novembriks. Ehitustöödele teostab omanikujärelevalvet AS Infragate Eesti. Projektile tagab omafinantseeringu Saarde
Kommunaali osakapitali kaudu Saarde
vald.
Saarde Kommunaal OÜ juhataja Morten Aasarohti hinnangul aitab nende
investeeringute elluviimine oluliselt kaasa
Tali ja Veelikse külade elanike elukvaliteedi paranemisse ning võimaldab opereerida valla ühisveevärki tõhusalt ja tõrgeteta ka tulevikus.
OÜ Saarde Kommunaal on 100%
Saarde vallale kuuluv vee-ettevõte, mis on
Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige
aastast 2016.
Täiendav informatsioon:
Morten Aasaroht
Saarde Kommunaal OÜ juhataja
Tel +372 5348 9179
e-post: kommunaal@saarde.ee

ühe töötunni maksumusega
55,00 eurot, Kanaküla-Kamali
– Keratalu, FIE Ülo Vahula ühe
töötunni maksumusega 60,00,
Kärsu-Tõlla – Olio Projekti OÜ
ühe töötunni maksumusega
63,00 eurot, Tali-Veelikse – AS
Zebra ühe töötunni maksumusega 49,00 eurot, Ilvese-Surju
– OÜ Surju PM ühe töötunni
maksumusega 60,00 eurot, Jaamaküla-Lähkma-Saunametsa
– OÜ Surju PM ühe töötunni
maksumusega 60,00 eurot, Metsaääre-Rabaküla – OÜ Surju
PM ühe töötunni maksumusega
60,00 eurot, Kikepera – Kikepera talu, FIE Urmas Kosenkranius ühe töötunni maksumusega 35,00 eurot milledele
lisandub käibemaks ja tunnistati nurjunuks piirkonna osas,
mille kohta ei esitatud mitte
ühtegi pakkumust;
• otsustati jätta ära koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks Saarde Vallavalitsuse
ja hallatavate asutuste poolt alates 16. novembrist 2020. a kuni
15. jaanuarini 2021. a siseruumidesse kavandatud kultuuri- ja
spordiüritused, lubati KilingiNõmme klubi kinoseansside
korraldamine hajutatuse põhimõtet järgides ja asutuse juhil
Terviseameti poolt antud soovituste ja nõuete tagamisel;
• kehtestati piirangud KilingiNõmme klubi poolt 13. novembril 2020. a korraldatava avaliku
ürituse Klubi Rock läbiviimisele;
• määrati Osaühing Saarde Kom-

munaal juhatuse liikme Morten Aasarohu asendajaks tema
reservväelasena õppekogunemisel viibimise ajaks perioodil
alates 19. novembrist kuni 22.
novembrini 2020. a igapäevase
majandustegevuse
korraldamise õigusega Osaühing Saarde
Kommunaal pearaamatupidaja
Ene Rist;
• otsustati esitada Saarde Vallavolikogule
menetlemiseks
eelnõud „Tihemetsa alevikus
asuvate Peahoone tee 2, Voltveti
mõisapark P1 ja Voltveti mõisapark P3 kinnistute ostueesõiguse teostamine”, “Vaideotsus
Metsamaahalduse Aktsiaseltsi
vaides Saarde Vallavolikogu 23.
septembri 2020. a otsusele nr 49
„Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine“, “Vaideotsus Osaühing
Metsagrupp vaides Saarde Vallavolikogu 23. septembri 2020.
a otsusele nr 49 „Kohaliku
omavalitsuse eriplaneeringu ja
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise algatamata jätmine“,
“Maamaksumäärade kehtestamine”, “Raieloa andmise tingimused ja kord Saarde vallas”,
“Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll
arengukava aastateks 20212023”, “Saarde Vallavolikogu
17. oktoobri 2018. a määruse
nr 28 “Saarde valla arengukava
ja eelarvestrateegia aastateks
2018-2028“ muutmine” III lugemisele, ja “Vallavara võõrandamine otsustuskorras”.
Külliki Kiiver
vallasekretär

Lumetõrje tööde teostajad Saarde vallas
2020/21
Kalita-Jäärja – AS Zebra, kontaktisik
Alvar Pärtel, tel 504 2411
Lodja-Sigaste – OÜ Tihemetsa Puit,
Arvi Suur, tel 5664 4278
Kanaküla-Kamali – Keratalu, FIE Ülo
Vahula tel 525 9867
Kärsu-Tõlla – Olio Projekti OÜ kontaktisik Alar Oks, tel 501 3325
Tali-Veelikse – AS Zebra kontaktisik
Alvar Pärtel, tel 504 2411
Ilvese-Surju – OÜ Surju PM kontaktisik
Hannes Isand, tel 522 9948
Jaamaküla-Lähkma-Saunametsa –

OÜ Surju PM kontaktisik Hannes Isand,
tel 522 9948
Metsaääre-Rabaküla – OÜ Surju PM
kontaktisik Hannes Isand, tel 522 9948
Kikepera – Kikepera talu, FIE Urmas
Kosenkranius, tel 505 1118.
Kalda-Ristiküla-Kõveri – Arne Tilk
Sillamaa talu, kontaktisik Arne Tilk,
tel 5398 8034
Kilingi-Nõmme linna ja Tihemetsa aleviku teedel ja tänavatel teostab lumetõrjetöid OÜ Saarde Kommunaal, kontaktisik
Raul Tammiste, tel 5698 7170.

Muudetud on pakendikonteinerite
asukohta
Kilingi-Nõmme linnas Aia-Põllu tänava
nurgal asunud segapakendi konteiner ning
paberi- ja papi konteiner on ümber tõstetud
Raja tänavale.
Asukoha muutust oli tarvis, sest antud
pakendikonteiner oli pidevalt ületäitunud
eelkõige konteinerisse paigutatud ebaõigete jäätmete tõttu. Lisaks oli tegemist
tuultele avatud kohaga, mistõttu pakendid
lendusid sageli ümburskonda laiali. Samuti
puudus antud kohas ka tänavavalgustus.
09.11.2020. a kell 11.50 Aia - Põllu
tänava nurgal segapakendi konteineri juures avanes kõrvalolev vaatepilt.
Konteinerisse oli pandud näiteks: madrats, tekk, riided, jalanõud, rosolje, koera
väljaheited, keraamilised plaadid, päevavalguslambid, Eesti NSV lipp, määrdunud
pakendid, kuivaine purgid, kus jahugi sees.

Pakendikonteiner on küll väsinud
moega, kuid see ei ole õigustus segaolmejäätmete, ohtlike jäätmete ja ehitusprahi
konteinerisse panekuks!
Palume pakendi- ja paberikonteinereid
kasutada sihtotstarbeliselt!
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Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus
Aiasõprade klubi
Septembrikuust kuni detsembrikuuni on Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuses Töötukassa koostöölepingu alusel vabatahtlikul tööl Tiiu
Tammiste. Vabatahtlik töö sisaldab
endast “Aiasõprade klubi” eestvedamist. 28. oktoobril kohtusid
Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuses
grupp aiahuvilisi, kus päevateemaks: “Hoidised”. Pea igal osalejal olid kaasas mitmed purgid hea
ja veel paremaga. Saime maitsta

hoidiseid köögiviljadest, puuviljadest ja metsaandidest, mille kõrval
põnevad taimetee valikud. Saime
kogeda, et loominguliselt lähenedes
on võimalik luua uskumatult häid
vitamiinipomme ja maitseelamusi.
Aitäh kõigile osalejatele, kes tulid
oma loomingut teistega jagama
ja retsepte vahetama. Järgmine
“Aiasõprade klubi” kohtumine 25.
novembril ja teemaks “Jõuluseade”.
Heli Juhkamsoo

Aiasõbrad. Foto: Heli Juhkamsoo

“Jõuluvalgus”
Tänase seisuga võime vast kõik
tõdeda, et siin muutuvas maailmas pole mitte miski enam kindel.
Vabandame “Saarde Sõnumid”
lehelugejate ees, et septembrikuu
ajalehe vahendusel jagasime eksitavat infot. Arvestades sisutihedat
1. adventi, 29. novembrit viisime
septembrikuus
vabaajakeskuse
poolt väljareklaamitud ürituse
I advendilt II advendile. Artikli
kirjutamise päeval “Jõuluvalgus”
ürituse korraldamine teisel advendil, 6. detsembril Kilingi-Nõmme
kesklinnas on jätkuvalt jõus. Oma
otsuses tugineme Saarde Vallavalitsuse 10. novembri korraldusele,
kus on lubatud piiratud osalejatega
väliüritused ning Vabariigi Valit-

suse 16. novembri korraldusele,
mis seab siseruumis toimuvatel
üritustel osalejate piiriks 750 inimest. 6. detsembri “Jõuluvalgus”
ürituse käigus planeerime tegevused Kilingi-Nõmme kesklinnas, sh
pargis hajutada selliselt, et saaksime tagada igaühele sobivat turvalist isiklikku ruumi. Välitingimused ei sea piire, kui suurt ruumi
keegi enesele soovib, on see kaks,
viis või kümme meetrit jääb lõpuks
iga inimese enda otsustada. Ürituse
korraldamise käigus jääme lootma
külastajate mõistvale suhtumisele
ja meeldivale koostööle!
Meeldiva kohtumisteni!
Heli Juhkamsoo

