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Veemajanduse hetkeseis ja lähitulevik
Oleme nüüdseks K.-Nõmme kesklinna ehitatud uute trassidega ühe talve üle elanud. Ühistrasside osas probleeme ei tekkinud. Päris mitmed uued liitujad jõudsid oma majaühendused
eelmisel aastal valmis ehitada ja nautisid täiel
rinnal tsentraalvee ja -kanalisatsiooni rõõme
ja muresid. Volikogu poolt on uutele liitujatele tasuta liitumiseks aega antud veel käesoleva aasta lõpuni. Alates 2012. aastast on uutele
trassidele majaühenduste tegemine ja liitumislepingu sõlmimine juba tasuline ja üldse mitte
odav. Siinkohal soe soovitus seni veel plaani
pidajatele: kaaluge tõsiselt, arutage juba ühistrassidega liitunutega nende kogemusi ja ärge
jätke otsuse tegemist viimasele hetkele. Dokumentide vormistamine, erinevad kooskõlastused jne võtavad samuti oma osa ajast!
Veidi ka tulevikuplaanidest, sest tehtu
kõrval on tegemata veel ääretult palju. Eelnevalt oli kavas, et veel 2011. aastal läheb lahti Künka tänava ääres K.-Nõmme joogivee
teise astme pumpla ja puhastusjaama ehitus.
Kahjuks ei laekunud avatud riigihankele ainsatki pakkumust. Hetkel käivad läbirääkimised võimalike projekteerijatega. Loodetavasti
tuleval aastal valmiv veepuhastusjaam peaks
tulevikus suutma võtta enda kanda kogu linna edaspidise veega varustamise ja selle valmimise järel jääb Aia tänava pumpla reservi.
Esialgu jäävad Kantsi ja Urve tänava pumplad veel töösse, kuni ükskord veetrassid kesklinnas sinna kanti jõuavad. Tänase päeva seisuga on uute ühisveetorustike ehitamine vaid
lootus ja unistus, aga kindlasti on veepuhastusjaama valmimise järel vähemalt see võimalus olemas.
Kas ja kunas jõuame väiksemate asumite Tihemetsa, Tali, Tõlla, s.t alla 2000 inimekvivalendiga asulates uute veearendusteni, pole praegu veel selge. Eeldada võib, et
EL struktuurifondidest asutakse ükskord ka
neid toetama.
Suurim probleem linna veemajanduse edasiarendusel on sadeveed, mis praegu juhitakse K.-Nõmmes ühiskanalisatsiooniga samasse trassi ja sealtkaudu teisel pool Valga-Uulu
maanteed asuvasse biopuhastisse. Kui suudame kokku kogutud sadeveed eraldada tsentraalsest kanalisatsioonist ja juhtida need otse
loodusesse, võidame biopuhastis tootmismahtu ja saame olemasolevasse puhastisse suunata päris mitmeid uute klientidega tänavalõike
täiendavaid kulutusi puhastusseadmetesse tegemata. Selle idee teostamiseks puuduvad aga

vallal praegu vahendid ja võimalused.
Kohe mitte kuidagi ei saa siinkohal jätta
kirjutamata Künka tänaval asuvast uuest, aga
seni kasutusele võtmata puurkaevust. Tänu
„agaratele isehakanud geoloogidele“ nägime
tõsist vaeva sellest kaevust vee kättesaamisel. Lisaks laudadele, prussidele, tellistele, tuhaplokitükkidele oli veeni jõudmiseks vajalik
eemaldada kaevutorust veel traati, polte/mutreid, ukselukk, kõlar, meetrine asbesttoru ja
maakive. Kui mõni praeguseks hetkeks meheikka jõudnud nooruk meenutab oma kümne
aasta tagust ajajärku ja talle meenub, mis tal
lisaks tahtlikule prahi kaevuloopimisele sinna veel kogemata sisse kukkus, siis ärge häbenege küsida kohalikust Saarde Kommunaalist – kaubavalik ca 15 meetri pikkusest ummistusest on kõik ilusti alles ja fotomaterjal
selle kohta olemas. Kahju vaid, et kogu erinevat sorti kauba kättesaamise kulutused lausa uue kaevu ehitamise hinnani ulatusid. Elu
on kord selline, et laste patud tuleb vanematel
kanda, aga valla kõhn rahakott on meie kõigi jaoks ühine.
Teede osas korraldas talvel allasadanud lumi ise selle aasta võimalikud tegevused rahade kasutamise osas. Talvisele teedehooldusele kulus koos lume äraveoga üle 70 000 euro,
aga et kogu aastane eelarvemaht lume paksusest ja hulgast ei muutu, siis sellest tulenevalt
praktiliselt mingit reaalset teedeehitust sel aastal ei toimunud ega ka tule. Järele jäänud summa eest on vaja vähemalt kõik valla teed sügiseks taas läbi hööveldada, niita suvel teepeenrad, korrastada rikkis truubid ja samuti hoida
tagataskus pisku tulevaseks talveperioodiks
s.t novembri/detsembri lumetõrjeks.
Eelmisest suveperioodist oli väike kruusatagavara karjääris olemas, aga vahendite piiratus võimaldas vaid üksikute kohtaukude ja
kevadise suurvee tekitatud kahjustuste remonti. Väga suured hädalised võivad oma kruusamurega endiselt vallavalitsusse pöörduda
ja seni pole ühtegi küsijat minema saadetud.
Kõik laadimise, transpordi ja teele laotamise kulud tuleb loomulikult tee omanikul endal katta. Käesolev majandusolukord sunnib
sarnaselt elanikega ka kohalikke omavalitsusi ikka ja jälle kriitilise pilguga läbi vaatama
kõiki kuluartikleid ning seetõttu peavad suuremad arenduslikud ettevõtmised jääma ootama paremaid aegu.
Andres Kukk
Saarde abivallavanem

Viis küsimust
Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi
uuele direktorile
Erli Aasametsale
Millised on uue direktori suuremad mured?
Murede üleslugemisega oleks piinlik alustada direktoriameti esimest intervjuud.
Nimetan hoopis kaks valdkonda, millega tõsiselt tegelemise korral oleks võimalik muresid vähendada.
Kooli kui õpikeskkonna ja õpetajate suutlikkus kaasa minna muutustega, mis on
toimunud ümbritsevas elus, samuti väga palju muutunud õpilastega. Viimane kümmekond aastat on oluliselt muutnud inimeste võimalusi, väärtushinnanguid ja käitumismudeleid. Paljud asjad onpöördumatult muutunud ja neid on vaja mõista.
Kooli ja kogukonna tihedam koostöö, kooli nähtavamaks muutmine oma kodukohas. Õpilane, lapsevanem, õpetaja – elame kõik ühes kogukonnas ja pole vaja (vahel
isegi võimalik) tõmmata eraldavaid jooni.
Et õpilasi on vähe, on teada, aga kuidas õpetajatega on?
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi personal on komplekteeritud. On toimunud mõned
muutused ja kodud ning lapsed võivad olla kindlad: kõik otsused on kaalutletud, eesmärgiga tagada õppetundide ja huvitegevuse parim tase.
Kuidas suhtud koolide edetabelite avalikustamisse, kas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi positsioon on rahuldav või kavatsed viie parema hulka jõuda?
Avaldada võib kõike, meil on demokraatlik riik. Paraku on ajakirjandus piirdunud
numbrireaga ning mitte mingit analüüsi ei ole tehtud. Hariduse kvaliteeti ei saa mõõta
riigieksamite keskmistega ja sellisel kujul koolidele hinnangute andmine on eksitav.
Ma tahan küsimuse teise poole ümber sõnastada. Kas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi lõpetaja positsioon on rahuldav? Ja vastan – mitte rahuldav vaid kindlasti hea! Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist läheb igaüks kõrgkooli riigieelarvelisele kohale, kes seda tahab! Võimalused on meil koolis head ning haridust ei saa anda, see tuleb igal õppijal endal võtta.
Kas jätkad ka arvutiõpetajana või on uus olemas?
Arvutiõpetuse tunde ei anna, arvutiõpetus on meil põhikooliastmes ning seal on
õpetaja olemas. Majandustunde annan edasi. Põhiline oli viimastel aastatel infojuhi töö
ja see on enam-vähem laiali jagatud.
Endine direktor esindas volikogu liikmena kindlalt kooli huvisid.
Sina oled volikogu esimees. Kas jääd erapooletuks, kui volikogu arutab mõnda kooli rahataotlust?
Mäletan väiteid 2009. a sügisest, kus kardeti, et Aasamets ja Link keeravad valla kooli poole kaldu. Vald investeerib, maksab palgad ja arved tähtaegselt, kummuli pole midagi keeratud ja kooli jätkusuutlikkus peaks olema kogukonna üks
olulisemaid huvisid. Kooli eelarvet menetletakse esmalt vallavalitsuses ja seejärel eelarvekomisjonis – seal tuleb kooli rahataotlused selgeks arutada. Ja volikogu esimehena usaldan ma vallavalitsust, volikogu eelarvekomisjoni ja volikogu.
SS

Punase koolimaja
mälestuskivi avamine

Kilingi-Nõmme Gümnaasium korraldab
laupäeval, 1. oktoobril Kilingi-Nõmmes rahvaspordiürituse

Reedel, 30. septembril avatakse Kilingi-Nõmmes endise Punase
koolimaja asukohal selle kooli mälestuskivi.
13.30 algab õpilaste rongkäik Punase koolimaja asukohale
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi juurest.
14.00 Punase koolimaja mälestuskivi avamine.

