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Kitarrikonkursilt diplom
Viimased aastad on ka KilingiNõmme Muusikakoolile toonud
kaasa uusi väljakutseid ja õppimisvõimalusi. Kontakt kontsertide
ja konkursside puudumisel on leitud uusi veebipõhiseid lahendusi.
Iga-aastane
muusikakoolide
õpilaste konkurss „Noor instrumentalist“ kolis juba eelmisel aastal veebi ja sel aastal olid osalejad
ja korraldajad õppinud uusi osku si
ja vahendite kasutust juba rohkem
ning konkurss oli paremini organiseeritud. Meid aitas salvestamisel Siim Kolla, kes ikka ja alati kui
vaja, meile tehniliste vahenditega
abiks on.

Meie koolist võttis sel aastal
osa noor kitarrist Andero Stig
Saarpere, kes osales Lääne-Pärnu
regiooni vooru I vanuserühmas.
Tema õpetaja on Heiki Vungi, kes
juhendab Abja Muusikakooli kõrvalt meie noori kitarrimängijaid.
Kohalikus voorus oli tema
punktisumma parim oma vanuseastme seas. Täname tubli töö eest
õpetaja Heikit ja Andero Stigi!
Külli Kelu
Kilingi-Nõmme Muusikakooli
direktor
Andero Stig Saarpere

Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu
15.05.2022 Pärnumaal
Põllumajandus- ja Toiduamet
viib 15.05.2022 läbi
lemmikloomade vaktsineerimise
kampaania Saarde vallas.
SAARDE PIIRKOND
Sigaste bussipeatus 10.00
Leipstes Pati bussipeatus 10.00
Lodja bussipeatus 10.20
Jäärja bussipeatus 10.20
Lauri bussipeatus 10.40
Veelikse bussipeatus 10.40

Liivanurme bussipeatus 11.00
Kalita bussipeatus 11.00
Kärsu bussipeatus 11.15
Viisireiu bussipeatus 11.20
Kanaküla kauplus 11.45
Tali bussipeatus 11.40
Kamali bussipeatus 12.15
Laiksaare bussipeatus 12.10
Tõlla bussipeatus 12.45
Ristiküla bussipeatus 12.40
Riitsaare bussipeatus 13.15
Surju bussipeatus 13.00
Tihemetsa katlamaja 13.45

Vaktsineeritav loom peab olema
terve ning vähemalt 3 kuud
vana!
Enne vaktsineerimist tuleks
anda lemmikule 10 päeva varem
ussirohtu!
Koerte ja kasside vaktsineerimine on loomaomaniku poolt
kohustuslik ja vajalik vähemalt
iga kahe aasta tagant!
Lisainfo telefonilt 516 8983.

Vallavanema veerg
Märtsikuu lõpus kohtusid Pärnumaa kohalike omavalitsuste juhid kultuuriminister Tiit
Terikuga. Üheskoos arutleti kultuurivaldkonda viimastel aastatel tabanud keerulise
olukorra, tulevikuperspektiivi ja riiklike eesmärkide üle.
31. märtsil oli Saarde vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajatel au kohtuda Riigikogu
esimehe Jüri Ratasega, kes oma visiidil külastas lisaks ka Kilingi-Nõmme Gümnaasiumit.
Arutleti Saarde valla lähituleviku suuremate
investeeringute ning arengute üle, Ukraina
põgenikekriisi ja muudel päevakajalistel teemadel.
Viimaste kuude üheks ajamahukaimaks
tööks on olnud Ukraina sõjapõgenikega seonduva korraldamine. Peamine raskus on langenud meie sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna
inimestele, kes on tekkinud olukorra lahendamisega hästi hakkama saanud, korraldades meile saabunud inimeste jaoks kõike nii
pärast tööpäeva lõppu kui ka nädalavahetustel. Väga operatiivsed on olnud ka meie koolid ja lasteaiad, kes selles keerulises olukorras
nõu ja jõuga abiks on olnud. Ja loomulikult
on olnud hindamatu kogukonna panus. Aitäh
kõigile, koos on taolistes olukordades lihtsam
hakkama saada!
7. aprillil toimus Kilingi-Nõmme Klubis
Saarde valla noortevolikogu algatusgrupi