Tähistasime Saarde valla sünnipäeva
Vabaajakeskuse erinevate huviringide liikmed, nii noored kui
täiskasvanud osalesid ühises heategevuslikus ettevõtmises. Soovides Saarde valla sünnipäevale
tähelepanu osutada, valmistasime
mitme nädala vältel rinnalilli,
mida kinkida selle tähtsa päeva
puhul Saarde valla elanikele. Nii
olimegi 23. oktoobril noortega
tänaval, vallakodanikke lilledega

Lilled. Foto: Maarit Juhkamsoo

rõõmustamas. ehk pisut ka üllatamas. Aitäh kõigile, enam kui viiekümnele inimesele, kes meie poolt
valmistatud tagasihoidliku kingituse vastu võtsid. Mida me päevast
õppisime: Noored, kes enamasti
soovivad vanematelt kõike saada,
said kogeda, et andmine tekitas hea
tunde!
Heli Juhkamsoo

Surju Raamatukogus
Käes on jälle aeg, kus tuleb jälgida Vallavalitsuse ja Terviseameti korraldusi ning nendele
vastavalt ka reageerida. Raamatukogu töötab tavapäraselt,
kuid kui vajalik ja lugeja soovib,
toimub raamatute laenutamine
ja tagastamine kontaktivabalt.
Eelnevalt tellitud, nimelised teavikupakid, ootavad siis raamatukogu esikus riiulil omanikku
ja tagastatud raamatud jäävad
mõneks päevaks karantiini. Soovijatele on võimaldatud ligipääs
arvutitele e-teenuste kasutamiseks ja avalikule teabele ligipääsuks. Raamatukogus on olemas
desinfitseerimisvahendid, pikemalt kohalviibijatele meditsiinilised maskid ja minul endal
on vajadusel kaitseks visiir või
mask.
Seni kuni lubatud ja võimalik
tegeleb raamatukogu oma igapäevaste tegevustega. Tegevustes võivad aga osaleda kõik soovijad, kellel huvi on.
KERAAMIKA ÕPITUBA
toimub kord kuus, kolmapäeval
kell 10.30, kuupäeva lepime eelnevalt kokku. Juhendajaks-õpetajaks on omalalal tuntud tegija,
keraamik Ene Tapfer.
JUTURING tekkis inimeste
omavahelise suhtlemise vajadusest. Paljud osalevad huviringides – laulavad, tantsivad, võimlevad, käivad joogatundides jne,

kuid kõigile need ei sobi. Kuna
viimasel ajal on tekkinud üles
üksinduse teema, siis otsustasimegi, meie sotsiaalspetsialisti
Elvega, saada kord kuus kokku
raamatukogu juturingis. Kaugematest küladest osalejad saavad
korraks koduseinte vahelt välja,
vabalt suhelda ja ajada juttu
päevakajalistel, neid huvitavatel
või muret tekitavatel teemadel.
Juturingi toimumise kellaaeg on
päeval kell 13.00 ja kuupäev lepitakse eelnevalt kokku.
JÕULUEELNE KÄSITÖÖ
NÄITUS-MÜÜK on juba pikaajalise traditsiooniga. detsembrikuul on raamatukogu ehitud
meie nobenäppude kätetööga.
Käsitööd saavad tuua kõik, kes
soovivad, nii teistele vaatamiseks, heade ideede järgimiseks,
kui ka müügiks, sest parim kink
on ikka käsitöö. Nii, et kõik on
oodatud osalema, imetlema või
ostma!
NB! Käsitööd võib juba
hakata raamatukogusse tooma,
et need saaks aegsasti üles pandud.
ÄRGE UNUSTAGE LUGEMIST - raamatute lugemine
teeb teid õnnelikuks ning
on meelsaim viis puhata ja
stressi vähendada! Raamatud
on üheks võimaluseks elust rohkem rõõmu tunda, ennast harida
ja arendada. Raamatud aitavad

SRK
üksindust peletada, end reaalsusest välja lülitada, “elada kellegi teise elu“, käia tundmatutes
maades ilma kohale minemata.
Raamatute lugemine on üks tore
enesega olemise aeg, õppimise
ja uue info omandamise allikas
ning seeläbi kindlasti ka osa eneseavastusest ja teostusest.
Raamatu kaudu saame me
kogemusi läbi elada, samuti võivad raamatulood olla ajendiks,
mis panevad inimesi oma elu
muutma, võtma ette väljakutseid, lõpetama halva suhte või
alustama uue tööga, raamatud
on inspireerinud reisima ja alustama uue hobiga. Lugedes saad
targemaks,
sõnaosavamaks,
empaatilisemaks, õnnelikumaks,
edukamaks ja võimalik et ehk ka
rikkamaks. Ja kindlasti veedad
raamatuid lugedes iseenda seltsis
kvaliteetset ning hästisisustatud
aega.
Tegutsege, suhelge, lugege!
KOHTUME RAAMATUKOGUS!
Riita Lillemets
Surju Raamatukogu juhataja

Pärnumaa Kutsehariduskeskus avas vastuvõtu
uuele kutsevaliku õppekavale
Mis on kutsevaliku õppekava?
Kutsevaliku õpe on kutseõppeks ettevalmistav
õpe. Õppetöö käigus omandatakse erialased algteadmised ning valmisolek õpingute jätkamiseks
ja tööturule siirdumiseks.
Kellele kutsevaliku õppekava sobib?
Noortele, kes:
• ei ole erialavalikus kindlad või kes ei tea, mida
elus edasi teha;
• vajavad õppimisel tõhusat tuge;
• on katkestanud üldharidus- või kutsekooli, ei
tööta ning ei õpi;
• on sisserännanud ja/või puuduliku eesti keele
oskusega jt.
• on 17-aastased või vanemad isikud, kel puudub põhiharidus.
Milline on õppetöö?
Õpe toimub kooli koostatud õppekava alusel.
1/3 õppekavast moodustavad põhiõpingud ja 2/3
õppekavast valikõpingutest. Õppetöö toimub päevasel ajal, praktiline töö toimub kooli praktikabaasides.
Kuidas on kutsevaliku õpe õppijale
kasulik?
Õppe eesmärk on
toetada noore valmidust kutseõpingute jätkamisel või tööle asumisel. Õppe läbimisel
oskavad noored valida
teadlikumalt
sobivat
eriala või asuda tööle.
Õpingud
lõpetanud
õpilasele väljastatakse
kooli
lõputunnistus
kutsevaliku õppekava
läbimise kohta.
Kuidas
asuda
õppima?

• Õppetöö algus ja lõpp: 4.01.2021-4.07.2021;
• Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad;
• Kandideerimine e-vastuvõtu keskkonnas:
https://ois.hariduskeskus.ee/veebivormid/e-vastuvott (kandideerimine kestab 22.10-10.12.2020);
• Lisainformatsioon: Kersti Karu (õppe- ja karjäärinõustaja) kersti.karu@hariduskeskus.ee, tel
445 9465, 5694 6570.
Kutsevaliku õppe rakendamise põhimõtted
on:
• iga õppija individuaalsusest lähtumine(nt
motivatsioon, võimed, oskused, eelnev õpi- või
töökogemus jne) ning arenguvajadusest;
• individuaalse õpitee kujundamine;
• õppetöö sisu kavandamisse õppija kaasamine;
• õppija arengu pidev tagasisidestamine;
• õppetööga toimetulekut ja õppija arengut toetavate ja tema vajadustest lähtuvate tugiteenuste
võimaldamine kogu õppeprotsessi vältel (sisseastumisel, õppimise ja üleminekute ajal).
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Lõõtsapalavik Pärnumaal

Isadepäev Tali Seltsimajas

6.-8. novembril jõudis Saarde
valda
pärimusmuusikafestival
“Lõõtsapalavik Pärnumaal”.
Festivali idee autor ja peakorraldaja on Mati Vürst MTÜ Pärnumaa Lõõtspillihaigete Seltsiga,
kes teeb koostööd Klaara-Manni
Puhke- ja Seminarikeskuse ja
Randivälja külaseltsiga.
Üritus toimus esimest korda,
aga loodetavasti saab sellest tore
traditsioon. Festival on mõeldud
eri riikidest pärit pillimeestele
ja tantsijatele, aga sellel aastal ei
saanud väliskollektiivid piirangute tõttu osaleda, seetõttu piirduti Eesti esinejatega.
Reedel toimusid simmanid
Surjus, Seljametsas ja Toris.
Laupäeval olid festivalil osalejad
kogunenud Klaara-Manni puhkekeskusesse, kus viidi läbi õpitoad
pillimeestele ja rahvatantsijatele.
Õhtul toimus simman ja viiuliansambli Pärnu Spelmanslag
öökontsert Randivälja kirikuhoones. Pühapäeval oli Lõõtsapalaviku lõppkontsert Pärnu Nooruse
majas.
Surju rahvamaja simmani
peaesinejaks oli ansambel Mahmõr Põlvamaalt, kes suutis rahva