Registreerimine, numbrite väljastamine kell 11.00 – 12.20
Kilingi-Nõmme Spordihoone juures.
Start ja finiš Kilingi-Nõmme Spordihoone juures, raja pikkus ~5 km.
Start kell 12.30.
Raja võib läbida joostes, kõndides, kepikõnniga.
Autasustamine: 3 parimat meest ja 3 parimat naist.
„Kolme koolimaja jooksu” märgid esimesele 100 lõpetajale,
kõik lõpetajad saavad diplomi ja osalevad eriauhindade loosimisel.
Osalema on oodatud kõik huvilised!
Täpsem info: Kuro Link, e-post: kuro63@hot.ee
Tule võistlema või kaasa elama!

Avamisele on oodatud kõik Punases koolimajas õppinud, õpetajad,
huvilised.

Täpsem info:
Laine Ülemaante (Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvijuht),
e-post: laine.ylemaante@gmail.com

KOLME KOOLIMAJA JOOKS

MINA OSALEN, OSALE SINA KA!
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Maakasutusõigus versus pindalatoetus – kuidas
vältida arusaamatusi
Igal suvel jõuab PRIAsse maaomanike kaebusi selle kohta, et tema
maid kasutab ja saab PRIAst pindalatoetust keegi, kellele ta pole selleks luba andnud. Vahel taotleb samale maale toetust mitu isikut.
Kuidas on toetused ja maakasutusõigus seotud ning kuidas arusaamatustega toime tulla?
PRIAlt on päritud, miks me
maaga seotud toetustaotlusi vastu
võttes ei küsi kõigilt ka maakasutusõiguse kohta dokumenti, et omanike õigusi ei rikutaks.
Pindalatoetuste taotlejaid on
üle 17 000 ja taotlusalust pinda üle
860 000 hektari, põllumassiive üle
220 000. Mõnigi suurtootja majandab mitmel tuhandel hektaril ning
on põllud rentinud sadadelt erinevatelt maaomanikelt.
Kui juba taotluse esitamisel
nõuda maa kasutusõiguse kohta dokumente, siis oleks seda vaja nõuda kõigilt taotlejatelt ja iga massiivi ning katastriüksuse kohta, sest
omanik võib iga oma põllu erineval ajal erinevale rentnikule kasutada anda ja osa maad hoopiski ise
kasutada. Tõendeid peaks koguma

igal aastal uuesti, sest olukord muutub pidevalt.
Poleks mõistlik toota sadu tuhandeid pabereid ja kulutada nende
koostamiseks ja töötlemiseks märkimisväärselt aega, sest ilma loata maakasutuse juhtumeid on suhteliselt vähe. PRIA saab paljudel
juhtudel neile rikkumistele jälile.
Administratiivses (taotlusandmete võrdlemine registriga) ja kohapealses kontrollis tuvastasime mullu 136 taotlejat, kel polnud tervele
või osale taotletud maale kasutusõigust. Neist viie kohta saime info
kaebuse või vihjena.
Rendisuhteid reguleerivad
seadused
Pindalatoetuse saamiseks peab
taotlejal olema õigus maa kasutamiseks ning ta peab tagama, et maad
hoitakse heades põllumajandus- ja
keskkonnatingimustes. Kasutusõigus on maa omanikul, rentnikul
(põllumajanduslik rendileping), aga
maa kasutamine võib toimuda ka
kasutusvalduse või tasuta kasutamise lepingu alusel.
Rendisuhete tõendamiseks ei
saa PRIA ise tingimusi määrata,

sest Eestis reguleerib rendisuhteid
“Võlaõigusseadus” (§ 339-360) ja
see ei kehtesta rendilepingule kohustuslikku vormi. See võib olla oma sõnadega kirja pandud või
ka suuline.
Kasutusvaldust reguleerib “Asjaõigusseadus” (§ 201-224) ja tasuta kasutamise lepingut “Võlaõigusseadus” (§ 389-395). Ka neid kokkuleppeid võib teha nii suuliselt kui
kirjalikult.
Kui pindalatoetuste taotlejal
maakasutusõigus tegelikult puudub, aga ta hakkas maad harima/kasutama, siis rikub ta tegeliku omaniku omandiõigust ja ka toetuse
saamise tingimusi. Kui selline info
PRIAsse jõuab – näiteks maaomanik teatab -, siis saadab PRIA taotlejale järelepärimise ja tal tuleb oma
maakasutusõigust, nt suulise rendilepingu olemasolu tõendada. Kui
taotleja seda ei suuda, jätab PRIA
talle toetuse maksmata.
Kui samale maale taotlevad toetust mitu taotlejat, kellest ükski ei
suuda tõendada oma maakasutusõigust ja maa tegelikku hooldamist,
jätab PRIA neile kõigile toetuse

määramata. PRIA omandivaidlusi ei lahenda, vajadusel tuleb osapooltel pöörduda kohtusse.
Eelistage kirjalikke
lepinguid
Oleme nii rentnikest taotlejaile
kui ka maaomanikele alati soovitanud: sõlmige maakasutuse kohta lepingud kirjalikult, et vajadusel oma
õigusi tõendada.
Lepingus peaks kindlasti kirjas
olema andmed maa rendile andja ja
võtja kohta, nende õigused (sh õigus taotleda pindalatoetusi) ja kohustused (sh rendi suurus või muu
hüvitis), lepingu jõustumise ja kehtivuse aeg ning andmed maa kohta. Lepingule lisage katastriüksuse plaan, millel on rendile antav
maa tähistatud. - Niisuguse lepingu olemasolu annab kindlust mõlemale poolele.
Rendisuhte puhul on oluline,
et kui rendileandja vahetub (maa
saab uue omaniku), siis rendilepingu kehtivus sellega ei lõpe. Kui näiteks uus maaomanik tahab ise maad
kasutada, tuleb tal eelmise rendileandja ja rentniku vaheline leping
üles öelda.

Kui maaomanik leiab, et tema
maad on omavoliliselt kasutatud,
saab ta sellest PRIAle teatada ja küsida, kas ja kes on tema maale toetust taotlenud. Kui sinna ongi taotletud, käivitub eespool kirjeldatu:
järelepärimine, õiguste tõendamine, nende puudumisel toetusest ilmajäämine. Mõni maaomanik on ka
PRIA-le eraldi teatanud, et ei luba
oma maale üleüldse kellelgi toetusi taotleda.
Topelttaotlemised samale maale tuvastab aga PRIA administratiivse kontrolli käigus – konkreetsel maal saab olla vaid üks toetuste saaja.
Kokkuvõttes on maakasutusõigusega seotud sihilikke rikkumisi
siiski suhteliselt vähe ning taotlejate teadmised toetuse saamise nõuetest on aasta-aastalt paranenud. Infot saab alati meie kodulehelt www.
pria.ee ja infotelefonil 7377 679.
AHTI BLEIVE,
PRIA peadirektori asetäitja

Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“
Kalendrisuvi ei ole veel lõppenud, kuid käes on aeg, mil
pered hakkavad maalt linna naasma ning lapsed lähevad
kooli. Maakodust lahkudes peetakse oluliseks kaasa pakkida kõikvõimalikud tarbeasjad ja võetakse ühes sügisannid, mis puudelt ja põldudelt kokku korjatud. Ärasõitu planeerides avastatakse, et korter või auto ei ole kummist ja uskumatult tihti loobutakse esmajärjekorras kergekäeliselt just loomast, keda lahkudes peetakse ühtäkki tülikaks ja väärtusetuks asjaks. Loomade mahajätmine toob kaasa mitmeid probleeme nii kohalikele omavalitsustele kui ka inimestele ja peamisteks kannatajateks
on loomad.
„Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?”
on Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) sõnum 1. septembril
algava sügiskampaania plakatil.
Kampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles oma lemmikloomi maakodudest ja suvilatest endaga kaasa võtma.
ELS pöördub kõikide loomaomanike poole üleskutsega:
ärge jätke oma lemmikloomi suvilapiirkondadesse maha
ega visake loomi autodest välja!
Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki omavalitsusi üles
osalema kampaanias, levitama ja muutma info kohalikele
elanikele kättesaadavaks. Palume edastada ja lisada kampaaniaplakat koos sõnumiga kohalikku või maakondlikku
lehte ning omavalitsuse kodulehtedele. Samuti soovib selts
kohalike omavalitsuste poolset kõrgendatud tähelepanu

seoses hüljatud ja hulkuvate loomadega ning taolistel juhtudel ka kiiret reageeringut abi osutamisel.
Hülgamise tulemusena võivad tekkida kasside ja koerte kolooniad, levivad haigused ning loomad kannatavad
ja paljud surevad. Autodest välja visatud lemmikloomad
võivad sattuda avariidesse, tekitada liiklusohtlikke olukordi, hukkuda või raskelt viga saada. Paljud lemmikloomad lõpetavad oma viimsed elupäevad ja -tunnid vigastatuna kraavis, maantee ääres lebades või puu külge seotuna nälga surres. Tähelepanu tuleb pöörata ka järelvalveta hulkuvatele lemmikloomadele.
Eesti Loomakaitse Seltsile ja teistele loomi abistavatele organisatsioonidele laekub aastas kümneid tuhandeid
teateid hulkuvatest ja hüljatud lemmikloomadest. Näiteks
2010. aasta jooksul püüti ja hoiustati ainuüksi MTÜ Loomade Hoiupaigas üle 800 koera ja üle 2500 kassi. Lisaks
on Varjupaikade MTÜst ja teistest Eestis tegutsevatest
varjupaikadest aasta jooksul läbi käinud mitmeid tuhandeid kasse ja koeri.
ELS tuletab meelde, et iga loomaomanik vastutab oma
lemmiklooma eest nagu teistegi pereliikmete eest. Loomaomanik, ole inimene ja vastuta, sest sinu lemmik on
elusolend, kes sõltub täielikult oma peremehest!
Teata hüljatud loomast Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile 5267117, varjupaika või kohalikule
omavalitsusele!