poolt korraldatud noortevaldkonna debatt.
Debati eesmärgiks oli arutleda Saarde valla
noortevaldkonna kitsaskohtade teemal ja
leida võimalikke lahendusi. Debatil tuli korduvalt välja, et noorte soovid ja mõtted ei jõua
otsustajateni, Saarde valla noorsootöö korraldamine vajab avatud noorsotöö põhimõtete
rakendamist, aastaid tagasi toiminud lahendused praeguses muutunud ühiskonnas enam
ei tööta jne. Kõik eelnimetatud kitsaskohad
on vallavalitsusele teada ja uute lahenduste
väljatöötamisega tegeletakse väga aktiivselt.
Saarde valla noorsootööle uue hingamise
alguseks on Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse
tegevuse ümberkorraldamine Saarde valla
Huvikeskuseks, sellekohane eelnõu on arutlusel aprilli volikogu istungil. Samal ajal otsime
esmakordselt Saarde vallavalitsuse struktuuris olevale noorsootööspetsialisti ametikohale
inimest, kes käivitaks Saarde vallas uutele
põhimõtetele tugineva noorsootöö. Kindel on
see, et mida iganes me Saarde valla noorsootööga ka ei korraldaks, me teeme seda meie
endi noortele, mis tähendab seda, et see peab
vastama meie noorte ootustele ja vajadustele. Ainult nii tulevad noored meie ideedega
kaasa ja panustavad oma tegevusega kogu
valla paremasse käekäiku.
järg lk 3
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Saarde Vallavolikogus

Saarde Vallavalitsuse istungitel

17. märts 2022
• anti volitus halduslepingu
sõlmimiseks
Mittetulundusühinguga
Eesti Jäätmehoolduskeskus;
• kinnitati sotsiaalteenuste
osutamise tingimused ja
kord;
• kehtestati toimetuleku-

16. märtsil 2022
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Saarde vallas Rabakülas asuvale Alajõe kinnistule
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Saarde vallas Allikukivi külas asuvale Alevi tee 28
kinnistule 150 kW päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Saarde vallas
Kilingi-Nõmme linnas Hommiku
tn 2d kinnistule 80 MW salvestusseadme ehitusprojekti koostamiseks;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Saarde vallas Allikukivi külas Vanamõisa tee 15 kinnistule 15 kW päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks;
• kinnitati ja väljastati projekteerimistingimused Saarde vallas Allikukivi külas Voltveti tee 7 asuvale
kinnistule 10 MW võimsusega päikesepargi ja 200 MW võimsusega
salvestusseadme
ehitusprojekti
koostamiseks;
• väljastati ehitusluba Saarde vallas
Kilingi-Nõmme linnas Pärnu tänav
32 kinnistule kauplusehoone ja
elektriautode laadimispunkti ehitamiseks;
• väljastati ehitusluba Saarde vallas
Allikukivi külas Voltveti tee 7 kinnistul asuvate hoonete lammutamiseks;
• muudeti hajaasustuse programmi
vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste rahuldamise ja abikõlblike projektide rahastamise
korraldust;
• kiideti heaks hajaasustuse programmist eraldatud toetuse kasutamise kohta esitatud projekti aruanne;
• anti korraldused sotsiaalhoolekande küsimustes;
• seati tähtajatu sundvaldus Saarde
vallas Saarde külas asuvale Kalda
tee 10 kinnistule Enefit Connect
OÜ kasuks. Sundvalduseala pindala on ligikaudu 50 m² vastavalt
korraldusele lisatud asendiplaanile.
Sundvaldus seati sidemaakaabli,
sideõhuliini paigaldamiseks ja talumiseks ning majandamiseks kaitsevööndi ulatuses;
• määrati Saarde vallas Kalda külas
Lodja metskond 3 katastriüksuse
jagamisel tekkivate katastriüksuste
lähiaadressid ja sihtotstarbed;
• määrati Saarde vallas Veelikse
külas Pihlaka katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste
lähiaadressid ja sihtotstarbed;
• eraldati Saarde valla eelarve 2022.
a reservfondist 1548 eurot Saarde
valla Väikese Vapimärgi preemia
rahaliseks autasuks;
• anti korraldus maksta Õnnela Teearule välja Saarde valla Väikese
Vapimärgiga kaasnev rahaline
autasu Eesti Vabariigi 2021. aasta
keskmise kuutöötasu ulatuses summas 1548 eurot.

toetuse
määramisel
arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad;
• kehtestati
sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord.
Eiko Tammist
Vallavolikogu esimees

Hanke „Surju kooli
staadioni projekteerimine“
väljakuulutamine
Saarde Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke
piirmäära jääva riigihanke
„Surju kooli staadioni
projekteerimine“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on

20.05.2022 kell 10.00. Kontaktisik on abivallavanem
Mait Talvoja, tel 510 1385.
Hankedokumendid on
leitavad valla kodulehelt
https://saarde.ee/hanked.