Sel aastal tähistasime 7. novembril ühiselt Tali Seltsimajas isadepäeva. Perepäevaga alustasime
12.00, kui kõiki peresid tervitas
koeratüdruk Lotte. Ühise laua
ümber meisterdasid lapsed oma
isadele kauneid kaarde, sai mängitud huvitavaid mänge, kuhu haa-

rati kõik saalis viibijad. Perepäeva
lõpetas lastedisko. Õhtul toimus
seltsimajas ansambli „Vanad Sõbrad“ saatel tantsuõhtu. Aitäh osalejatele!
Astrid Ruusmann
Tali Seltsimaja juhataja

Foto: Kalju Sarapu

kiiresti oma pilli järgi tantsima
panna. Soojendusesinejaks oli
aga selleks päevaks spetsiaalselt kokku tulnud koosseis, kus
lisaks lõõtspillidele mängisid ka
viiulid, kitarrid, tuuba ja jauram.
Ansamblis osalesid lisaks Saarde
valla ja Pärnumaa pillimeestele
ka mängijad Märjamaalt, Raplast
ning Tartumaalt. Eriti tore oli,
et kaasa tegid meie kohalikud
noormehed. Meeleoluka etteaste
tegi ka folkduo Ülle Kool ja Esta

Ruusmann.
Festivali korraldamist toetasid
Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuurikeskus, Pärnu linn,
Saarde vald ja Tori vald.
Korraldajad tänavad osalenud
pillimehi, rahvatantsijaid ja publikut ning loodavad, et järgmisel
sügisel saab festival jälle toimuma, siis juba rahvusvahelisena
ja kindlasti jätkuvad esinemised
ka Saarde vallas.
Ave Kartau

Allikukivi Veinimõisa liköör pälvis
tunnustuse

Pürotehnika – ohtlik nauding
Kuigi lendu lastud ilutulestik
võib olla kaunis vaatepilt, tasub
mõelda alati ka sellele, et see
jääkski positiivseks elamuseks.
Pürotehnika kasutamine oskamatutes kätes võib olla vägagi
ohtlik ning tekitada korvamatuid tagajärgi nii inimestele,
loomadele kui hoonetele.
Eelmise aasta lõpul said PõhjaPärnumaa vallas käes plahvatanud vana ilutulestikuraketi tõttu
viga kaks poissi. Mõlemad noored said käe- ja näotraumasid.
Samal aastavahetusel sai Narvas
ilutulestiku raketiga näovigastusi 12-aastane poiss. Kuid mitte
ainult inimesed ei saa rakettide
tõttu vigastada. Mäletame ju kõik
eelmise aastavahetuse tähistamiseks lastud raketi tõttu süttinud
Nurmiko aianduskeskuse kasvuhoonete kompleksi, mille käigus
hävis ühe pere elutöö. Õnnetusterida nende kolme ülalmainituga
sugugi ei piirdu.
Kõige ohutum on ilutulestikku
üldse mitte teha
Loomulikult on kõige ohutum
ilutulestikku üldse mitte teha. Nii
käitudes säästame loomi ja inimesi mürasaastusest ning hoiame
kõige kindlamini ära ilutulestiku
tõttu tekkida võivaid õnnetusi.
Kui aga siiski ilma ei saa, tuleb
ilutulestikku teha kõiki ohutusnõudeid ja konkreetse toote kasutusjuhendit järgides. Ilutulestikurakett tuleb asetada lagedale
väljale ning see kindalt toestada
näiteks liiva või lumega. Läheduses ei tohi olla inimesi, autosid
ega hooneid. Rakette ei tohi lasta
rõdult, aknast ega käest. Kortermaja rõdu või kitsuke hoov ei
ole kindlasti ilutulestiku tege-

mise koht. Jälgida tuleb raketi
lennusuunda, et see ei lendaks
inimeste poole, katustele või
akendesse. Rakette ei tohi mingil
juhul paigutada otsapidi pudelisse – see võib ümber kukkuda
ning suuna hoopis inimeste poole
võtta. Üks kindel tõsiasi on, et
ükski lendu lastud rakett ei jää
kunagi taevasse, vaid tuleb sealt
alati alla ja võib põhjustada tulekahjusid. Sellele tasub mõelda iga
kord, kui ilutulestikku lasete.

Ilutulestik osta ainult
sertifitseeritud müüjalt
Pürotehnikat tuleks osta ainult
sertifitseeritud müüjalt ning alati
kontrollida, et ostetud patarei või
rakett ei oleks vigastatud. Kui
ostetaval pürotehnikal on väliseid nähtavaid vigastusi, siis seda
kindlasti kasutada ei tohi, vaid
tuleb viia tagasi müügipunkti.
Ootamatust kohast plahvatama
hakkav patarei võib vigastada
inimesi või süüdata läheduses
asuvaid hooneid ning sõidukeid.
Ilutulestikku tehes peab peale
süütamist sellest võimalikult

kiiresti eemalduma. Kui rakett
juhuslikult ei aktiveeru, ei tohi
mitte mingil juhul selle kohale
kummardudes seda kontrollima
minna. Soovitatav on raketile
läheneda alles 15 minutit peale
ebaõnnestunud süütamist ning
võimalusel tuleks see asetada
veeanumasse. Ka kenasti tööle
rakendunud ja end tühjaks lasknud patarei oleks mõistlik asetada vette või lasta tal täielikult
jahtuda, sest igal aastal süttib nii
mõnigi prügikast kuuma pürotehnika kaasabil. Tuleb kindlasti teha
vahet signaalraketil ja ilutulestikul – esimest tohib kasutada vaid
ohuolukorras, mitte oma lõbuks.
Pühade ajal ole ettevaatlik nii
pürotehnika kui lahtise tulega
Statistilistel andmetel juhtub
enamjaolt õnnetusi täiskasvanud
vägijooki tarbinud meestega,
kuid viimastel aastatel on sagenenud pürotehnikast põhjustatud
vigastused ka laste seas. Seetõttu
ärge lubage oma lapsi ja purjus
sõpru rakette laskma. Lisaks
rakettidele ja pürotehnikale tuleb
pühade ajal ettevaatlikult ringi
käia ka lahtise tulega: küünlad,
kaminatuli ning teised lahtise
tule allikad tuleks kodunt lahkudes või magama minnes kustutada ning kontrollida, et pühade
ajal täistuuridel töötavad elektriseadmed ei tekitaks vooluvõrgus
ülekoormust. Lisaks, kui pühade
ajal vanavanemaid külastatakse,
võiks üle kontrollida nende suitsuandurid ning viia ahiküttega
majadesse kingituseks vinguanduridki.
Sandra Nahkur
Lääne päästekeksuse ennetustöö
büroo juhtivspetsialist

Tallinnas, Kultuurikatlas kuulutati 15. novembril välja Parim
Eesti jook 2020. Likööride arvestuses sai hõbemedali Allikukivi
Veinimõisa mustsõstraliköör.
Konkursist võttis osa 159 erinevat jooki 46-lt ettevõttelt. Hindamine toimus pimedegustatsioonidel. Hindajateks olid Eesti
tunnustatud sommeljeed, baarmenid, ajakirjanikud ja teised oma
valdkonna eksperdid.
Ükski tootja degusteerimisel
ja hindamisel ise osaleda ei saanud. Joogid jaotati oma olemuse
järgi erinevatesse kategooriatesse
ja igat kategooriat hindas 8 kuni
12 inimest. Iga kategooria võitja
sai tunnustatud kuldse diplomi ja
märgi. Hõbedase diplomi ja märgi

said need joogid, mis pälvisid kõrged tulemused, aga võitjaks ei osutunud.
Õnnitleme tunnustuse puhul!

Tööd alustas uus noorsoopolitseinik

Olen noorsoopolitseinik Helen
Tilk. Suvel lõpetasin Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži.

Minu põhiliseks tööks ning eesmärgiks on tegeleda laste ja noortega – nende ohtu sattumise riski
vähendamine ja süütegude toimepanemise ennetamine, tõkestamine, avastamine, menetlemine
ning laste õiguste kaitsmine.
Noorsoopolitseinik ei ole lapse
ega noore hirmutusvahend ning
igat last koheldakse erapooletult.
Kui on mõni mure või ettepanek, võib alati julgelt ühendust
võtta telefoni teel või meili kirjutades.
Helen Tilk
Pärnumaa piirkonnagrupi
noorsoopolitseinik
Tel 5866 9014
e-mail helen.tilk@politsei.ee.
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Väärikad juubelipaarid

Kilingi-Nõmmes avati Euroopa Kultuurikülade stend

Eelmisel aastal austasime
eakate päeval ka esmakordselt väärikaid juubelipaare,
kelle abieluliidu sõlmimisest oli möödunud 50, 55 või
koguni 60 aastat. Sel aastal
jäi nii eakate päev kui juubelipaaride tänuüritus viiruse
tõttu ära. Küll aga peame juubelipaare siiski meeles – kõik
paarid saavad kingiks nimelise ning daatumiga hõbedast
tordilabida ja vallavanema
allkirjaga tänukirja, mis toimetatakse neile koju. Samuti
tehakse sissekanne abielujuubelite auraamatusse.