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
tähistab kooli 90. sünnipäeva SALONGIÕHTUGA 7. oktoobril 2011 kell 19.00
konverentsikeskuse Strand Jurmala saalis. Oodatud on
kõik kooli õpilased, vilistlased, endised ja praegused õpetajad.
Osavõtumaks vilistlastele 10 €, tasuda 30. septembriks 2011 Maaja Vunderi
arvelduskontole 10902016868007. Registreerumisel kohapeal osavõtumaks 15 €.
Makse selgitusse kirjutada: ees- ja perenimi ning lõpetamise aasta.
Täpsem info telefonil 666 1948 või noorsootoo@ptg.parnu.ee või www.ptg.parnu.ee

Pärnu Toidupank
võtab tänuga talunikelt vastu annetustena aed- ja juurvilju. Need ei
pea olema hea kaubandusliku välimusega.
Asume Rüütli 25, Pärnu, tel 56648484. Meil on võimalik tulla
kaubikuga saadustele ise järele.
Erika Kukk 56648484
Pärnu Toidupanga koordinaator
MTÜ Pärnu Diakooniakeskus
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Juubelikünnisel GITHA suvemeenutused
Võimlemisklubil Githa täitub tuleva aasta
jaanuaris 20. tegevusaasta. Nagu klubi loomise aegu nii ka nüüd koondab Githa enda ümber huvilisi, kes kergemate või veidi raskemate harjutamiste läbi endale võimlemisest toreda elutäite saavad. Ehkki regulaarselt harjutajate arv hooti väheneb, on Githa suutnud
osaleda kõigil tähtsamatel vabariiklikel ning
kohalikel üritustel. Meid on tunnustanud ikka MTÜ AIK LIvonia, kes võimlemisrühmi Euroopa Kultuurikülade liikumisse kaasanud. Seeläbi on Eesti võimlemisega kursis Wijk aan Zee, Bystre`, Pergine Valdarno,
Paxose ja Porrua kant.
Mööduv suvi viis 4.–5. kl. ja 6.–7. kl. rühmad suurele tantsupeole „Maa ja ilm”, kus
me ainsatena Pärnu maakonna võimlemisrühmi esindasime. Nii rangeks on muutunud eelvoorust läbipääs, et ilma pideva erialase trennita enam ülevaatuse žüriilt heakskiitu ei saa.
Muljed peonädalast on vastakad – kellele jäi
domineerima harjutusaja pinge ja palavus,
kellele ülevad hetked...
Suve jätk rõõmustas treenereid Eha Smolinat ja Margit Schmidti – Kilingi-Nõmme linnapäevadele tulid esinema kõik tegutsevad
rühmad lasteaiaealistest vilistlasteni. Meeleolukalt kontserdilt Suveaias jäid kenad mälestused kõigile, eriti tahaks kiita noorimate võimlejate vanemaid, tänu kellele oli oma
oskusi näitamas koguni 17 särasilma! Väikeseks tasuks võimlejatele oli vaba sissepääs
õhtusele Tanel Padari ja The Suni kontserdile, kus kõik lustida said. Kõlasid ju seal tuttavad lood, mille järgi paljud meie võimlejad
2010.a Kalevi suurpeol esinesid.
Augustikuu treeninglaagrist osavõtt kujunes samuti seni arvukamaks.Eesmärgiks oli
ettevalmistus Pärnus toimunud Kalevi vabariiklikuks võimlemisfestivaliks, aga ka uute

oskuste omandamine ning teistsugused trennid, kus juhendajaiks Githa vilistlased – treeneristaatuses Maiken Schmidt ja Siiri Linke.
Pärnumaa Spordiliit koos Pärnumaa Punase
Ristiga mitmekesistas laagrit esmaabioskuste õpetamisega. Esimesed laagrikogemused
said 4.–6-aastased, kaasa lõid aga ka vilistlasrühma daamid.
Edu Pärnu festivalil saatis 4.–6. klassi
rühma,kes oli väärt tunnustusauhinda parima vahendikava eest, ning vilistlasrühma, kelle auhinnakarikale graveeriti „ Emotsionaalseima esituse eest”. Meie vilistlasrühm näitab
kujukalt, kuidas kunagi alustatust saab elustiil. Osa rühmaliikmeid ei pea paljuks pere
ja väikelaste kõrvalt käia Pärnust K.-Nõmme
treeningutele. Kipub tõeks osutuma, et siiras
rõõm võimlemisest, soov seda esituse läbi väljendada tekibki alles täiskasvanueas. Kunagi
lapseea ehedast lustist kantuna, teismeea otsingu- ja protestivaim ületatud, võib kõigest
koostehtavast lihtsalt rõõmu tunda.
Tublide tüdrukutena märgime siinkohal ka
6.–7.kl. rühma neide Laurat,Lizettet,Sairit ja
Jessicat, kes Pärnus oma rühma esindades said
edukalt hakkama nipika linikukavaga.
Algav võimlemishooaeg on niisiis juubelihõnguline ning peaürituseks Emadepäeva
võimlemispidu nagu ikka reedel enne emadepäeva, 4. mail 2012. Enne seda on aga tulemas
palju nii traditsioonilisi kui ka uusi ettevõtmisi ning muidugi harjutamist, harjutamist...
Soovida tahaks kõigile võimlejatele ja huvilistele särasilmset tegutsemist, pisikesi eneseületamisi ning eduelamusi! Meie harjutamistingimused on suurepärased, meid toetav
Saarde vallavalitsus kiitust väärt.
Vasakult Epp Loviisa Pärtel, Kaira Vreimann, Merlin Tallo, Anna Margreth
Võimeldes elurõõmsaks!
Noorhani, Kristin Rannama ja Anete Elken – parima vahendikava esitajad.
Margit Schmidt, vk Githa juht
Juhendaja Eha Smolina.

Kilingi-NõmmePäevakeskuses

Kristel Tallo ja Laura Pärna Muusikatoas harjutamas.

Vigade parandus
Juunikuu Saarde Sõnumitesse Nr. 6 (119) 20.
juunil 2011 on kirjatükki
„70 aastat Liivamäe lahingust – 4. juulil 1941. a“ juhtunud viga, nimelt Saarde vallas 1941. a sündmustest ja Liivamäe lahingust
võttis küll osa Kaitseliidu Saarde malevkonna 1. kompanii (Tihemetsa ) pealik JUHAN
MAIDE, aga ta polnud kolonel. Koloneli auastmes oli tema vend Kaitseliidu Peastaabi
ülem Jaan Maide.
Pole teada, et Jaan Maide oleks lahingus
osalenud, küll olevat ta sel ajal end punaste
eest varjanud Kanakülas.
Olev Paukson

Kevadel sai Päevakeskuse ettepanekul volikogu heakskiidu ja kinnituse noorsootöö teema käsitlus Saarde valla arengukavas. Väike
täiendus on juba jõudnudki tuua mitmeid uusi võimalusi meie piirkonna noortele.
Aasta algas projektide kirjutamisega. Positiivse vastuse saime maikuus noorte muusikute projektile ja augusti lõpus Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) noorsootööle suunatud projektile, mille vahendusel saavad kolme aasta jooksul 150 noortekeskust võimaluse kaasata oma tegevustesse rohkem noori,
et ESFi vahendite toel muuta teenused mitmekülgsemaks. Algaval hooajal saab viiekümne
toetatava noortekeskuse hulgas õiguse ja võimaluse osaleda ka Kilingi-Nõmme Päevakeskus. 2011. a septembrist kuni 2012. a augustini kestva projekti toel alustab Päevakeskuses tegevust 7–26-aastastele noortele suunatud loovusring. Samuti tekib noortele võimalus tuleval hooajal tutvuda mitmete erialadega ja kohalike ettevõtjatega – ikka selleks, et

Eakate päeva tähistamine toimub 5. oktoobril 2011
kell 10.30 Kilingi-Nõmme klubis.
Külaliseks on Voldemar Kuslap.
Võimalus osta Voldemar Kuslapi CD plaate ja
elulooraamatut „Minu muinaslugu muusikas“ .
Eakate päeva bussiringide ajad:
Kanaküla 9.10
Jäärja 8.40
Taganõmme 9.15
Veelikse 9.00
Kamali 9.25		
Tali 9.15
Tõlla 9.35
Laiksaare 9.35
Tihemetsa 9.50
Kalita 10.00
Allikukivi 9.55
Kilingi-Nõmme 10.10
Kilingi-Nõmme 10.05
Tagasisõiduinfo kohapeal.

noorel oleks lihtsam otsustada, kelleks saada. Õpime kirjutama projekte, kus vähemalt
neli projekti saavad ka rahastatud.
Septembris alustab noorte muusikute projekt. Oleme sisustanud bändiruumi, mis on
suunatud võimaluste loomiseks muusikakooli
lõpetanud noortele. Tule ja proovi iseseisvalt,
harjutamine teeb meistriks, võimalus on olemas. Samuti võivad tulla pilli (kitarr, klaver)
harjutama ja laulma ka muusikakoolis õppivad noored. Seega on noortele võimalusterohke aasta. Tööd jätkavad ka kõik täiskasvanutele suunatud ringid ja seltsid. Lisaks pakume oma tervise heaks kolmapäeva hommikuti võimlemist, joogat, teadlikku toitumist ja
tegevust oma sisemaailmas.
Nagu ikka oleme kõik pidevas liikumises
ja muutumises. Jälgige Päevakeskuse tegevusi
kodulehelt, Facebookist ja infotahvlilt!
Ootame aktiivset osavõttu!
Heli ja Riina