Tööd alustas uus
piirkonnapolitseinik
Alates aprillist töötab meie
valla piirkonnapolitseinikuna Triin Kovalevski.
Oma töös pöörab ta suurimat tähelepanu laste ja
noorte heaolule ehk püüab
vähendada nende ohtu sattumise riske. Tema peamisteks
tööülesanneteks
on laste süütegude ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine.
Murede korral, mis puudutavad lapsi või noori,
võtke julgelt ühendust telefonil 5366 2434 või e-posti
teel
triin.kovalevski@
politsei.ee.

Saarde valla heakorraja kaunimate kodude
konkurss 2022
Taaskord on käima lükatud
Saarde valla heakorra- ja
kaunimate kodude konkurss.
Kandidaatide esitamise
tähtaeg vallakantseleile –
allkirjastatult elektronkirjaga või paberkandjal – on
06.06.2022. a.

Hindamiskomisjon
külastab konkursile esitatud kinnistuid kooskõlastatult omanikega ajavahemikul 13. juuni kuni 17. juuni
2022. a.
Lisainformatsioon
on
leitav valla kodulehelt.

Konkurss toimub
järgmistes kategooriates:
• eramud tiheasustuses;
• maakodud;
• kortermajad;
• sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

Seoses oluliselt vähenenud lauatelefonide
kasutamisega ja kulude kokkuhoiu eesmärgil,
suleti Saarde Vallavalitsuse lauatelefonid
nendel vallavalitsuse ametnikel, kellega on
võimalik kontakti saada mobiiltelefoni teel.
Kontaktandmed on leitavad valla kodulehelt
https://saarde.ee/kontaktid

22. märtsil 2022
• kinnitati Osaühingu Saarde Kommunaal teenuste hinnakiri;
• otsustati anda Saarde Vallavalitsuse
tänukiri Mari Karonile pikaajalise
ja tulemusliku panuse eest Saarde
valla haridus- ja kultuuriellu;

• väljastati ehitusluba Surju külas
Kuivati kinnistule teraviljakompleksi püstitamiseks;
• anti kasutusluba laiendatud hooldekodu-tervisekeskuse hoone kasutusele võtmiseks asukohaga Videviku, Surju küla;
• kinnitati Tali külas asuva Kase tee
8 hoonestatud kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise protokoll ja
tunnistati avalik kirjalik enampakkumine nurjunuks, kuna enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist;
• otsustati viia läbi Tali külas Kase
tee 8 asuva hoonestatud kinnistu
avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine alghinnaga 17 000
eurot, enampakkumine otsustati
viia läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis; enampakkumise tähtaeg on
06.04.2022 kell 10:00; tagatisraha
on 10% alghinnast ehk 1700 eurot;
osavõtutasu otsustati mitte kehtestada;
• võeti vastu korraldused sotsiaalhoolekande küsimustes;
• kehtestati sotsiaaltoetuste piirmäärad;
• muudeti Saarde Vallavalitsuse
10.02.2022 korraldust nr 60.
30. märtsil 2022
• väljastati ehitusluba 150 kW võimsusega päikeseelektrijaama rajamiseks aadressile Alevi tee 28, Allikukivi küla;
• võeti vastu korraldused sotsiaalhoolekande küsimustes;
• kinnitati aprillikuu juubelitoetuste
maksmine summas 300 eurot;
• otsustati anda Verundia Osaühingule otsustuskorras tasuta kasutusele Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse arvel olev pallimeri tähtajaga
kuni 31.03.2023.
06. aprillil 2022
• otsustati seada Saarde valla kasuks
tähtajatu tasuta sundvaldus Metsaääre külas asuvate Nõmmekalda
tee, Nõmme tee ja Aiamaja tee avalikuks kasutamiseks korralduses
ära toodud kinnistud;
• otsustati seada Saarde külas asuvale Tankla tee 15a kinnistule ja
Kilingi-Nõmme linnas Lodu kinnistule tähtajatu sundvaldus Enefit
Connect OÜ kasuks. Sundvaldus
seatakse sidemaakaabli, sideõhuliini paigaldamiseks ja talumiseks
ning majandamiseks kaitsevööndi
ulatuses;
• võeti vastu korraldus lapsehoiuteenuse tasumise kohta;
• otsustati edastada vallavolikogule
eelnõud: „Teehoiukava kinnitamine“, „Rahalise kohustuse võtmine ja loa andmine kasutuslepingu sõlmimiseks“, „Saarde valla
poolt osutava saunateenuse jätkamine“, „Laenu võtmine“, „Määruste kehtetuks tunnistamine“,
„Saarde Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine“;
• otsustati jätta rahuldamata korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt
mitteliitunuks lugemiseks esitatud
taotlus;
• tehti vaideotsus „Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
esitatud taotluse rahuldamata jätmine”;