Kilingi-Nõmmes ollakse Euroopa
Kultuurikülade liikumisega ammu
tuttavad.
Kultuurikülade liikumise ajendiks sai Taani pealinna Kopenhaageni valimine Euroopa kultuuripealinnaks 1996. a. Vastukaaluks
ja meeldetuletuseks, et Euroopa ei
koosne üksnes linnadest, vaid on
olemas ka külad, kuulutas Taani
küla Tommerup end Euroopa kultuurikülaks. Tema eeskuju järgis ka
Hollandi küla Wijk aan Zee. Idee
edendamiseks otsiti toetust teistelt
Euroopa külakogukondadelt. Ühiselt töötati välja Külade Harta, mille
allkirjastasid 11 küla esindajad
1999. a. Sellega loodi alus rahvusvahelisele projektile “Euroopa Kultuuriküla”. Initsiaatoriks oli hr Bert
Kisjes Hollandist ja Eesti-poolseks
eestvedajaks hr Kalle Kiipus.
Liikumises osalevad 12 küla ja
väikelinna. Igal aastal kordamööda
kannab üks osalejatest Euroopa
Kultuuriküla tiitlit.
2005. a, kui Kilingi-Nõmme oli
Euroopa Kultuuriküla, toimus siin
rida suurejoonelisi rahvusvahelisi
kultuuriüritusi, mis olid avatud kõigile ja rahvarohked – konverents
maikuus, 3 suurt festivali juunis,
juulis ja augustis ning noortelaager.
Majutus ja toitlustus toimus koha-

2020. aastal tähistasid
kuldpulmi 3 paari, smaragdpulmi samuti 3 paari. Soovime juubelipaaridele jätkuvat tervist ja õnnehetki!
Maimu ja Hendrik Vasar
15.05.1970
Sirje ja Vello Klaar
15.08.1970
Aita ja Ilmar Mägi
22.08.1970
Helle ja Jüri Uustamm
16.01.1965
Ene ja Jüri Sarapu
08.05.1965
Salme ja Ilmar Jugala
15.05.1965

Foto: Siim Kolla

like inimeste kulul. Kodumajutust
pakkus üle 60 pere, osa gruppe
ööbis ka ühiselamutes. Külaliste
eest hoolitses ligi 200 inimest, sh
palju õpilasi. Kokku külastas 2005.
a Kilingi-Nõmmet 450 väliskülalist
11 Euroopa riigist. Grupid peatusid
siin 3-4 päeva.
Euroopa Kultuurikülade liikumine on olnud nüüdseks juba 21
aastat siinse kultuuriloo osaks. Äsja
paigaldatud stend on selle läbitud
teekonna väike tähis. Seal on ülevaade projektist ja Külade Hartast
ning lühike tutvustus ja 3-4 fotot

iga küla kohta.
Loodame, et stend äratab huvi
ka noorele põlvkonnale ja tekib
häid ideid, kuidas edasi minna. Sest
Euroopa Kultuuriküla on pikaajaline projekt, mille tegevus jätkub
seni, kuni leidub huvilisi. Kurja
viiruse taandumisel taastuvad kindlasti ka vastastikused külaskäigud.
Stend valmis MTÜ AIK Livonia
ja Ring Ajas OÜ koostöös Saarde
vallaeelarve toetusel ning ootab
nüüd uudistajaid Kilingi-Nõmme
Suveaia väravas.
Eesi Kolla

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
Linda ja Paul Aunis oma pulmapäeval aastal 1959

Riigi Tugiteenuste Keskus avas
taotlusvooru, kuhu maakondlikud
arendusorganisatsioonid
saavad
esitada ettepanekuid riigi toetusele
maakondlike
arengustrateegiate
tegevuste täitmiseks 2021. aastal.
Taotlusvoor lõpeb 15. jaanuaril
2021 ja toetust rahastab Rahandusministeerium riigieelarvest.
Riigieelarvelistest
vahenditest
toetatakse projekte:

• mis on kirjas maakondlike arengustrateegiate tegevuskavades
• neil peab olema vähemalt maakondliku ulatusega mõju.
Taotlusvooru rahaline maht
Pärnu maakonnale on 558 142 eurot.
Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 30 000 eurot ja põhivarainvesteeringute projekti puhul
50 000 eurot. Toetuse maksimaalne
määr on 75% ja omafinantseeringu

minimaalne määr on 25% projekti
abikõlblikest kuludest. Maakonnale
taotletav toetussumma võib ületada
maakonnale eraldatud summat kahe
reservprojekti toetussumma ulatuses.
Taotlused
esitada
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu e-posti
pol@pol.parnumaa.ee
aadressile
hiljemalt 18. detsembril 2020.

Tali Lasteaed
Hingedekuu Tali Lasteaias

Armas Saarde valla elanik!
Juuksurit on võimalik koju kutsuda.
Kliendi kodus on võimalik teostada
lõikus- ja värvitöid.
Helista ja leiame sobiva aja.

Tel 5896 4630
Juuksur Dea
NB! Saame
kokku ainult
tervetena.
Püsime
terved!

2. novembril külastas lasteaeda
Kilingi-Nõmme
päästekomando
meeskond, kes rääkis lastele tuleohutusest. Lastele sai selgemaks,
kuidas käituda tulekahju korral ja
number 112 on nüüd kõigil kindlalt meeles. Kõige huvitavamad
olid muidugi päästeautod, mida sai
vaadata ja katsuda. Häiresignaali
andsid kõik suurima rõõmuga. Oli
vahva õppus.
Isadepäevaks meisterdasid lapsed kaardid ja maalisid kunstiõpetaja Eha juhendamisel oma isadest
portreed. Traditsioonilise kontserdi
asemel tegime isadele videotervituse, mida filmis lapsevanem
Kättlin ja lastega laulis ning tantsis
muusikaõpetaja Piia. Suur aitäh kõigile osalistele toreda video eest.
Novembrikuus on palju toredaid
rahvakalendri tähtpäevi: hingedepäev, mardi-ja kadripäev. Püüame
meiegi hoida alal vanavanemate
tarkuseid ja rahvapärimusi. Uurime
põhjalikumalt nende tähtpäevade
sisu ja kombeid. Hingedepäevaks

Tuletõrjeautot uudistamas

valmistas iga laps endale toreda
küünla, mardipäevaks maski ning
kadripäevaks on planeeritud kadritrall. Meeskonnatööna valminud
hingedekuu aknavitraaž on olnud

rõõmuks kogu külarahvale.
Kuu lõpus ootab meid juba esimene advent, nii et tegemist jätkub.
Kirja pannud õpetaja Signe
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Kilingi-Nõmme Gümnaasium
KIK õppeprogrammid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
toimuvad viiendat õppeaastat
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid.
Sellel sügisel said teoks nii
2019/2020 kevadesse planeeritud
õppeprogrammid ning alustasime
ka 2020/2021 õppeaasta keskkonna teemaliste programmidega.
Siinkohal väike tutvustus eelmise õppeaasta tegevuste kohta:
1. klassidele ning 4. klassidele
toimus Naturum OÜ programm
„Laululinnud aias ja metsas“. Lektor Mati Kose tutvustas linde meie
ümber, kõneles nende eluolust, lindude söötmisest.
4. klasside programmis valmistasid õpilased loengu lõpuks piimapakkidest linnusöögimajad.
2. ja 3. klassid osalesid Tartu
Loodusmaja programmis „Metsapäev“. Tegevus viidi läbi kooli
ümber metsas. Õpilased olid rühmades ning neile jagati erinevad
ülesanded ja toimusid õppemängud.
Eelmise aasta 5. klassid ning
selle aasta 6. klassid osalesid
kahes programmis: „Teod ja karbid looduses ja inimeste elus“
ja „Uurime ja avastame - meri”.
Tartu Loodusmaja lektor Anneli
Ehlvest viis läbi rühmatöödena
teemade uurimise.
Vaatluste ja katsete käigus
saadi teadmisi tigude eluviisi, ehituse ja kohastumiste kohta. Mõõdeti tigude liikumiskiirust ja toimus tigude võidujooks.
Mere programmis lahendati
ülesandeid, uuriti mikroskoobiga
ning said rohkem teada kimalaste
kohta.
8.a ja 9. klassid osalesid putukapraktikumis “Minu kodukoha
putukad“. Putukateadlane Urmas
Tartes tutvustas putukate määramist. Välitunnis otsiti putukaid,
klassiruumis uuriti neid luubiga
ning määrati liigid. Toimusid ka

KIK 4a Lindude programm. Foto: Laine Ülemaante

Taimetervise rändnäitus Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumis
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon kuulutas 2020. aasta rahvusvaheliseks taimetervise aastaks.
Selle raames oli 2.-12. novembril
Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi
aulas taimetervise teemaline rändnäitus.
Teema aasta eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust taimetervisest ning selgitada, mida
igaüks saaks ära teha taimede tervise heaks.
Näitus tutvustas taimetervise
mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise,
oskust neid ära tunda ja eristada
ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja -haigused võivad taimedele põhjustada.