Teade
Saarde Vallavalitsus kehtestas
05. 09. 2011 korraldusega nr 16.23/198 Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama
detailplaneeringu.
Planeeringu materjalidega on võimalik
tutvuda Saarde valla veebilehel
www.saarde.ee. Lisainfo tel 449 0139
Martti Rooden või e-posti aadressil
martti.rooden@saarde.ee.
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Info uutele vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitujatele!
Aasta on möödunud sellest, kui kesklinna piirkonna vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd lõpetati ja loodi kaasaegsed tingimused vee-ja kanalisatsiooniteenuse tarbimiseks. Paljud potentsiaalsetest vee-ja/või kanalisatsiooniteenusega liitujatest
on seda kauaoodatud võimalust kasutanud, ometi
leidub veel kinnistute omanikke, kes pole huvi liitumise vastu üles näidanud. Sellest tingituna pöördumegi veelkord kõigi kinnistute omanike poole,
kellel veel liitumistoiming tegemata.
Ootame endiselt Saarde Kommunaal OÜ kontorisse kesklinna piirkonna inimesi, kelle kinnistu
piirile on välja ehitatud vee-ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalikud liitumispunktid ning
kes soovivad pakutavate teenustega liituda. Kes
pelgab võimalikku asjaajamist, saab volituse abil
enda eest asju ajama saata temale sobiva isiku.
Kõigile teadmiseks, et kinnistu liitumispunkti
ja kinnistu vaheliste torustike rajamise eest maksab kinnistu omanik. Saarde Kommunaal OÜ paigaldab omal kulul vee pealugeja.
Lihtsustamaks liitumisprotsessi on KilingiNõmmes asuvate kinnistute omanikud vabastatud liitumistasust 2011. aasta lõpuni. Liitumiseks
loeme seda, kui majja on paigaldatud ja ka plommitud veelugeja ning Saarde Kommunaal OÜ-ga
on sõlmitud vee-ja/või kanalisatsiooniteenuse osutamise leping.
2012. aasta algusest hakkab taas kehtima liitumistasu vee-ja/või kanalisatsiooniteenusega liitumisel. Liitumistasu ületab ligikaudu kaks korda
praegu liitumistoimingutele kuluvat summat.
Liitudes Kilingi-Nõmme kesklinna piirkonna ühisveevärgiga, võite kindlad olla, et Teie joogivesi vastab Sotsiaalministri poolt kehtestatud
nõuetele ja on tervisele ohutu. Reovesi puhastatakse vastavalt normidele ja looduskeskkonda
säästval moel.
Järgnevalt on toodud etapid ja tingimused, mida peab uus liituja silmas pidama!
Enne kaevetöid peavad olema täidetud järgnevad tingimused:
Kinnistu piirist kuni 1m peab olema välja ehitatud kinnistu liitumispunkt vee-ja/või kanalisatsioonitrassiga liitumiseks.
Kinnistu omanik või omaniku volitatud esindaja avaldab soovi liituda vee-ja/või kanalisatsiooniga. Nõuetekohase avalduse blanketi saate internetist: http://saarde.ee/kommunaal/?Blanketid
või Saarde Kommunaal OÜ kontorist Nõmme 22,

Käes on september ja paljudele on
alanud uus õppeaasta. Õppetöö on
käimas ka lasteaedades, kus lapsed
mängude ja tegevuste abil omandavad uusi teadmisi. Oma panuse laste teadlikkuse tõstmisel annavad ka
päästetöötajad, kellel on plaanis külastada lasteaedu eesmärgiga õpetada lapsi tulekahju korral õigesti
käituma. Tulekahju puhul kipuvad
lapsed tihti end hoonesse ära peitma ja see raskendab oluliselt suitsu
täis ruumidest nende leidmist. 20.
septembril on Kilingi-Nõmme Lasteaed „Krõll“ külla kutsunud kohaliku päästekomando valvemeeskonna koos päästetehnikaga ja LääneEesti Päästekeskuse ennetusbüroo
esindaja koos päästekoer Nubluga,
kes siis mänguliste ja praktiliste tegevuste abil annavad lastele võimalikult põhjalikud eakohased teadmised ja oskused selle kohta, kuidas käituda tulekahju korral. Loodame, et ka teiste lasteaedade juhtkonnad kasutavad seda võimalust ja

Kilingi-Nõmme.
Avaldusele lisatakse kinnistu omaniku omandiõigust tõendav dokument ja kinnistuplaan 1:500.
Need dokumendid väljastab Teile vallavalitsuse
maakorraldaja(d), Nõmme 22, Kilingi-Nõmme.
Kinnistu omanik või volitatud esindaja koostab
kinnistu plaanile eskiisjoonise/projekti, mis kooskõlastatakse Saarde Kommunaal OÜ-ga. Soovitav
on eskiisjoonis koostada koos ehitajaga, kes kinnistusiseseid töid teostab.
Kui eskiisprojekt on teostatav ja vastab Saarde Kommunaal OÜ nõuetele, väljastame kinnistu
omanikule või volitatud esindajale tehnilised tingimused vee-ja/või kanalisatsioonitrasside rajamiseks. Selles dokumendis on välja toodud ka kõik
muud nõutavad toimingud ühisveevärgi-ja/või kanalisatsiooniga liitumiseks.
Enne kaevetöödega alustamist taotleb liituja
Saarde vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt kaeveloa. Kaeveloa väljastamise aluseks on kooskõlastused energia, side ning vee/kanalisatsiooni
kommunikatsioonide valdajatega (Eesti Energia,
Elion, Saarde Kommunaal).
Pärast kaevetöid:
Kinnistu omanik on rajanud kinnistusisesed
torustikud.
Kinnistu omanik on tellinud geodeesiafirmast
teostusjoonise.
Saarde Kommunaal või tema volitatud esindaja
paigaldab veelugeja koos nõuetekohase armatuuriga ning plommib veemõõdusõlme. Veelugeja paigaldab Saarde Kommunaal OÜ, ülejäänud tööde
ja materialide eest maksab liituja.
Liituja tutvub Saarde vallas kehtivate ühisveeja kanalisatsiooniga liitumise eeskirjaga ning ühisvee- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga.
Liituja ja Saarde Kommunaal OÜ sõlmivad vee-ja/või kanalisatsiooniteenuse osutamise lepingu.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 2011. aasta seisuga on:
vesi 1m3 = 0,95 eurot,
kanalisatsioon 1m3 = 1,21 eurot.
Kasutage, inimesed, julgelt seda võimalust, mida Te nii kaua olete oodanud!
Tervitustega
Taavi Lemming
Saarde Kommunaal OÜ juhataja

kutsuvad oma piirkonna päästetöötajaid külla, et anda lastele edasi esmaseid teadmisi tuleohutusest.
29. septembril kell 9.00–15.00
toimub Rae järve ümbruses metsatulekahju õppus, tehnikat tuleb kohale vähemalt kaheksast erinevast
komandost, mistõttu liiklus on selles piirkonnas häiritud ja mõned
teed ka ajutiselt suletud. Nii mahukat metsatulekahju õppust pole varem siinkandis veel korraldatud. Kuna oletatav põleng toimub
Saarde vallas, on esmareageerijaks Kilingi-Nõmme päästekomando meeskond ja edasine sündmuste areng oleneb suuresti nende tegevusest. Siin õppusel on hea võimalus proovile panna oma teadmised
ja oskused ning näha, kas valitakse antud olukorras õige metsakustutustaktika ning suudetakse seda
ka rakendada. Vabandame ja loodame kõikide inimeste poolt mõistvat
suhtumist, kellel töid-tegemisi seoses õppusega häirime.

22’nd World Scout
Jamboree in Swede
Iga nelja aasta tagant koguneb üle maailma tuhandeid skaute telklinnakutesse, et seigelda ja saada kogemusi kogu eluks. Esimene maailmajamboree
korraldati 1920. aastal Baden-Powelli, skautluse rajaja poolt, et soodustada ülemaailmset vendlust sarnasel
moel nagu seda teevad olümpiamängud. Skautide maailmajamboree on kujunenud unikaalseks rahulaagriks mitmekümnele tuhandele poisile ja tüdrukule, sõltumata nende rahvusest, religioossest ja kultuurilisest taustast.
27. juulist 7. augustini 2011 toimus
Lõuna-Rootsis Rinkaby´s 22. skautide
maailmajamboree „Simply Scouting“
ehk „Lihtsalt skautlus“.
Maailmajamboree võtmesõnadeks
olid seekord kohtumised, loodus ja solidaarsus. Programm oli üles ehitatud
nii, et see soodustaks kohtumisi ja arutelusid erinevatel teemadel: kultuurid, karakterid, huvid, religioonid, riigid jne. Suurt tähelepanu pöörati programmis ka loodusele ning keskkonnasõbralikule eluviisile. Näiteks olid kõik
toiduained ökomärgiga ja laagriplatsidel olid olemas erinevad prügikastid
erinevate jäätmete jaoks. 22. maailmajamboreest võttis osa 40 061 noort
üle maailma.
KERLI, osaleja:
Mul oli võimalus kogeda seda
suurepärast üritust Rootsis osalejana. Kuna algul ei teadnud sellest
midagi,polnud mu ootused suured,
kuid üritus ise tundus aukartust äratav.
Mida rohkem aeg edasi läks, seda rohkem sain aimu, mis mind ees ootab.
Kaheks nädalaks saime üheks pereks brasiillastega, kellele väga meeldis eestlaste laulmine ja söök. Kuigi oli ka üks erand – puder. Brasiillased polnud elu sees putru söönud
ja seetõttu suhtusid nad sellesse väga
ettevaatlikult.
Programmis olid ette nähtud päevased tegevused, mille kaudu õppida.