• suurendati Osaühingu Saarde
Kommunaal osakapitali ainuosa
rahalise sissemaksega summas
85 000 eurot, millest 1000 euroga
suurendatakse osa nimiväärtust
224 000 euroni ja ülejäänud 84 000
eurot kantakse ülekursiga omakapitali;
• kinnitati Saarde Vallavalitsuse
2022. aasta hankeplaan;
• võeti vastu korraldused sotsiaalhoolekande küsimustes.
13. aprillil 2022
• kinnitati Kilingi-Nõmme linnas
Pärnu tn 46 asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise protokoll ja
tunnistati avalik kirjalik enampakkumine nurjunuks, kuna enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist;
• otsustati viia läbi Kilingi-Nõmme
linnas asuva Pärnu tn 46 hoonestatud kinnistu avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine alghinnaga 57 000 eurot. Oksjon toimub
Osta.ee portaalis, enampakkumise
tähtaeg on 15.05.2022 kell 12:00,
tagatisrahaks 10% alghinnast ehk
5700 eurot, osavõtutasu otsustati
mitte kehtestada;
• otsustati anda otsustuskorras Osaühingu Saarde Kommunaal kasutusse Kilingi-Nõmme linnas asuva
Liivalohu kinnistu osa suurusega
ca 5400 m² valla heakorra parendamise ja materjalide ladustamise
eesmärgil, kinnistu anti kasutusse
tasuta kohustusega tagada kinnistu
heakord;
• võeti vastu korraldused sotsiaalhoolekande küsimustes;
• kinnitati sotsiaalhoolekandelise abi
sissetulekust sõltuva ja sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse
avalduse vormid;
• määrati rahaliste tehingute tegija;
• nõustuti Saarde valla veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo olmejäätmete 1 m³ kogumise ja käitlemise maksumuse muutmisega
alates 01.06.2022, uueks maksumuseks ilma käibemaksuta kinnitati
10,08 €/m³;
• eraldati Saarde valla 2022. a eelarvest realt „08400 Usuasutused“
5600 Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Saarde Katariina Kogudusele Saarde koguduse tõllakuuri
katuse renoveerimistöödeks;
• vabastati Ukraina sõjapõgenikest
laste vanemad Saarde valla munitsipaallasteaedade osalustasu maksmisest perioodil 21. märts kuni 31.
august 2022;
• otsustati sõlmida Surju Teeninduskeskuse hoones asuva kahe mitteeluruumi kasutamiseks üürileping MTÜ-ga Surju Kultuuriselts
perioodiks 01. mai 2022 kuni 31.
detsember 2022;
• eraldati Saarde valla 2022. a eelarvest kultuuri-, spordi- ja külaliikumise sihtotstarbeline mittetulundustegevuse toetus kogusummas
26 000 €;
• eraldati taotlejatele huvihariduse ja
huvitegevuse toetused;
• otsustati ajutiselt sulgeda Surju
Kooli lasteaed töötajate kollektiivpuhkuseks 01.07-31.07.2022.
Külli Veber
vallasekretär
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algus lk 1