Õppetundide raames oli võimalik tutvuda näitusega. Näitusega
kaasnesid erinevad lisamaterjalid
ainetunni läbiviimiseks. Õpilased
täitsid nii töölehti, kui lahendasid
ka veebipõhiseid viktoriine. Tublimaid premeeriti rahvusvahelise
Taimetervise aasta sümboolikaga
meenetega.
Rändnäitus on valminud Maaeluministeeriumi, Põllumajandusameti,
Põllumajandusuuringute
Keskuse ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu omavahelises koostöös.
Laine Ülemaante
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi
huvijuht

KIK 3a Metsapäeva programm. Foto: Terje Pahk

loengud putukate teemal.
7. klassid ning 8.b klass said
teadmisi programmis „Mets kui
loodusvara“. Tartu Loodusmaja
lektor Andres Aedviir viis tunni
läbi kooli lähedal metsas. Õpilased
said läbi praktilise tegevuse mõõta
puu kõrgust, määrata vanust ja
klupega mõõta puudiameetrit.
Praktiline tegevus aitas kaasa teemadest arusaamiseks ning aitas
paremini mõista ka seda, mida

tähendab metsamajandamine.
2020/2021 õppeaastal jätkuvad
keskkonnahariduse
teemalised
õppeprogrammid 1.-9. klassidele.
Kõigi programmide rahastamine toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnahariduse programmist.
Laine Ülemaante
Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi huvijuht

Foto: Laine Ülemaante

Pärnumaa matemaatikute õppelaager
Sel aastal osales matemaatikute
õppelaagris 34 7.-9. klasside õpilast. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist võtsid osa Anette Einmann,
dagne Oriehov, Kirke Pärnat,
Margaret Klettenberg, Sten cristof
Melnits, Kärt Pärnat, Sandra-Liisbet Lilleste ja Greete-Liis Krapp.
Lisaks osalesid mentoritena 10.
klassi õpilased Rasmus Rist ja
Jaan-Markus Raid ja varasemates laagrites osalenud, nüüd juba
teistes gümnaasiumides õppivad
Hanna Tali ja Johanna Tammist.
Esimene
laagripäev
algas
direktor Erli Aasametsa avasõnadega. Seejärel jagati laagrilised
kaheks, et koolimajas ekskursioon
läbi viia. Ühe grupi võtsid oma
hoole alla meie kooli endised 9.
klassi õpilased Hanna ja Johanna
ning teise mina ja Sandra-Liisbet.
Näitasime koolimaja ja tutvustasime erinevaid võimalusi klassiruumides ning spordihoones.

Foto: Laine Ülemaante

Peale ekskursiooni ootas meid
muuseumiklassis Mari Karon.
Uurisime vana-aja asju, kudusime
laste kangastelgedel vaipa, kirjuta-

sime tindi ja sulepeaga ning harjutasime gooti kirja.
Järgmisena viis TÜ Teaduskooli õppejõud Raili Vilt läbi koo-

lituse teemal “Kuldlõige”. Taas
toimusid töötoad kahes rühmas
– samal ajal kui üks rühm oli koolitusel, valmistasid teised õpetaja
Kadri Karoni juures külmkapimagneteid.
Päeva teises pooles toimus
maastikumäng, mille viisid läbi
Rasmus ja Jaan-Markus. Läbisime väikestes gruppides kontrollpunkte Kilingi-Nõmme kesklinna
ümbruses ning lahendasime erinevaid matemaatika või ajalooga
seotuid ülesandeid.
Õhtu möödus aulas, kus kõigepealt tegime rühmatöid. Ülesandeks oli ehitada ajalehest ja teibist
geomeetriline kujund, mis on pealt
kaetud ning kuhu kõik rühmaliikmed sisse mahuvad. Peale rühmatöid mängiti seltskondlikke mänge
ning õhtu lõppes rahuliku koosolemisega õpilaskodus. Suuremad
suhtlejad lõpetasid oma päeva kell
5 hommikul.

Teisel päeval oli 2 töötuba. Esimene oli droonide programmeerimine (viisid läbi Jaan-Markus ja
Rasmus. Õppisime droone seadistama ja neid lennutama ning töötoa lõpus toimus droonidevaheline
võistlus, kus drooni ülesandeks oli
takistusrada võimalikult kiiresti
läbida. Teine töötuba oli maastikuvibu, kus dimo Oriehovi ja Uno
Kuke juhendamisel proovisime
vibulaskmist.
Laagri lõpus anti laagriliste
poolt tagasisidet ning keerutati
loosiratast, samuti sai iga osaleja
endale sponsorite poolt kokku
pandud kinkekoti.
Laagrit korraldasid: Hille Uustamm ja Helen Mitt Pärnu-Jaagupi
Põhikoolist, Anne Aasamets ja
Moonika Ringas Kilingi-Nõmme
Gümnaasiuist ning Hele-Riin Kutsar Surju Põhikoolist.
Kärt Pärnat
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Surju Kool
Surju Kooli tegemised
Koolis on õppetöö täie
hooga käima läinud ning
õpilastel on olnud vahva
koos ka koolivälistes tegevustes osaleda.
21. oktoobril 2020 toimusid Paikusel Pärnumaa
koolide
võistkondlikud
karikavõistlused kiirmales. 5.-12. klasside võistkondade hulgas sai Surju
Kooli võistkond koosseisus Uku Tominga, Kristjan Link ja Markus Heiter
kaela hõbemedali. Poisse
treenis 2018. aastani Raivo
Raaliste ja nüüd juhendab
maleringi Valter Tominga.
29.10 toimus meie koolis
Halloweeni pidu. Juba kolmandat aastat toimuv üritus on saanud toredaks traditsiooniks. Võiks öelda, et
kui sind pole siin peol, pole
sind olemas, kuna kohal oli
kolmveerand kooli õpilastest. Käesoleval aastal võttis korraldamise üle Oma
Riigi valitsus. Peole pääses
ainult kostüümides, töötas puhvet. Tegevused olid
põnevad ning aeg möödus
kiiresti. Täname õpetaja
Veronika Meibaumi toreda
traditsiooni
algatamise
eest.
Õpetajate Piia Salomoni
ja Tiia Hermanni eestvedamisel toimus novembri
alguses Jõulumäel Saarde
valla mudilaskoori laululaager. Koos õpiti toredaid

Saabumine laululaagrisse. Foto: Tiia Hermann

Malevõistluste II koht Foto: Valter
Tominga

kul kõlas laul jällegi väga
kaunilt ja repertuaar, mis
laagris omandati, oli tõeliselt rikkalik. Lapsed ootavad juba pikisilmi järgmist

laululaagrit!
Neljapäeval, 5. novembril avanes meil võimalus sarja “Koolikontsert”
raames kuulata ansambli
“Põhja-Tallinn” kontserti.
Ansambli liikmed Maia
Vahtramäe, Jaanus Saks
ja Hannes Vellend rääkisid
põnevaid lugusid ansambli
kujunemisest ja oma muusikuteest. Loodetavasti sa
nii mõnigi väike muusik
inspiratsiooni pillimängu
õppimiseks. Pärast esinemist oli võimalus muusikutega pilti teha ja autogrammi jahtijad tekitasid
lausa järjekorra. Ühiselt

lauldud ansambli hittlugu
“Meil on aega veel” kumises kõrvus terve pika koolipäeva.
06. novembril toimus
Pärnu maakoolide rahvastepalli võistlus 4.-5.
klassi poistele. Meie kooli
esindasid Richard Johan
Sebastian Tori, Kristo Krivonogov, Keijo Mohnja,
Risto Ristikivi, Artur Viik,
Robin Lall, Karlos Piile,
Kermo Varep, Roger Pärn.
Poisid saavutasid 8. koha.
Keerulise olukorra tõttu
kahjuks sel aastal koolis
isadepäeva pidu pidada ei
saanud, kuid laste tervitus

jõudis isadeni video vahendusel. Kokku pandi tore
kontsertkava, kus esinesid
mudilaskoor, kooliansamblid ning üksikesinejad.
Video tegid valmis Martti
Tarsalainen, Reimo Luik ja
Markus Heiter.
20. novembril teeme
kokkuvõte esimesest trimestrist ning iga õpilane
saab tagasisidet, kuidas
kontaktõpe tulemusi on
andnud.
Püüame
üheskoos
jääda terveks ja vapralt
aasta pimedaim aeg vastu
pidada.
Õpetaja Ulva Tallo

Tihemetsa tehnikumi ja viimases osas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tihemetsa
õppekoha
sümboliteks.
Tihti samastub lõvidega
kogu Tihemetsa. Ajahammas oli aga lõvinahka (peaaegu igal aastal värvitavat
pealispinda) kui ka paekivist sisemust räsinud, selle
suisa murendanud. Appi
tuli muinsuskaitseamet, kes
andis lõviosa lõvide tervendamiseks kuluvast rahast.
Eelnesid põhjalikud uuringud, mis näitasid, et valmimismajast praeguseni on
meie lõvidel olnud seitse
„karvavahetust“.
Arstlik
soovitus oli hoida lõunamaa
loomad talvel kaetuna.
Paruni kabinet ja omaaegne raamatukogutuba on
totaalselt maalitud, need
on ilmselt 19. sajandi lõppu
kuuluvad väga peened maalingud, väga dekoratiivsed ja
hämmastavalt hästi säilinud.
Kabinetis on nähtav hästi