Paari lausega ka sellel aastal
aset leidnud päästesündmustest.
Võrreldes eelmise aastaga on tänavu Kilingi-Nõmme päästekomandol õnneks veidi vähem väljakutseid olnud. Loodetavasti ei ole see
lihtsalt juhus, vaid selle põhjuseks
on inimeste käitumisharjumuste paranemine. Suplushooaeg on läbi ja
õnneks ei registreeritud meie piirkonnas ühtegi õnnetust veekogul.
Küll aga oli sõidu-ja veoautodega
liiklusõnnetusi, varinguid, tormikahjustusi ja tulekahjusid hoonetes
ja väljaspool hooneid ning mõned
maastikutulekahjud. Suuremateks
põlenguteks olid erinevatel põhjustel alguse saanud 10.veebruaril ühe
Surju valla eluhoone, 31. märtsil
Talil sauna ja 23. mail Tõllal hoone tulekahju.
Algamas on uus kütteperiood
ning paljud on küsinud atesteeritud korstnapühkijate kontaktandmeid. Kõige lihtsam on helistada
päästeala infotelefonile 1524, kus

Esimese suure tegevusvälja nimeks oli
Earth, kus õppisime tundma loodust,
mille vastu inimene ei saa, kuid peab
teadma tema ettearvamatuid ohte.
Teise tegevusvälja nimeks oli Global Development Village (GDV), kus
sai valida veel eraldi teemade vahel.
Meie grupp valis töövälja Peace. Seal
osalesime õpikojas, kus saime teada, et
kõik elus on erinev ja täielikku tasakaalu esineb haruharva. Samuti saime
kududa endale kilest kaelarätihoidjad
ja ronida suurel batuudiseinal.
Kui me olime kõik vajalikud ülesanded teinud, saime Baden Powelli rahuauhinna, mille üle väga uhked olime.
Kolmas tegevusväli oli Quest, millel oli õige hüüdlause välja mõeldud –
quest is best! See oli absoluutselt parim
tegevusväli, sest kõik ülesanded olid
mõeldud kogu meeskonnale. See tegevusväli mõjus väga ühendavalt.
Neljas tegevusväli oli People, kus
õppisime tundma erinevusi rahvuste
ja kultuuride vahel.
Muidugi ei olnud meie programm
täis topitud tegevusi. Meil oli ka üks
vaba päev, kus käisime Rootsi rannas.
Eesti randadega ei tasu seda võrreldagi. Vesi oli meeletult selge ja vetikaid ei olnudki. Seal olles oli tunne,
nagu oleks sattunud Türgi turistiranda. Vee temperatuur muidugi nii meeldiv ei olnud, kuid piisav, et end maha
jahutada.
Kõige ägedamaks päevaks kujunes minu meelest kultuuripäev. Pakkusime seal Kalevi komme ja kama.
Kalevi kommid said kohe kõigi lemmikuks, kuid kamaga oli vähe teisiti. Oli inimesi, kes pidasid seda huvitavaks või isegi heaks, ja oli ka neid,
kes selle kohe välja köhisid.

on võimalik ööpäevaringselt tavatelefoni hinnatariifiga teada saada oma kodukandis tegutsevate
korstnapühkijate kontaktandmed.
Meeldetuletuseks, et kortermajas,
ridaelamus ja paarismajas tuleb
korsten lasta puhastada alati kutselisel korstnapühkijal. Üksikelamusse tuleb kutseline korstnapühkija kutsuda vähemalt üks kord viie
aasta jooksul, ülejäänud korrad võib
korstent ise tahmast puhastada, kui
vastavad oskused ja töövahendid
olemas on.
Mõne sõnaga ka kohaliku komando meestest. Koolitused ja
õpingud on igas valdkonnas vajalikud, et tõsta teenuse kvaliteeti.
Seetõttu anname ka ülevaate komando olukorrast. Kilingi-Nõmme päästekomando meeskonna
isikkoosseis on sellel aastal saanud lisaks aasta ringi toimuvatele komandosisestele ja Lääne-Eesti Päästekeskuses meeskonnavanematele suunatud õppepäevadele

Kerli Kore
Saarde lipkonnast
Järgneb.

süvendatud pinnaltpääste koolituse. Esimene grupp alustas koolitusega juba talvel, kus mehed peale
basseinitunde said Pärnu lahes mitu päeva jääkamakate vahel hulpides erinevaid päästesündmusi lahendada. Olud olid ekstreemsed ja
mehed saadud kogemustega rahul.
Septembris läks Kalle Koop õppima Väike-Maarja SKA Päästekolledži Päästekooli spetsialisti erialale ning juunis 2012. a peaks ta jätkama tööd juba meeskonnavanemana Kilingi-Nõmme päästekomandos. Veebruaris lõpetab oma õpingud samas koolis Jaak Ermits, saades Päästja II kutse. Töökohta vahetas Andres Jefimov, minnes Pärnu päästekomandosse juhtivpäästjaks. Tema asemele on tulemas uus
mees Reigo Kanarbik, kellel seisab
ees baaskursuse õpe Pärnus.
Sven Koovit
Kilingi-Nõmme
päästekomando pealik
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Saarde valla noortele jagatakse raha!
NAF – Noorte Omaalgatusfond
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel saab Kilingi-Nõmme
Päevakeskus välja kuulutada noorte omaalgatuslike
ideede konkursi.
• Noortealgatuseks peame ideid ja projekte, kus noored
osalevad aktiivselt ja otseselt enda kavandatud ja
kogukonda arendavates projektialastes tegevustes.
• NAFi peamine sihtgrupp on 12–16-aastased Saarde valla
noored.
• Ideekavandi kirjutaja võib olla kuni 26 a noor, kuid
meeskonna tegevusse peab olema kaasatud ka
12–16-aastasi noori.
• Ideed on aega ellu viia novembrist 2011. a augustini
• 2012. a. Läbiviidav tegevus peab toimuma Saarde vallas.
Taotlusvormi täitmine on lihtne. Lisaks taotleva grupi
kontaktinfole tuleb vastata mõnele lihtsale küsimusele.          
1. Millest on idee alguse saanud?
2. Ajakava: kunas planeerite idee ellu viia?
3. Kellega koos plaanid ideed teostada?
• Ideede laekumise tähtaeg on 10. oktoober
Päevakeskusesse.
• Seejärel ajavahemikul 11.–14. oktoober aitame teil idee
vormida projektiks.
• Hindamiskomisjoni otsus selgub kahe nädala jooksul.
• Ideid hindab zürii, kuhu kuuluvad kohalikud noored, väärt
ideed saavad rahastatud.
• Järgmised ideede tähtajad: 7. nov. ja 5. dets.   
• Vajadusel rohkem infot Päevakeskusest ja kodulehelt.
• LENNUKAID IDEID!
•

Teavitan ja kutsun teid osa võtma uutest võimalustest
Kilingi-Nõmmes!
Kolmapäeva hommikul 10.30-12.00   Päevakeskuses võimlemine...jooga....
juhendaja: Tiina Suur . Tasuta!
• TASUTA HEATEGEVUSLIK KUDUMISKOOLITUS.
•
Alates 20. septembrist kuni 13. detsembrini
• Teisipäeviti 16.00 ja neljapäeviti 11.00
• Koolituse raames valminud papud / sokid kingitakse heategevuslikul eesmärgil
käesoleval aastal sündinud Saarde valla uutele kodanikele.
• Lõng, vardad, juhendamine tasuta. Vajame teie nobedaid näppe ja killukest teie
vabast ajast.
• meie poolt soojad ruumid, hea seltskond, väärtuslikud ja edaspidiseks vajalikud
uued oskused või juba õpitud oskuste meeldetuletamine, vajadusel kaasa kirjalikud
juhendid.
10. aastat Kilingi-Nõmmes tegutsenud Martad alustasid heategevuslikku papude kinkimist
Kilingi-Nõmme uutele kodanikele. Valdade ühinemisega saime Pärnumaa suurimaks ja
Eesti suuruselt neljandaks omavalitsuseks. Suures vallas sünnib rohkem lapsi. Selleks, et
meeldiv traditsioon ei kaoks on iga abistav kätepaar teretulnud.
• Kingi endale tänutunne uute vallakodanike poolt. Sa oled seda väärt. Kuduja saab
iga papupaariga kaasa kirjutada pühenduse ja head soovid kogu perele.
• Juhendaja Helen Lensment. Tel. 56301617
Kui keegi soovib osa võtta, kuid aeg ja koht ei sobi, võtke ühendust, leiame lahenduse.
Heli Juhkamsoo
Kilingi-Nõmme Päevakeskuse juhataja
paevakeskus@saarde.ee
•

Võistlussarja „Saarde atleet” 9. hooaja
parimad
„Saarde atleedi” hooaja teine osavõistlus leidis 27. augustil lõpplahenduse. Kaheksast atleedi tiitlist jagati välja viis. Poiste B vanuses kaitses esikohta Karl Maidle Tihemetsast. Poiste A klassis võidutses esmakordselt
Mikk Meeras, samuti Tihemetsast, ja meesveteranidest Toivo Tallo. Mõnevõrra üllatuslikult jäi esmakordselt Atleedi rändkarikas välja andmata meeste vanuseklassis. Tüdrukute
B klassis jätkus Luise Maria Tallo võitudeseeria. Naistest jätkab sama edukalt Adeele
Arnek Tahkurannast.
Mitmevõistlusel näitas suurepäraseid tulemusi lapsepuhkust nautiv Annely Lihtne Tahkurannast, võidutsedes taas naiste

vanuseklassis. Võistluste rekordid oma vanuserühmas püstitasid Luise Maria Tallo TB
klassis, Kristo Kurm PB klassis, Otto-Georg
Kirsi PA klassis. Meeste mitmevõistluse esikoha võitis rekordigraafikus alustanud Hendrik Hunt Rannametsast, jättes teiseks eelmise
aasta võitja Martin Tamme Raplast.
Kokku osales 9. Kilingi-Nõmme mitmevõistlusel 21 meest ja 6 naist. Jääme põnevusega ootama uue Kilingi-Nõmme staadioni
valmimist ja kümnendat võistussarja „Saarde atleet” hooaega.