Selleks, et noortel tekiks juba varakult parem arusaamine, kuidas toimub vallavalitsuse ja volikogu
töö, käisid taas üle mitme aasta Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumi 9. ja 12. klassi õpilased ühiskonnaõpetuse tunni raames vallavalitsuse tööst ülevaadet
saamas. Anname hea meelega oma panuse noorte
teadlikkuse tõstmisesse.
Aprill on veteranikuu! Saarde vallavalitsuses käisid aprilli alguses naiskodukaitse Saarde jaoskonna
esindajad ning vallavalitsuse töötajad andsid heategevuskampaaniasse oma panuse. Andke samuti oma
panus ja toetage ning tunnustage sellega kõiki kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ning nende lähedasi.
Sellel aastal toetatakse heategevuskampaaniaga nii
Eesti kui ka Ukraina veterane! Täpsem info kampaania toetamise võimaluste kohta veebiaadressil www.
annameau.ee.
Kevad algab ikka suuremate koristustöödega. Sel
aastal toimub „Teeme Ära“ talgupäev 7. mail. Rõõm
on näha, et Saarde vallas on praeguseks registreeritud
juba kuus talgukohta. Uurige täpsemalt kaasalöömise
võimaluste kohta veebiaadressilt www.teemeara.ee
või registreerige suisa enda talgukoht.
Külli Karu
vallavanem

Saarde valla
veopiirkonnas tõusevad
korraldatud jäätmeveo
teenustasud
Saarde Vallavalitsus annab
teada, et 1.06.2022 tuleb
Saarde valla jäätmevaldajatel arvestada segaolmejäätmete äraveo kulude suurenemisega, mis on tingitud
segaolmejäätmete käitlushindade tõusust lõppkäitluses, suurenenud veokuludest seoses keskmise palga
tõusuga ning kütusehindade
märkimisväärse tõusust.
Vastavalt Saarde valla
jäätmehoolduseeskirjale on
jäätmevedajal õigus taotleda
teenustasu suurendamist,
kui esinevad objektiivsed
Jäätmeliik

Segaolmejäätmed

asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veo- või käitluskulusid.
Jäätmevedaja
võib taotleda iga konkreetse
jäätmeliigi osas jäätmeveo
teenustasu muutmist erineva protsendi võrra, kuid
mitte rohkem kui 10%.
Saarde
Vallavalitsus
rahuldas Ragn-Sells AS-i
poolt esitatud taotluse ning
kinnitas 13.04.2022 korraldusega nr 164 Saarde valla
veopiirkonnas jäätmemahutite teenustasude suurused,
mis alates 1.06.2022 on alljärgnevad:

JäätmeSenine hind
Uus hind
mahuti
koos käibe- koos käibesuurus (m3) maksuga (€) maksuga (€)
0,05

1,37

1,51

0,08

2,20

2,42

0,14

3,85

4,23

0,24

5,28

5,80

0,37

6,10

6,71

0,60

6,60

7,25

0,66

7,25

7,98

0,80

7,91

8,71

1,50

13,19

14,51

2,50

19,24

21,16

4,50

34,62

38,09

Lähtuvalt nimetatud asjaolust tuletame inimestele
meelde, et väga oluline on
jäätmete tekkekohas liigiti
kogumine ja taaskasutusse

suunamine.
Keskkonnateadliku tegevusega vähendame tekkivat segaolmejäätmete kogust ja maksame
jäätmeveo eest vähem.

Kaie Sakala
keskkonna- ja heakorraspetsialist

Sadevee juhtimine kanalisatsiooni on keelatud
Igal aastal on OÜ Saarde
Kommunaal tõsise probleemi ees, et ühiskanalisatsiooni satub liiga palju
sadevett, mis häirib oluliselt reoveepuhastite tööd.
Kõik me oleme teadlikud, et nõukogude ajal
ehitati
kanalisatsioonitorustikud
ühisvoolseks,
mis pidas normaalseks ka
sadevee suunamist ühiskanalisatsiooni, kuid tänapäeval ei ole võimalik enam
selliselt edasi minna.
Sadevee juhtimine erakinnistutelt kanalisatsiooni
kasvatab reoveepumplate
elektriarvet,
vähendades
pumpade kasulikku eluiga
ning suurendades oluliselt keskkonnatasusid. See
omakorda viib vajaduseni
tõsta kanalisatsiooni eest
küsitavaid tasusid, mis pole
ühegi
kinnistuomaniku
sooviks.
Tänasel päeval on võimalik igale kinnistule leida
lokaalne lahendus näiteks