säilinud parkettpõrand, mis
on laotud 1830.aastal, kui
valmis häärber. Saali seinte
viimased maalingud on
tehtud hinnanguliselt 1950.
aastatel. Nende alla jääb
kaks maalikihti, millest esimene on balli- ja peeglisaali
seintele tehtud tõenäoliselt
mõisa ehitamise ajal. Järgmine kiht on tehtud 1930.
aastatel. Voltveti mõisa
peosaali seinu kaunistavad
kolm suurt (2,5x2,2 m) ja
kaks väikest (1,1x1 m) peeglit, mille raamid valmistasid
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tislerid ja maalrid ning
klaasid said ette annetajate
toetusega. Peeglite klaasid
faasisid
kunstiakadeemia
asjatundjad.
Sisustuselemendina annavad suursuguses raamistuses seinakaunistused ruumile avarust ja
neilt peegeldub vastu akendest paistev valgus. Säilinud
on kahepoolsed saali ja jalutusruumi eestuppa avanevad

uksed. Säilinud on uksed ja
õiemotiividega piirdeliistud,
ka seintesse ehitatud kapid,
mille piida ülanurgad on
samuti kaunistatud õiemotiividega.
Parunite ajal Voltveti
mõisas rippunud 176 x
114 cm kuulsa ja mõjuka
Vene kunstniku Konstantin
Makovski 1879. aastal valminud Peterburis Ermitaažis asuva maali koopia-maal
„Rusalki“ leiti peahoone
juurdeehituse
pööningult
raamita ja rulli keeratuna
1950. aastatel ning seda säilitas Valter Parve. Kuupaistel kümblevaid ja taevasse
tõusvaid loodusvaime ning
slaavipärast maastikku taastas Eesti kunstiakadeemia
üliõpilane Merlin Sooaru
koos kaastudengitega ja
õppejõudude abiga.
Viimati von Styki suguvõsale kuulunud Voltveti
mõisa taastamine näitab
aastaid kestnud sihipärast

tööd, mille üks eestvedajaid projektijuhina on olnud
Piret Koorep. Kõigepealt
taotles Pärnumaa Kutsehariduskeskus toetust häärberi
restaureerimiseks, järgnes
eritingimuste ja eskiisprojekti koostamine. Etapiti
ja mõisakompleksi edasise parendamise toetusega
on tehtud silmanähtavalt
palju. Näiteks on lammutatud häärberile 1939. aastal ehitatud kolmas korrus,
vahetatud aknad, taastatud
sambad ja nendevahelised
klaasvitraažid, rajatud uus
piirdeaed, korrastatud mõisapark. Kivipurustajasse on
saadetud nõukogudeaegne
kasutuks muutunud aulatiib,
mille asemel on parkla. Riik
eraldas häärberi välisilme
taastamiseks cO2 kvoodi
müügist saadud raha ligemale miljon eurot.

Laululaagri mängud. Foto: Tiia Hermann

talvelaule, et valmistuda
kontserdiks. Elevust jätkus
hilisõhtuni – koos nuputati ja mängiti erinevaid
mänge. Järgmisel hommi-

Halloweeni pidu. Foto: Kersti Hunt

Jätkub Tihemetsa mõisat käsitlev kirjatükk

VOLTVETI MÕIS
Hilisklassitsistlikus stiilis
härrastemaja valmis 1830.
aastal. Hoone keskosas
paikneb nelja sambaga portikus koos sellel lebavate
lõvifiguuridega. Külgmiste
sammaste vahe oli täielikult
ja esisammaste ülaosa kaarjalt suletud värviliste vitraažidega. Vitraaž oli osaliselt
säilinud 1950-ndate lõpuni,
siis lagunev ehe eemaldati ja
ennistati 2012.aastal. Hoone
keskosa läbis esialgu ristkoridor, mis ühendas peasissepääsu õuepoolse terrassiga.
Säilinud on luksuslik saali
interjöör: maalingutega kaetud seinad, kips- ja maalitud
stukk-kaunistustega
ning
ornamentidega kujundatud
lagi, seintel ovaalsed medaljonid musitseerivat feedega
ja
korintos-sammastega
valge kahhelahi. Peosaali
dekoor pärineb 19.sajandi
keskelt või teisest poolest ja
on ilmselt Venemaalt pärit
meistri töö. Eesti kontekstis

on maalingud erakordselt
lopsakad ja nende seinavärvi
alt väljatoomise ning uurimisega on tegelenud Kunstiakadeemia ja Tartu kõrgema
kunstikooli 45 tudengit
kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise
osakonna
maalikonserveerimise stuudio juhataja
Hilkka Hiiopi juhendamisel
2010. aastal. Kuulduste järgi
võõbati härrasteaegne mustririba üle pärast seda, kui
keegi kõrge punategelane
õppuritele kõnet pidades
sellele pilgu heitis ning talle
kangastusid haakristid. Saali
lae restaureerimistöid tegi
OÜ Mandragora, töödejuhataja Jaak Sarap. Nemad taastasid 2010. aastal ka häärberi
trepilõvid, mis arvatavasti
on Venemaal valmistatud ja
1926. aastal tellitud Riiast,
paigaldatud trepile teine teisele poole peaust. Trepilõvid
on aja jooksul saanud esmalt
Voltveti Metsakooli, seejärel

Erna Gross
Jätkub
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Saarde läbi ajaloo prisma
1959
3. novembril algasid linnas Pärnu tn 38 (nüüd 46)
agitpunkti ruumides 8-kuulised med- aseõdede kursused.
Novembris avati KilingiNõmme Keskkoolis algklasside õpilaste jaoks
pikapäeva grupid, kus peale
koolitööd lapsed jäid kasvataja järelevalve alla , said
sooja sööki, õppisid järgmise päeva tunde ja mängisid ajaviitemänge. Kasvatajana töötas Aino Värno.
Kilingi-Nõmme Metsamajandi aü komitee sekretäri Jüri Aviksoni juhtimisel anti välja häälekandjat
„Põlislaas“.
Kilingi-Nõmme Keskkool pidas Tihemetsa tehnikumi lasketiirul lamades
laskevõistluse 3x10 lasku,
kus poistest lasi Matti
Sõstra 76, Jaan Salumets
73 ja Heino Kulli 67 silma.
Tüdrukutest olid tublimad
Aino Pärk 711, Laine Vestrik 60 ja Mari Naari 55 silmaga.
Oktoobripühadeks anti
Kilingi-Nõmme Tarbijate
Kooperatiivile
üleliidulises sots. võistluses II preemia koos rändpunalipuga.
Uudisena avati majatarvete
kaupluses tarbeesemete laenutuspunkt ja keskkoolis
müügipunkt, kus müüjateks
õpilased ise.
Abja rajooni välkmaleturniiri võitis Jaan Sivi,
teiseks jäi Hillar Hanssoo
ja noortest oli parim Arne
Juurikas.
Allikukivi kultuurimaja
30-liikmelist
meeskoori

22

6

KARISTE metskonna – RIIMARU metsavahi teeristil
KANAKÜLA – KÕPU teel. Reinoki pere seisab
raketitaolise viisnurgaga bussipeatuse ees .Raketi
ehitas Riimaru mees Friedrich Viitak. 1960 a. alguses

juhatas Väljaküla 7.-kl kooli
õpetaja Olev Paju ja 38-liikmelist naiskoori kooliõpetaja Leida Nugis.
Kilingi-Nõmme linnas
tegid muret kehv elektrivalgus, venima kippuv
keskkooli hoone ehitus,
kanalisatsiooni- ja veevärgitöödega viivitamine, lasteaia ruumikitsikus ning
linavabriku kütmata tööruumid.
Kilingi-Nõmme metsa-

majand pidas ametiühingu
konverentsi. Komitee esimehe Uno Arumäe ettekandest selgus, et autokolonn
taotles kommunistliku töö
brigaadi nimetust, heakorratööde käigus oli istutatud
660 viljapuud ja 400 marjapõõsast, punanurka seati
üles televiisor, majandil oli
73 hobust, töötas puhkpilliorkester.
Jätkub
Olev Paukson

Enampakkumine
Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja elektroonilise
enampakkumise
Saarde
vallale kuuluva KilingiNõmme
linnas asuva
Pärnu tn 60 hoonestatud
kinnistule (registriosa nr
170606,
katastritunnus
30601:002:0084,
sihtotstarve Elamumaa 100%,

Pärnu tn 60

pindala 859 m2) alghinnaga
32 000 eurot, tagatisrahaga
3200 eurot ja osavõtutasuga
on 100 eurot.
Kinnistul asuvad endise
muusikakooli hoone ja
garaaž-kuur.
Enampakkumise tähtaeg
on 15.12.2020 kell 12.00.
Kinnistuga tutvumiseks

ja lisainfo saamiseks palun
ühendust võtta:
Martti Rooden, telefon
449 0139, mobiil 53494259,
e-post
martti.rooden@
saarde.ee.
Enampakkumine toimub
Osta.ee portaalis. Oksjonile
on kohaldatud Osta.ee reeglid.

Müüa kuivad ja
toored küttepuud
25 cm – 75 cm,
30 cm võrkkotis
Kuivad klotsid
40 l kotis.
TEL 513 2013
Sass Veelikselt.