Toivo tallo

Oktoobrist alustavad Kilingi-Nõmme klubi taidlusringid oma tööd järgnevalt:

•
Teisipäeviti kell 18.30 Naiskoori „Kanarbik“ ridadesse oodatakse
sooja südamega naislauljaid. Juhendaja Tiiu Künnapas.
•
Esmaspäeval, 3. oktoobril kell 19.00 Linetants „KinLine“ – oodatud kõik endised, praegused ja tulevased särtsakad linetantsu huvilised
naised.
Juhendaja Reet Eesmaa. Edaspidi trennid ka neljapäeviti kell 19.00.
•
Kolmapäeval, 5. oktoobril kell 17.00 Laulu- ja mängupundi „Patlane“ ridadesse oodatakse uusi kuldses vanuses lustilisi lauljaid.
Juhendaja Hille Tuuling.
•
Neljapäeval, 6. oktoobril kell 17.00 Eakate võimlemine – teretulnud kõik liikumis- ja võimlemishimulised naised.
Juhendaja Margit Schmidt.
•
Teisipäeval, 11. oktoobril kell 16.00 Eakate rahvatants kell 20.00
Naisrahvatantsurühm „Kilingi“, kus toimub igasugune tantsuline liikumine Saarde särasilmsete naiste poolt.
Juhendaja Mari Karon.
•
Kolmapäeval, 12. oktoobril kell 16.00 Eakate linetants. Oodatud  
on aktiivsed linetantsu harrastavad eakad.
Juhendaja Eha Kipri.
•
Pühapäeval, 16. oktoobril kell 15.00 Klubi Näitering, kuhu minnes tekib sõprusringkond, keda seob lust, rõõm ja näitlemise soov.
Kõik endised, praegused ja tulevased soovijad on teretulnud.
Info tel: 4492202/55695715, klubi@livonia.ee

Kilingi-Nõmme Päevakeskuses
Igal teisipäeval kell 15–17 Loovusring, kuhu oodatud 7–26-aastased
noored.
Igal kolmapäeval kell 10.30–12.00 Oma tervise heaks!
Võimlemine, jooga, teadlik toitumine ja tegevus oma sisemaailmas. Kaalu alandamine, juhendaja isiklik püsiv kogemus (9. kuuga -35 kg). Juhendaja: Tiina Suur. Selga mugavad riided. Kaasa pliiats,
paber.

XIV täiskasvanud õppija nädal Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas
TÕN ehk täiskasvanud õppija nädal saabub meile Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
Voltveti koolituskeskusesse targa arvutitöö ja väärtuslike muinsuste kaudu.
Olete oodatud õppima ja kogema!
Tulge, kes olete huvitatud targast tööst! Olete oodatud arvutikoolitustele „Ole kaasas!”, mida viime läbi koostöös Abja kaugtöökeskusega.
Tulge, keda huvitab lisaks tööle ka elukeskkond! Kutsume kuulama
muinsuskaitsest ja kultuurimälestistest. Meil ju ehitustööd käimas. Saab päris oma
silmaga näha ja oma suuga küsida: miks?, kuidas?, mispärast?, kuidas ikka?
Koolitused on tasuta ja hea õpilane – nagu kiisusalmis kirjas – saab pai ehk TÕNkommi põske ka. Sugeda ei saa, saab lugeda.
Täppislugemist www.hariduskeskus.ee Voltveti koolituskeskus alalehelt.
Lugupidamisega
Piret Koorep
juhataja
Voltveti koolituskeskus Tihemetsas
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
tel + 372 51 68 099
e-post: piret.koorep@hariduskeskus.ee
TÕN-nädala koolitused Voltvetis
Teema: Targa Töö koolitused „Ole kaasas!” Voltveti Arvutiklubi (Pärnumaa KHK
Voltveti Koolituskeskuses) v.t http://www.olekaasas.ee/koolitused/arvutiklubid/
neljapäev, 6. oktoober 2011 kell 17.00–20.00
teisipäev, 11. oktoober 2011 17.00–20.00
neljapäev, 13. oktoober 2011 17.00–20.00
teisipäev, 18. oktoober 201117.00–20.00
Koht: Peahoone tee 2, 86201, Tihemetsa, Saarde vald, Pärnumaa – ruum 112.
NB! Õppeklassi ja abiruumi saab mugavalt sisse ka ratastoolis või
liikumistakistusega õpihuviline.
Läbiviijad: Kristel Reimann ja Marju Mäger Abja kaugtöökeskusest.
Eelregistreerimine: Piret Koorep, e-post: piret.koorep@hariduskeskus.ee
tel 51 68 099
Marju Mäger marju.mager@ut.ee
Neljapäev, 13. oktoober 2011
aeg: 15.30–17.00
Teema: „Kuidas elada kultuurimälestises? Kuidas kultuurimälestised elavad Pärnumaal?”
Koht: Peahoone tee 2, 86201, Tihemetsa, Saarde vald, Pärnumaa – mõisasaalis.
Läbiviija lektor Nele Rent, EV Muinsuskaitseameti Pärnumaa
vaneminspektor.
Eelregistreerimine: Piret Koorep, e-post: piret.koorep@hariduskeskus.ee
tel 51 68 099
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1942 . a.
13. aprillil lasti Venemaal maha Kilingi-Nõmme politseinik Peeter Raud.
Aprillis jätkas linnapeana Riho Palover (sündinud Richard Palloson), senine linnapea Märt Palge (Lõmpsi talust) määrati Valga
politseikomissariks.
19. aprillil oli linna keskplatsil laat.
21. aprillil lasti Venemaal maha naiskodukaitsjad Mare Toompere, Minna-Pauline Veemees ja Saarde Kaitseliidu kompanii pealiku abi
Alfred Veemees.
24. aprillil lasti Venemaal maha
Tali valla talunik Peeter Soonets, kes
oli Kaitseliidu nooremleitnant-kompaniipealik ja Valgetähe kavaler.
Aprillis kutsusid Saksa võimud
perenaisi üles koguma puutuhka, et
tõsta põlluviljade saagirohkust.
16.–30. aprillini maksti Reiu jõel
asuva Tõitoja puitsilla kaitse ja valve eest kevadise suurvee ja jäämineku ajal Kilingi-Nõmme piirkonna teemeistri Woldemar Kellamäe
poolt 111,84 riigimarka. Jaoskonnas
töötasid silla kaitses ja valvetöölistena Ado Toots (kaitsegrupi juhataja), Aleksander Gerberson, Johannes Kasela, Villem Leibur ja Alma
Kellamäe. Teetöölistena olid ametis
Karl Leilov, August Stimmer, August Sai, Kaarel Näripäe, Hendrik
Tolling, Hans Saat, Karl Eensaar,
Heinrich Andrekson, Johannes Ruusi, Jaan Koovit, Elmar Koowit, Richard Sepp, Johannes Pikkur, Aleksander Ruul. Töödeks oli jääraiumine teepinnalt ühes kraavi viskamisega, lumeväravate koristamine, palkide koorimine ja kruusa laialivedu
ja laotamine.
Ajavahemikul 20.–24. aprill lasti Venemaa laagrites maha Eestist
küüditatud mehi. Pärnumaalt hukati 98 inimest, nende seas ka Kilingi-

Nõmmest pärit ärijuht Ants Toompere. Voltvetis sündinud mees oli
osa võtnud I ilmasõjast ja Vabadussõjast, oli olnud sõjakooli majandusjuhataja 1924. aastani. Oli 1925. a
Saarde Majanduse Ühisuse teenistuses asjaajajana, hiljem ärijuht ja
juhatuse liige.
Paar Kilingi-Nõmme meest eesotsas Vladimir Allikiviga sõitsid
Paldiskisse, et sealt endale veoauto tuua. See oli veoauto ZIS-5, mille venelased olid 1941. a taganedes
üle kai vette ajanud, sest ei saanud
seda taganedes kaasa võtta. Auto tuli muu uputatud tehnika ja hobuste
korjuste vahelt esiotsaga paati upitada, kaldale vedada ja siis teise masina järel Nõmme vedada. Üldiselt
käidi üle Eesti sealt tehnikat hankimas, et see remontida ja hiljem kasutusele võtta.
Mais pani ameti maha Tihemetsa metsaülem Juhan Maiste, kes oli
seda ametit pidanud aasta. Ameti
võttis üle Hans Kosenkranius. Tihemetsa Metsatehnikumi lõpetasid
13 metsavahti ja 13 metsnikku ning
eksternina veel 20 meest. Lõpetajad: Viktor Aru, Eugen Evert, Jaan
Kuus, Eduard Lasman, Ernst Paju,
Sulev Peet, August Perve, Sergei
Poorits, Eduard Radsin, Harri Saar,
Paul Saar, Arnold Sutt ja Friedrich
Överus.
14. mail oli Saarde kirikus 35
leerilapse kevadleer.
Mais sooritas Kilingi-Nõmme
mees Arvo Reidla Viljandi Tööstusliku Kutseoskuse Ametis kutseeksami ja omandas nahaparkimise meistrikutse.
24. mail õnnistati Kilingi apostliku-õigeusu kirikus leerilapsi, kelleks olid Leonida Ausmaa, Lidia
Jaanus, Johannes Aava, Sergei Luhasaar, Heinrich Luhasaar ja Johannes Peetrimäe.