imbsüsteemi,
drenaaži
torustiku rajamise või sademevee juhtimise kaudu
kraavi. Seega pole mingit
õigustust vana olukorra jätkumisele, mis tuleb kinni
maksta kõigi veetarbijate
rahakotist.
Täna on see probleem
esile kerkinud eelkõige
Kilingi-Nõmmes,
Tihemetsas ja Talil. Saarde
Kommunaal alustab selliste
ebaseaduslike ühenduste
ülesse otsimist ja likvideerimist. Vastavalt Saarde
vallas kehtivale ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
kasutamise eeskirjale (§ 10
lg 2 p 4) on keelatud sademevee, liigvee jms juhtimine kanalisatsiooni. Seoses sellega oleme sunnitud
selle probleemiga tegelema
ning kutsume inimesi teada
andma sellistest ühendustest, et leida üheskoos
lahendus.
Vastasel korral on Saarde
Kommunaal OÜ sunnitud

koos Saarde vallaga rakendama juba elanikule sunniraha, tagamaks kanalisatsiooniühenduse ehitamine
lahkvoolseks kinnistuomaniku enda vahenditest.
Saarde valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri
10. Keelatud ühendused
(1) Kinnistu veevärk
peab olema paigaldatud ja
ühendatud ühisveevärgiga
nii, et oleks takistatud reostunud või reostusohtliku
vee, samuti ohtlike vedelike
või gaaside tagasivoolamine või imbumine torustikuga ühendatud seadmetest
või süsteemidest ühisveevärki (seda nii võrgu normaal- kui ka alarõhu korral). Kinnistu veetorustik
peab olema kaitstud sinna
kõrgtemperatuurilise vee
või auru sattumise eest.
Ühendusi, mis eeltoodut ei
võimalda, loetakse keelatud
ühendusteks.

(2) Keelatud ühendusteks on ka:
1) ühendused, mis võimaldavad ühisveevärgiga
vahetus ühenduses olevasse
kinnistu veevärki juhtida
vett teistest veeallikatest
või veevarustussüsteemidest;
2) kinnistu veevärgi
vahetu ühendamine kanalisatsioonitorustike, -seadmete ja -kaevudega, vedelike reservuaaridega (v.a
joogivee
reservuaarid),
kõrgsurvekateldega, samuti
tehnoloogilise seadmestikuga, milles kasutatakse
tervisele ohtlikke aineid;
3) ühendused, mis võimaldavad reovee juhtimist
sademevee kanalisatsiooni;
4) ühendused, mis võimaldavad sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee juhtimist
reoveekanalisatsiooni.
Morten Aasaroht
Saarde Kommunaal OÜ

KredEx avas lasterikaste perede kodutoetuse
taotlusvooru
KredEx avas 25.04.2022.
a lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni
06.06.2022. a.

lapseline pere, kellele
on eelnevalt ühe korra
kodutoetust
eraldatud,
saab teistkordselt taotleda
10 000 eurot.

Toetus on suunatud
madala
sissetulekuga
peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last
ja kes moodustavad ühise
leibkonna. Toetussumma
on kuni 10 000 eurot.
Kolme- ja neljalapseline
pere, kellele on eelnevalt
ühe korra kodutoetust
eraldatud, saab teistkordselt toetust taotleda 5000
eurot. Viie- ja enama-

Toetust saab taotleda:
• eluruumi ostmiseks,
kui perel puudub isiklikku omandisse kuuluv eluruum või kui see
ei vasta tänapäevastele
el a m i s t i n g i m u s t el e .
Eluruumi ei tohi osta
leibkonnaliikmelt või
temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt
inimeselt;
• ehitamisega
seotud
tegevusteks, kui leib-

konna omandis olev
eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehitamise all
mõeldakse taotleja või
tema kuni 15-aastase
lapse omandis oleva
eluruumi
renoveerimist, ümberehitamist,
laiendamist,
püstitamist, tehnosüsteemide
või -võrkude rajamist,
muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise
ning
omanikujärelevalvega soetud kulude
katmist. Ehitusprojekti
koostamise kulu on abi-

kõlblik 20% toetussummast.
Taotlust
saab
esitada KredExi e-teenuste
keskkonnast või e-posti
teel aadressil toetused@
kredex.ee (dokumentide
allkirjastamiseks vajalik
digitaalse allkirjastamise
võimalus). Taotlusi saab
esitada ka paberil, posti
teel aadressil „Kodutoetus”, Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, Hobujaama
4, Tallinn, 10151.
Täpsema info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate
KredExi kodulehelt.