Müüa puitbrikett.
briketipoisid.ee
Kuivad ahjupuud.
Kaminapuud
40 l võrkkotis.
Telefon 5120 411
Peeter

10
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SPORT
Isadepäeva maleturniir 2020
8. novembril 2020. a toimus
Kilingi-Nõmme klubis 20.
korda Isadepäeva maleturniir 2-liikmelistele perevõistkondadele.
Sel aastal osales võistlusel 9 peret, kokku on
neil turniiridel osalenud 98
perevõistkonda üle Eesti.
Isadepäeva maleturniir
2020 võitsid neljandat korda
Hendrik ja Karl Erik Olde
Tallinnnast. Isa Hendrik
alustas malemängu KilingiNõmme Keskkoolis. II koha
said vennad Erik Johannes
ja Ott Oskar Lehes Tartust.
III kohale tulid ema -

Jõuluturniir 2020

Võistlejad koos korraldaja ja I turniiri võitjaga

tütar Reet ja Tuuli Pikkmets Lõpelt. IV kohaga
pidid leppima Martin Bernštein ja Fredi Karis Tartust.
Noorim, 6-aastane Kristofer koos isa Kaarel Kaisiga
said V koha. Saarde valla
parimad olid Karl-Martin
ja crystal-Eliis Krapp, kelle
tulemuseks oli seekord VI
koht. Saarde vallast osalesid veel Martin ja KrenMarten Krapp ning Andres
ja Johannes Ots.
Võistlust jälgis ka esimese turniiri võitja Ernst
Kasela.
Eiki Lehemets

Selgunud on Isadepäeva
maleturniiri
järjekordsed
võitjad.
Parandatud on käimasoleva kiirusliku vastupidavuse tšempionaadi rajarekordeid.
Tihemetsa Huvi- ja spordikeskuse saali remondi
tõttu lükkus 2. detsembrile
Saarde “Täpsuskütt”.
Peale lõppevaid saali
remonttöid saab esmaspäeviti kiirusliku vastupida-

vuse tšempionaadil kaasa
lüüa ka Tihemetsas.
Jõulukuul on Jõuluturniiri nimele kohaselt sündmuseid eriti rohkelt. Teiste
seast toon esile aastase
pausi teinud sulgpalliturniiri. Esmakordselt on kavas
paaris sulgpalliturniir, kus
paarilised loositakse võistluspaigas. Kes veel üksi,
tulgu paarilist otsima.
Üllatusterohket Jõulukuud!

Edukad taekwondo võistlused
7. novembril toimusid Pärnus maakondlikud taekwondo
võistlused Pärnu cup, kus Saarde valda esindasid täiskasvanutest Rein Link ja Toomas Meier ning noortest Rait
Loodus, Krister Toomla, Jan-Henri Laidla, Enrico Kants,
Kaia Toomla ja Robin Eamets.
Osa võeti kõigist kavas olnud aladest (tul, nuiasparring
ja sparring).
Sparringu näol on tegemist kahevõitlusega, kus lüüakse
nii käte ja jalgadega. Nuiasparring on kahevõitlus, kuis löögivahendiks on pehmest materjalist nui. Tul on kompleksharjutus, mis imiteerib võitlust kujuteldava vastasega.
Meie medalivõitjad:
Jan-Henri Laidla – 2. koht tulis, 2. koht nuiasparringus
ja 3. koht sparringus
Rait Loodus – 3. koht nuiasparringus ja 1. koht sparringus
Krister Toomla – 3. koht tulis ja 1. koht nuiasparringus
Kaia Toomla – 2. koht tulis ja 2. koht nuiasparringus
Enrico Kants – 3. koht nuiasparringus
Rein Link – 2. koht nuiasparringus
Andrus Toomla

Saarde Vallavalitsus jätkab parimate
sportlaste, sporditöötajate ja -sündmuste
väljaselgitamist. Ettepanekuid
nomineerimiseks ootame 31. detsembrini
e-postile spordihoone@sksaarde.ee.
Aasta Tegijate selgitamisel arvestatakse tulemusi
2020 kalendriaasta kohta järgmistes kategooriates:
- aasta naissportlane (sünd 2001 kuni 1981);
- aasta meessportlane (sünd 2001 kuni 1981);
- noorsportlane, neiu (sünd 2002 ja hiljem);
- noorsportlane, noormees (sünd 2002 ja
hiljem);
- spordiveteran, naine (sünd 1980 ja varem);
- spordiveteran, mees (sünd 1980 ja varem);
- aasta edendaja/sporditoetaja (sponsor);
- aasta sporditöötaja, juhendaja, korraldaja,
treener;
- valla õnnestunuim spordisündmus;
- aasta spordivõistkond;
Uue aasta algul seatakse nominendid 21 päevaks spordihoone kodulehele rahvahääletuseks.
Hääletuse ajal enam kedagi juurde lisada ei saa.
Rahvahääletust on kõige lihtsam teha internetis
spordihoone kodulehel, aga oma arvamuse saab
kirjutada ka ajalehe väljalõikele ning toimetada
see Tihemetsa või Kilingi-Nõmme spordihoonesse.
Peale spordinõukogu – ja rahvahääletust avalikustatakse tulemused Saarde kultuuri- ja spordirahva
tänupäeval. Aasta sportlaste, sporditöötajate ning
-toetajate valimisi korraldab Saarde Vallavalitsus
koostöös valla spordi eestvedajatega.
Lisainfo SK Saarde kodulehel.

Keskel Rait Loodus (sparringu I koht) ja paremal JanHenri Laidla (sparringu III koht)

Algas Saarde esindusmeeskonna 2020/21 võrkpallihooaeg
2019/20 võrkpallihooaeg jäi
cOVId-19 tõttu lõpetamata
nii Pärnumaal kui cOOLBET rahvaliigas. Viljandimaal saavutas Saarde valla
esindusmeeskond
cOOP

Kilingi-Nõmme teise koha.
2020/21 hooajal kannab
Saarde
kodumeeskond
peasponsor ALAS-KUUL
Tihemetsa nime. Plaan on
osaleda sarnaselt eelmise

aastaga kõigis kolmes liigas.
cOOLBET rahvaliiga on
juba alanud, kus aasta lõpus
toimuvad ka mõned kodumängud. Paraku pealtvaatajateta! Pärnumaa meistri-

võistlustel sel aastal ühtegi
kodumängu kavas ei ole.
Hoidke sündmustega kursis Sport Saarde kodulehe
vahendusel ja püsige terved.
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Info liikluskorralduse ajutistest muudatustest Kilingi-Nõmme linnas
29.11.20 ja 06.12.20

Anna oma vanale autole
uus elu

Seoses liikluskorralduse ajutiste muudatustega nimetatud kuupäevadel muutub ka liinibusside liikumine ja peatumine
Kilingi-Nõmmes.

18. novembrist 2. detsembrini kestvat romuringi veab
Keskkonnaministeerium,
sõidukeid viivad tasuta ära
Eesti Autolammutuste Liit,
Kuusakoski AS ja BLRT
Refonda.
Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk
lagunema, lammutatakse ise
või müüakse ebaseaduslikule lammutajale. Viimane
aga ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega
registreeri end sõiduki uue
omanikuna liiklusregistis.
Kui omanik jääb liiklusregistris muutmata, siis säilib
ka vastutus. Sõiduki müüjal
on õigus ise maanteeametit
teavitada sõiduki võõrandamisest, kui ostja seda teinud
ei ole. Sõiduki võõrandamisest teatamine aitab vältida erinevaid probleeme ja
vaidlusi näiteks juhul, kui
sõiduki uus omanik ei ole
täitnud seadusest tulenevat kohustust sõiduk 5 tööpäeva jooksul enda nimele
vormistada. Romusõiduki

29.11.2020 ei ole ajavahemikus 15:30 – 17:00 liinibussidel võimalik peatuda Kilingi-Nõmme autobussijaamas. Ajutised peatused luuakse selleks ajavahemikuks mõlemal suunal Pärnu tänava 44 hoone ette;

omaalgatuslik
lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma
vastavat luba on seadusega
keelatud.
„Tänavune romuring on
järjekorras kolmas ning
eelmise aasta numbrid näitasid, et üha rohkem eestimaalasi kasutab seda head
võimalust anda oma kasutult vedelenud ja romuks
muutunud sõiduk vaid kõne
peale ära” ütles keskkonnaministeerium asekantsler
Kaupo Heinma.
Romukampaania
raames koguti 2018. aastal 250
romusõidukit ning 2019.
aastal kokku 430 sõidukit.
Lisainfo BLRT Refonda
tasuta numbrilt 1817, Eesti
Autolammutuste Liidu telefonilt 57877233 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt
13660.
Kadri Kauksi
Keskkonnaministeeirum
Avalike suhete
peaspetsialist

06.12.2020 ei ole ajavahemikus 15:00 – 21:00 liinibussidel võimalik peatuda Kilingi-Nõmme autobussijaamas. Liinibusside peatumine toimub ajutiselt Turu tänava parklas.Siniste nooltega on tähistatud sõiduautode ümbersuunamine ja
punaste nooltega liinibusside ümbersuunamine.
Palume jälgida ajutisi liiklusmärke, et liiklemine oleks kõigile ohutu!