Juunikuus oli
Saarde vallavalitsuse kogukonnamaks 24 riigimarka. Vallasek re tär oli Peet Järvesoo, vallavanem A.
Pukk ja vallavanema abina oli ametis Ernst Labi.
Juuni alul pidas Kilingi-Nõmme rahvas linna
va b a s t a m i s e 1.
aastapäeva. Linn
oli lippudes, õhtul
toimus vabaõhuetendus. Pidustustele olid saabunud Pärnu-Viljandi piirkonna komissar Rieken, Pärnu maavanem J. Looväli, Pärnumaa Omakaitse juht major A. Sander, prefekt
A. Orgusaar. Pidustused algasid aktusega kell 15.00 Talil, sest Tali oli
esimene vald, mis punastest prii.
Vaimuliku talituse viis läbi õpetaja
J. Ekbaum. Esinesid Tali laulukoor
ja Kilingi-Nõmme orkester. Pidu
kandus edasi Kilingi-Nõmme. Kell
19.30 oli aktus lina- ja jahuvabriku
õuel, kust aasta tagasi oli väljunud
auto linna- ja kaitseliidumeestega,
et bolševikelt võim üle võtta. Edasi toimus aktus ja pärjapanek Saarde Vabadussõja ausamba juures, juhatas aukompanii ülem leitnant Kiilas. Suveaias ütles avasõna linnavanem Riho Palover, millele järgnes
ühislaul „Eesti lipp“. Siis astus üles
Omakaitse Lõuna Piirkonna pataljoniülem major Paul Lilleleht, kes
kirjeldas aastatagust lahingut, milles ta ise haavata sai ja kust pääses
üle noatera. Komissar Rieken sõnas: „Ma tahan ainult eriti esile tõsta, et see saavutus püsima jääb Kilingi-Nõmme ja kogu Eesti bolševismist vabastamise ajaloos kui näide kõige ennastsalgavamast eestluse

mehisusest ja vahvusest.“ Kõlas
Suur-Saksamaa hümn. Lõpuks hüüdis piirkonnakomissar eesti keeles:
„Elagu Eesti, elagu Saksamaa, elagu meie juht Adolf Hitler!“ Aktuse
lõppsõna ütles Pärnumaa Rahvakasvatuse talituse juhataja Helmut Nirk
ja lõpulauluks kõlas ühislaul „Eestimaa, mu isamaa“.
19. juunil oli laadapäev.
23. juunil langes idarindel Kilingi-Nõmmest Aleksander Suga.
25. juunil jagas Saarde Vallavalitsus välja „Talundi põhiraamatu“ ja palus taluperemeestel vallamajja ilmuda, et need täita. Raamatusse pandi kirja koha nimi, põlluaiamaa suurus, heinamaad sh eraldi kultuur- ja looduslikus seisundis,
metsamaad, muud maad (ehituste
ja teede all, rabad, veed) ja talundi
suurus kokku hektarites. Kirja pandi põllu- ja aiamaa jaotus kultuuride
järgi 1942. a. Külvati tali- ja suvirukist, talinisu, suvinisu, otra, kaera,
segavilja, hernest, uba, tatart, läätse, lina, kartulit, söödajuurikaid, ristikheina, põlluheina (vikiks ja seemneks), põlluheina suviseks karjatamiseks, köögivilja, kanepit. Kirja
pandi hobused, veised, lüpsilehmad,
sead, lambad, kodulinnud ja mesilaspered. Samuti palgaliste töötajate

Õppejõud vahetusid, suurenes madalast soost noorte, ka eestlaste õppima tulemine. Tartu eeskujul asutati Venemaa ülikoolide juurde põllumajanduse kateedrid. 20. sajandi
alguse poliitiline käärimine Venemaal muutis paljut – Eestil õnnestus alustada iseseisva riigina. 1919.
a kevadel moodustati Tartu Ülikoolis põllumajandusteaduskond koos
metsaosakonnaga, lisaks loomaarstiteaduskond. Õppetöö läks üle eestikeelseks ja eestimeelseks, muutusid õppekavad, juurde tuli hulgaliselt eriala-aineid. Pärast Tartu rahu
sõlmimist asus õppima palju noori
sõjast vabanenud eestlasi. Ka minu isa-ema kohtusid just seal agronoomiks õppides … Aga – kas tuleb tuttav ette!? … 1927. a leiti valitsevate poliitikute seas, et nii palju kõrgharidusega inimesi pole vaja. Rahandusministri algatusel alustati üliõpilaste arvu piiramist keskkoolide vähendamise ja õppemaksu tõstmise kaudu. Tagajärjeks oli

aga põllumajandusharitlaste ettevalmistamise vähenemine Teise maailmasõja ajaks. Meie, pärast sõda õppinud agronoomide maailmavaadet
aitasid kujundada õnneks veel eestiaegsed õppejõud ja teadlased, enamasti Tartu Ülikooli kasvandikud.
Keeruliste sõja-aastatega kaubanduspartnerid kaotanud, pidi
riik oma jõududega rahva toitmisel toime tulema. Mahapõlenud talud, pommiaukudes põllud ja teadmatus homse ees oli tollal igapäevane asi. Mõeldi vaid, mil viisil elama jääda. Põllumajanduse jaluleupitamine seisis päevakorras esikohal,
teadjad põllupidajad-nõustajad olid
aga mulla all või maailmas laiali.
Tuli nooremaid koolitada, õppida
tahtjaid jätkus. Tartu Ülikooli põllumajandus-, metsandus- ja veterinaariateaduskonnast loodi uus kõrgkool – Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Tallinna Tehnikaülikoolist
toodi juurde põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskond, loodi ja

arv, eraldi mehed ja naised. Talundi põhiraamat algas sõnadega: „Iga
Eesti mehe ja Eesti naise aukohus
praegusel murrangulisel ajal on teha
kõik, et iga jalatäis Eesti viljakandvast kamarast saaks külvi alla võetud!“. Jõudu tööle ja õnnistust teie
algatusile soovis dr A. Wendt, põllutöödirektori ülesannetes.
Tihemetsa vallavalitsuses võttis
lihanormi vastu Ü. Tiismaa ja Voltveti Ühispiimatalituses piima ja võid
vastu A. Mägi. Kilingi-Nõmme kokkuostukohas võttis villa vastu L. Arro, kanamune L. Grents, Saarde Majanduse Ühisuses rukist L. Ruusmann, nisu L. Ausman.
1. juulil oli Urissaares laat.
Juulikuus ilmus „Laste jumalateenistuse kord Saarde kirikus“, mille põhitõed olid järgmised: 1) Tule
kiriku õigel ajal, 2) Astu kirikus tasa
ja mine vaikselt oma kohale, 3) Ära
aja juttu, ära vaata ümber, 4) Laula
südamest ja kuula hoolsalt, 5) Ole jumalateenistuse lõpuni kirikus.
27. juulil sündis praegune Kilingi-Nõmme sotsiaalnõunik Mae
Annast.
Jääb pooleli.

Olev Paukson

Ilmast ja põllust
September käes ja jälle üks põllumehe töödering lõpule jõudmas …
Nii on aastast aastasse, sajandist
sajandisse, aastatuhandest aastatuhandesse. Maaharimisega on inimene ajaloo hämarusest alates ennast ja oma lähikondlasi toita püüdnud. „See jalg, mis adra järel astub,
on ikka õigel teel,“ kõlab üks väga
vana ütlemine. „Muld – see põllumehe kuld“ ja „Kuidas künnad-külvad, nii sügisel saagi lõikad,“ õpetasid kauged esivanemad.
Põllutaimede kasvatamisest on
kirjas juba Vana-Rooma kirjaniku ja teadusmehe Plinius Vanema
töödes. Keskaja käsiraamatutest leiti põlvest põlve kogutud talupojatarkusi läbisegi piibliloo väidetega.
Vähehaaval loobuti isaisade kogemuste kirjeldamistest ja ilmaennustustest, need asendati tollaste katsetulemuste ja teadlaste soovitustega. Alles 18. sajandi teises pooles ilmus juhtnööre ja näpunäiteid
ka tulutoovama majandustegevuse

korraldamise kohta. Tänapäevalisi
võib üllatada, et põllumajanduslikke
algteadmisi õpetati juba 1632. a asutatud Academia Gustavianas Eestis.
19. sajandiks kujunes põllumajandusest oluline tootmisharu ja kaubandustegevuse alus. Maa-elu arengule eeskätt mõisates aitas kaasa vahepeal suletud baltisaksa Tartu Ülikooli taasavamine 1802. a. Saksamaa ülikoolide eeskujul loodi filosoofiateaduskonna juurde põllumajanduse õppetool. Üks professor pidi
valdama paljusid erialasid. Arvata
seepärast omandasid meie vanema
põlve agronoomid kõrghariduse välismaal: Riias, Peterburis, Moskvas;
vähem Saksamaal. Vajati põhjalikumaid teadmisi kui Tartus neid pakuti. Aga ka meil püriti edasi. Sajandivahetuseks koonduti füüsika-matemaatika teaduskonna põllumajandusosakonnaks. Samaks ajaks toimunud poliitilised reformid muutsid saksakeelse ja -meelse ülikooli venekeelseks Jurjevi Ülikooliks.