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks
Pindalatoetuste taotlemine algab 2. mail. Alates 2022. aastast võetakse
pindala- ja maaelu arengukava
loomapõhiste
toetuste taotlusi vastu
uues e-PRIAs! Seoses
COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata
erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist
pindalatoetuse
taotluse
esitamise eest hilinenud
taotluste
vastuvõtmise
perioodil.
Tehke volitused juba
varakult!
Kui
taotluse
esitab
e-PRIAs taotleja esindaja,
on oluline, et talle on antud
volitus. Kuna e-taotlusvoor algab juba mai algu-

ses, siis on praegu õige aeg
anda vajalikud volitused.
Volituse saab vormistada
e-PRIAs või soovituslikul
vormil, mis on kättesaadav
veebilehel www.pria.ee
Erandina (juhul kui ei
ole võimalik volitusi anda
e-PRIAs, digitaalselt allkirjastatult või paberil)
saab volitusi pindalatoetuste taotluste esitamiseks anda ka telefoni teel.
Selleks palume helistada
registrite osakonna infotelefonil 731 2311.
Toetusõigusliku maaga
seotud muudatused
2022
Käesolevast aastast on täpsustatud puudega kaetud

alade ja päikeseparkide
toetusõiguslikkuse käsitlemist.
Täpsem info toetusõigusliku maaga seotud
muudatuste kohta on leitav
PRIA kodulehel Infokeskuse Korduma kippuvad
küsimused lehelt.
Toetused ja peamised
muudatused 2022
Tänavu saab pindalatoetusi ja maaelu arengukava
loomatoetusi
taotleda
2.–23. maini ning seejärel hilinenult 24. maist 17.
juunini.
Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava
meetme määruses.

Toetuste ja e-PRIA
kasutamise kohta saab abi
küsida PRIA pindala- ja
loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või pöördudes
Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse
poole. Täpsemat infot leiab
nende kodulehelt aadressil
https://www.pikk.ee/
teenused-ja-tooted/e-priakasutamise-juhendamine/.
Edukat taotlemist!
Tiia Tamm-Suik
Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Amet
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ENAMPAKKUMISED

Pärna tee 1, Tali küla. Foto: Martti Rooden

Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja Saarde vallale kuuluva Tali külas asuva Pärna tee
1 hoonestatud kinnistu (registriosa 9090850, katastritunnus
78201:003:0189, sihtotstarve
elamumaa 100%, pindala 2618
m2) avaliku kirjaliku elektroonilise enampakkumise.
Kinnistul asuvad ambulatooriumi ja kuuri hooned, mis on
remonti vajavas seisukorras.

Enampakkumise tähtaeg
on 5. mai 2022 kell 12.00.
Kinnistuga
tutvumiseks
ja lisainfo saamiseks palun
ühendust võtta:
Martti Rooden, telefon
5349 4259, e-post martti.
rooden@saarde.ee
Enampakkumine toimub
Osta.ee portaalis. Oksjonile
on kohaldatud Osta.ee reeglid.

Kase tee 8, Tali küla. Foto: Martti Rooden

Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja Saarde vallale
kuuluva Tali külas Kase tee
8 asuva hoonestatud kinnistu
(registriosa nr 9138350, katastritunnus 78201:003:0183, sihtotstarve Elamumaa 100%,
pindala 4310 m2) avaliku kirjaliku elektroonilise enampakkumise. Kinnistul asuvad
elamu ja kõrvalhoone, mis on
remonti vajavas seisukorras.

Enampakkumise tähtaeg
on 6. mai 2022 kell 10.00.
Kinnistuga
tutvumiseks
ja lisainfo saamiseks palun
ühendust võtta:
Martti Rooden, telefon
5349 4259, e-post martti.
rooden@saarde.ee
Enampakkumine toimub
Osta.ee portaalis. Oksjonile
on kohaldatud Osta.ee reeglid.