Maamaksust
Saarde Vallavolikogu 18.
novembri 2020 a määrusega nr 24 kehtestati maamaksumäärad Saarde valla
haldusterritooriumil 2021.
aastaks alljärgnevalt:
põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumääraks 1,7% maa maksustamishinnast aastas.
Ühtseks maamaksumääraks kehtestada 2,5% maa
maksustamishinnast aastas.
Alates 2021. a makstakse veeseaduse § 118
alusel sätestatud kalda
või ranna veekaitsevööndi
maalt maamaksu 50 protsenti maamaksumäärast.
Maksu- ja Tolliamet
väljastab maksumaksjale
maksuteate
tasumisele
kuuluva maamaksu summa
kohta hiljemalt 15. veebruariks.
Elektroonilise Maksuja Tolliameti registreeritud
kasutajale, kelle e-posti
aadress on Maksu- ja Tol-

liametile teada, saadetakse
maamaksuteade
ainult
elektroonselt. Kui Maksuja Tolliametil maksumaksja
e-posti aadress puudub,
saadetakse teatis SMS-iga
mobiilinumbrile ning kui
eelnimetatud
kontaktid
puuduvad, siis saadetakse
maksuteade paberkandjal.
Maksumaksja, kes ei
ole
maksustamisaasta
maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on
kohustatud sellest 30 päeva
jooksul Maksu- ja Tolliametit teavitama. Sellisel
juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade.
Kui maksuteates on
maksustatava maakasutuse
või maksumaksja andmed
ebatäpsed, palume andmete kontrollimiseks ja
korrigeerimiseks pöörduda
Saarde Vallavalitsusse telefonil 449 0139 meiliaadressil martti.rooden@saarde.
ee või Surju teeninduskeskusesse telefonil 446 0819,
meiliaadressil
andrus.
lillemaa@saarde.ee.

Ostame TaLumaja koos metsa või põllumaaga.
Hooned võivad vajada põhjalikku remonti.
Telefon 5666 9006

Soovin osta maja Saarde vallas. Pakkuda ka
vahetusevõimalus kesklinna korteri vastu.
Vaatan üle kõik pakkumised.
Kui Sul on midagi pakkuda siis palun helista või
saada sõnum telefonile 54572356.
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KILINGI-NÕMME KESKLINNAS

29. november kell 16

Süütame advendituled Kilingi-Nõmme
kesklinna kuusel ja tähistame imelise
advendiaja saabumist
Kui soovid advendituld koju viia,
võta kaasa oma küünlalatern

16:40 KÄSIKELLADE ANSAMBLI
"CAMPANELLI" KONTSERT
KESKLINNA PARGIS
Külalisi sõidutab
JÕULURONG

EELK SAARDE
KATARIINA
KOGUDUS

Advendi- ja jõuluaja jumalateenistuste
ajad Saarde kirikus

Vajad LiTsEnsEEriTud KorsTnapühKijaT?

Töö ... ja korralik.
Venno 5553 8682
avmconsultoy@gmail.com

Pühapäeval, 29. novembril kell 11.00
1. advendi jumalateenistus
Pühapäeval, 6. detsembril kell 11.00
2. advendi jumalateenistus
Pühapäeval, 13. detsembril kell 11.00
3. advendi jumalateenistus
Pühapäeval 20. detsembril kell 11.00
4. advendi jumalateenistus
Neljapäeval, 24. detsembril kell 16.00 ja 18.00
jõuluõhtu jumalateenistus

Kilingi-Nõmmes teostab korstnapühkimise töid firma
„KORSTNAHUNT“.
Korstnapühkija tuleb, kui helistate telefonile 5155912
või teete tellimuse eposti aadressile
korstnahunt@gmail.com
Töö kiire ja korralik!
Talveks löörid puhtaks!

Reedel, 25. detsembril kell 11.00
Kristuse sündimise püha missa
Pühapäeval, 27. detsembril kell 11.00
Johannesepäeva missa
Muudel päevadel toimuvad vaiksed missad.
Teavet saab tel 527 1563 Arvet Ollino
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Kultuuri- ja spordiüritused
meie vallas
Neljapäeval, 26. novembril kell 15.00 Noorsootöö
nädal Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuses.
Reedel, 27. novembril kell 19.30 COOLBET rahvaliiga
võrkpallis. Kohtuvad ALAS-KUUL Tihemetsa vs RETRO
(Tallinn) Kilingi-Nõmme Spordihoones.
Laupäeval 28. novembril kell 12.00 XIII SK Saarde
kiirusliku vastupidavuse tšempionaat Kilingi-Nõmme
Spordihoones.
Pühapäeval, 29. novembril kell 12.00 XIII SK Saarde
kiirusliku vastupidavuse tšempionaat Kilingi-Nõmme
Spordihoones.
Kell 16.00 Advenditulede süütamine Kilingi-Nõmme
kesklinna kuuse juures.
Kell 16.40 Käsikellade ansambli Campanelli kontsert
Kilingi-Nõmme kesklinna pargis.
Neljapäeval, 3. detsembril kell 11 Valla uutele
kodanikele papude pakkimise töötuba
Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuses.

Anete ja Tõnis Toodu
perre sündis 29. septembril poeg
MARTIN TOODU
Heidi Sosi ja Janis Laidla
perre sündisid 30. oktoobril tütred
REBEKA JA JANETE LAIDLA
Anne-Belle Ilvese ja Valdur Latiku
perre sündis 6. novembril tütar
JOHANNA LATIK
Annabel Ojalaidi ja Karl-Martin Piirikivi
perre sündis 11. novembril poeg
BREN MARTIN PIIRIKIVI

Laupäeval, 5. detsembril kell 10.00 Segasumma kodu
kirbuturg ja välikohvik Tihemetsas.
Info telefonil 53676139.

Fassaadi soojustamine
Välis- ja sisevoodri vahetus
Kuurid, garaažid, varjualused
Saunad ja terassid
Üldehitustööd

Kell 12.00 XIII SK Saarde kiirusliku vastupidavuse
tšempionaat Kilingi-Nõmme Spordihoones.
Pühapäeval, 6. detsembril kell 12.00
XIII SK Saarde kiirusliku vastupidavuse tšempionaat
Kilingi-Nõmme Spordihoones.

GoWood

info@gowood.ee +372 5615 7741

Kell 17.00 “Jõuluvalgus” Kilingi-Nõmme kesklinnas.
Esineb Birgit. Avatud Advenditurg.
Neljapäeval, 10. detsembril kell 19.00
Eesti mängufilm “Hüvasti NSVL” Kilingi-Nõmme Klubis.
Pilet 5 €, õpilane, pensionär 4 €, perekaardiga 7 €.
Reedel, 11. detsembril kell 9.00 Võrkpalli pallilahing
Kilingi-Nõmme Spordihoones.
Kell 14.00 VK Githa Jõuluakro Kilingi-Nõmme
Spordihoones.
Kell 15.00 Saarde valla noorte MV koroonas
Kilingi-Nõmme väikeses koolimajas (Pargi tn 6).
Laupäeval, 12. detsembril kell 8.00 Eesti MV
Jõutõstmises Kilingi-Nõmme Spordihoones.
Kell 12.00 XIII SK Saarde kiirusliku vastupidavuse
tšempionaat Kilingi-Nõmme Spordihoones
Pühapäeval, 13. detsembril kell 10.00 Jõululaat
Kilingi-Nõmme suveaias.

KÜTTEPUUDE MÜÜK

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

Korstnapühkija Rainer Pirjo
Tase 4
kutsetunnistuse nr 153050

tel 5844 0510
rainer010203@hot.ee

Kell 12.00 Saarde Jõuluturniir Sulgpallis (paarismäng)
Kilingi-Nõmme Spordihoones
Kell 12.00 XIII SK Saarde kiirusliku vastupidavuse
tšempionaat Kilingi-Nõmme Spordihoones.

www.korstnad-kolded.ee
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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.

OÜ ESTEST PR ostab
METSA- JA PÕLLUMAAD

Tel 504 5215, 514 5215
info@est-land.ee

Kell 14.00 Eleryn Tiit Bändi kontsert Kilingi-Nõmme
suveaias.
Reedel, 18. detsembril kell 19.30 COOLBET rahvaliiga
võrkpallis. Kohtuvad ALAS-KUUL Tihemetsa vs Taltech/
Wilsons (Tallinn) Kilingi-Nõmme Spordihoones.
Laupäeval, 19. detsembril kell 12.00 XIII SK Saarde
kiirusliku vastupidavuse tšempionaat
Kilingi-Nõmme Spordihoones.
Pühapäeval, 20. detsembril kell 12.00 XIII SK Saarde
kiirusliku vastupidavuse tšempionaat
Kilingi-Nõmme Spordihoones.
Kell 14.00 Fitness5 Kilingi-Nõmme Spordihoones.
Kell 15.00 Eesti lastefilm “Jõulud džunglis”
Kilingi-Nõmme Klubis. Pilet 3 €, perekaardiga 7 €.
03. november – 23. detsember Kilingi-Nõmme klubis
Targo Miilimaa näitus „Teekond“
NB! Kilingi-Nõmme Spordihoones toimuvatele
spordivõistlustele pole pealtvaatajad lubatud.
Infot toimuvate ürituste kohta saab Saarde valla
kodulehe kalendrist.
Jälgige jooksvat reklaami!

TÕNU HALLER
05.05.1983 – 22.10.2020
HELJA PÄRK
02.11.1927 – 24.10.2020
HEINO MÄNNIK
27.08.1952 – 03.11.2020
LEHTE MÄE
05.08.1937 – 09.11.2020
ENE KÜNNAPUU
04.06.1958 – 09.11.2020
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressile
signe.laagus@saarde.ee 15. kuupäevaks.

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