avati hüdromelioratsiooni teaduskond. See oli EPA algus, juriidiliselt
1950. a novembri algul, mis vormistati 1. jaanuaril 1951.
Miks ma sellest nii pikalt jutustasin, imestate?! Aga seepärast, et
tänaseks ümbernimetatud Maaülikool tähistab 30. septembril oma
60-ndat eluaastat. Tervitus kõikidele vilistlastele, õppejõududele,
praegustele tudengitele! Oma jutuga soovin aga näidata kaasaegsetele, et põllumajandushariduse
ajalugu on ülipikk ja olnud kaugete aegade taga sama tähtis eluküsimus kui tänagi. Vaid osake sellest
kuulub meie põlvkonnale. Kahjuks
ka mõnede eneseupitajate tõemeeli lausutud fraas: „See kool (EPA –
S. Randmaa) rajati eesti taluelu hävitajate kasvatamiseks …“ Vanadel
eestlastel oli ütlemine: „Enne mõtle, siis alles ütle!“ Soovitus kehtib
ka tänapäeval.
Edukat sügist kõikidele!
	Svea Randmaa
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Orienteerumisjooksu Eesti meistrivõistluste tulemused
27. augustil Lääne-Virumaal Põlulas toimunud Eesti meistrivõistluste tavarajal tuli M16
klassi arvestuses Veiko Vinkel neljandaks.
Keerulisel maastikul jooksis Kristiina Vinkel
N18 klassis välja üheksanda tulemuse. Katrin
Vinkel saavutas N20 klassis teise ja Siiri Rist
neljanda koha. Ville Vinkel oli M40 arvestuses kolmas. M20 noormehed Hendri Parrol ja
Henry Olde rada ei lõpetanud. Kõigi tulemused olid head, kui arvestada, et maastik oli tugevalt liigendatud ja läbitavus oli kohati väga
halb. Olusid raskendasid veel ka herilased, kelle käest meiegi jooksjad ei pääsenud.
Järgmisel päeval toimunud noorte ja veteranide teates tuli Ville Vinkel Orienteerumisklubi West võistkonnaga M35-40 võistlusklassis Eesti meistriks. Edukas oli ka Veiko Vinkel, kes saavutas tänu väga heale jooksule koduklubi võistkonnaga M14-16 klassis teise koha. Naiste 18-20 klassis meie noortel kõige paremini ei läinud. Siiri Rist, Kristiina Vinkel ja
Katrin Vinkel olid omavanuste seas kuuendad.
West/TAOK võistkond M18-20 vanuseklassis,
kuhu kuulus Henry Olde, lõpetas üheksandana.

Hendri Parrol paraku stardijoonele ei asunud,
kuna vigastas eelmisel päeval varvast, mis vajas paranemiseks aega.
Eesti meistrivõistluste sprint toimus sel
aastal 3. augustil Raplas. Sprindile kohaselt
said orienteerujad omavahel mõõtu võtta Rapla
tänavatel ja parkides, kuid tuli läbida ka metsatukkasid. 11. kohaga piirdus seekord Veiko
Vinkel. Poodiumikohale jooksid Ville ja Katrin Vinkel, vastavalt teise ja kolmanda tulemusega. Siiri Rist oli oma vanuseklassis kuues
ja Kristiina Vinkel kümnes. Samal õhtul Pärnumaal Mädaral peetud Eesti meistrivõistlustel öises orienteerumisjooksus tuli M16 klassi noormeeste arvestuses Eesti meistriks Veiko Vinkel. Öine pime mets, mis vaheldus soodest kenade mustikamännikuteni, oli orienteerumise jaoks ideaalne paik. M40 vanuseklassis saavutas Ville Vinkel kolmanda koha. Katrin Vinkel oli samuti oma vanuseklassi kolmas
ning Siiri Rist neljas. Kristiina Vinkel jooksis
välja kuuenda tulemuse.
Siiri Rist

Katrin Vinkel teadet jooksmas.

Seenefestival 2011
Kuuel korral on Tihemetsas toimunud sügisene
seenenäitus. Tänavu oli juba viis päeva kestnud
näitus kõrgemal tasemel ning kandis nime Seenefestival. Eks sellele aitas kaasa ka Leader-meetme raames antud projektitoetus. Peale näituse,
kus oli esindatud 289 seeneliiki, toimusid aiaja käsitöölaat, erinevad õpitoad, loengud, konsultatsioonid jne. Kaks korda päevas viis buss
täiesti tasuta seene- ja loodusretkele.
Festival oli hästi organiseeritud ja mitmekesine, mõeldud nii suurtele kui väikestele. Nii mõnigi poiss ja tüdruk käis iga päev joonistamas ja
meisterdamas kuni uste sulgemiseni.
Seenel käivad paljud, korjavad ikka pilvikuid, kukeseeni, puravikke, riisikaid. Pärast teevad seenesousti, soolavad, marineerivad. Festivalil õpetati ja näidati, et seentest võib lõputu
hulga erinevaid roogasid ning suupisteid valmistada ning söödavate seente hulk on hämmastav.

Seeni saab kasutada värvimiseks ning neist isegi paberit teha.
Kes näitusel tähelepanelikult teavet kogus,
leiab kindlasti uuesti seenele minnes, et seenemaailm on avardunud, ehk ei lükata põlglikult
mõnda „tatikat“ pikali, vaid pistetakse korvi kui
hea söögiseen.
Loodame, et ka need, kes sel aastal näitusel
ei käinud või ei teadnud käia, saavad seda teha
ka järgmisel aastal.
Kõige huvitavam seen oli erksavärviline puugipask (söödav!), kõige suurem seen oli kuldmampel, tore seenenimi on ka suursarvik. Seenemaailm on ikka tõesti rikkalik, kui vähe tavaline seeneline sellest teab! Aga eks selleks, et me
rohkem teada saaksime ja end looduses kodusemalt tunneksime, näitused toimuvadki.
Jõudu tublidele korraldajatele ka järgmiseks
aastaks!
!ss

Punase koolimaja mälestuseks

2010. a suvel võttis minuga ühendust
Kalju Jürisoo, kohtusime ja ta rääkis
ideest tähistada kooli vana asukoht mälestuskiviga: sobiv kivimürakas sobivas kohas olevat olemas, krundi omaniku nõusolek samuti – vaja vaid tahvlit tekstiga. Kaljul oli kaasas koolimaja kujutav foto koos esialgse tekstiga.
Võtsin kiviraiduri otsimise enda peale ja saingi kokkuleppele härraga, kelle kunstnikunimi on Morsk ja ristinimi
Ivo Vaher-Vahter. Tema oli põhimõtteliselt nõus, aga tahtis teada plaadi mõõtusid – käisin Nõmmes seda kivi vaatamas ja pakkusin siis sobiva suuruse välja, teksti kohendasime ka veidi. Kunstnik ütles oma hinna, saatsin arve vallavalitsusele, sealt tuli nõusolek ja töö võis
alata. Probleemiks oli plaadi kinnitamine kivile – eriti kinnituse vastupidavus

talvetingimustes ja et seda on parem
teha töökojas, siis tuli mõelda kivi toomisele Pärnusse. Vahepeal leiti sobivam mürakas uute kanalisatsioonitorude panemise käigus ja järjekordne arupidamine asjaosalistega lõppeski otsusega jääda viimase variandi juurde. Mõningad erimeelsused lahenesid töö käigus ning talve saabudes oli kavandatu
teoks saanud. Kivi jäi Pärnusse kujuri
õuele kevadet ootama ja siis juba jõudis
see tagasi koju – Kilingi-Nõmme.
Mul on hea meel, et sain teiste kõrval ka pisut asjaline olla selle haridustähise valmimisel – mu enda kuldne kooliaeg ja sinnaulatuv tänumeel on väärt
iga panust.
Valter Parve,
KNK 1963. a lennu lõpetaja.
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Neljapäeval, 22. 09. kell 17Kilingi-Nõmme Päevakeskuses
Infopäev. Õigusabi kindlustuse teenuse tutvustamine.
Reedel, 23. 09. kell19 Kilingi-Nõmme klubis
Klubi Eakas
Kolmapäeval, 05. 10. kell 10.30 Kilingi-Nõmme klubis
Eakate päeva tähistamine
Meeleolukas hommikupoolik koos Voldemar Kuslapiga,
võimalus osta V. Kuslapi CD (7€) ja elulooraamat (19€)
Pühapäeval, 09. 10. Suveaias
Laat (Aino Värbu)
Teisipäeval, 11. 10. kell 18 Kilingi-Nõmme klubis
Mälumäng. Oodatud kõik huvilised.
Kolmapäeval, 12. 10. kell 11.30–14.30 Kilingi-Nõmme klubi
ees Pangabuss
Pühapäeval, 16. 10. kell 16 Kilingi-Nõmme klubis
Tsirkus Peterburist

RASMUS SOOMETS
MERIBELL NÕMM
JOHANNES MÄGI
MARTEN KAMPUS
RENO REINHOLD
ANDERO STIG SAARPERE
MIRTEL KIIVIT

19. 07. 2011
02. 08. 2011
07. 08. 2011
08. 08. 2011
11. 08. 2011
21. 08. 2011
01. 09. 2011

MARIA TAMME
08.06.1925 – 06.08.2011
LAINE TALTS
20.08.1933 – 18.08.2011
ELLA TALV
15.05.1918 – 20.08.2011

Reedel, 21. 10. kell 19 Kilingi-Nõmme klubis
Saarde valla 6. aastapäeva tähistamine
Esinevad Saarde valla laulu- ja tantsulapsed,
tantsuks ansambel „KIHNU POISID“

LINDA PARK
25.03.1929 – 20.08.2011

Kolmapäeval, 26. 10. kell 11.30–14.30
Kilingi-Nõmme klubi ees Pangabuss

KARL KASK
09.12.1930 – 23.08.2011

Reedel, 28. 10. kell 19 Kilingi-Nõmme klubis
Klubi Eakas

MAIMU KIVISILD
09.09.1938 – 02.09.2011
ENDEL KASK
01.12.1928 – 06.09.2011

OSTAME!!!

Ostame kokku kõikvõimalikke
plastjäätmeid (kiled, kastid jne).
Suuremate koguste puhul tuleme ise järgi.
Tel 59 18 49 49 vetsek@hot.ee

Pangabuss peatub:
Tihemetsa
Kilingi-Nõmme
klubi ees
kell 11.30–14.30

III kvartalis
28 . september

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja
kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole
sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani n
nantsteenuste tingimustega www .swedbank.ee. Lisainfot
pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste
kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.
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Pottsepatööd
Pliidid, ahjud,kaminad,
ehitus ja remont
Tel. 55 506 605 Hannes
e-mail kollo12@hot.ee