Pärnu tn 46, Kilingi-Nõmme. Foto: Kai Utt

Saarde Vallavalitsus on kuulutanud välja Saarde vallale
kuuluva Kilingi-Nõmme linnas asuva Pärnu tn 46 hoonestatud kinnistu (registriosa
nr 2301506, katastritunnus
30601:002:0026, sihtotstarve
Ärimaa 100%, pindala 1316
m²) avaliku kirjaliku elektroonilise enampakkumise.
Kinnistul asuvad asutuse-

hoone, kuur-ladu ja kuur.
Enampakkumise tähtaeg
on 15. mai 2022 kell 12.00.
Kinnistuga
tutvumiseks
ja lisainfo saamiseks palun
ühendust võtta: Martti Rooden, telefon 5349 4259, e-post
martti.rooden@saarde.ee
Enampakkumine toimub
Osta.ee portaalis. Oksjonile
on kohaldatud Osta.ee reeglid.

Rail Baltic Estonia kuulutas välja Rail Baltica
Pärnu reisiterminali nimekonkursi
Rail Baltic Estonia kuulutas koostöös Pärnu linnavalitsusega välja
Rail Baltica Pärnu rahvusvahelise reisiterminali nimekonkursi.
Nimepakkumisi saavad kõik konkursile esitada kuni 15. maini.
Rail Baltica Pärnu reisiterminali
ehitamiseks korraldati arhitektuurikonkurss juba 2014. aastal ning selle
võitis arhitektuuribüroo Pluss OÜ
töö „Water Strider“, mille autoriteks on Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson ja Holden Vides. Võidutöö
puhul tõsis žürii esile selle efektset
ja eksimatult raudteearhitektuuriga seonduvat välisilmet ning head
funktsionaalsust, mis tagab reisijate
mugavuse ka halbade ilmastikutingimuste korral.
„Lisaks sellele, et Rail Baltica
liidab tulevikus meid lõunanaabritega, toob raudtee märksa tugevamalt kaardile ka Pärnu linna. Tänu
raudteeühendusele tugevdab Pärnu
oma positsiooni regionaalse tõmbekeskusena, kuid saab lisaks juurde
ka rahvusvahelise raudteeühenduse
Riia, Vilniuse ja Varssaviga. Koos
raudteega kerkib Pärnusse esinduslik ja arhitektuurselt silmapaistev
terminalihoone. Veel enne seda
otsime aga nimekonkursi abil Pärnu
reisiterminalile nime,“ lausus Rail
Baltic Estonia juhatuse esimees
Anvar Salomets.
„Arvestades meid Euroopaga
ühendava terastee olulisust Pärnule
ja tervele Baltikumile, on ka Pärnu
reisijate terminaali nimekonkurss
oluline ettevõtmine, mis tuleks enne
ehituse algust läbida. Toponüümid,
aga ka hoonete või muude objektidega seotud nimed on väga pika
elueaga, jääda rahvasuus käibele
isegi siis, kui algset nimekandjat
ennast enam alles pole. Tulevastele
Rail Baltica Pärnu reisiterminali
ristivanem(atele) on nimekonkurss
suurepärane võimalus anda oma

panus sajandi suurprojekti. Soovin nimevaderiks pürgijatele julget
mõttelendu,“ ütles Pärnu linnapea
Romek Kosenkranius.
Nimekonkurss toimub etappidena. Esimeses etapis, mis kestab
15. maini, saab igaüks esitada Rail
Baltica Pärnu terminali osas nimeettepaneku, mille hulgast valib
žürii koostöös Pärnu linnavalitsuse
kokku kutsutud komisjoniga välja
viis nime, peale mida toimub konkursi teises etapis rahvahääletus
sobivaima nime leidmiseks. Rail
Baltica Pärnu reisiterminali nimekonkursi võidunimi selgub juuni
teises pooles.
Nime puhul on oluline tähele
panna, et see oleks eestikeelne.
Eelistada võiks nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või millel
on aja-või kultuurilooline tähtsus.
Samuti on eelistatud paikkonnaga
seonduvad kohanimed või nimeobjektile iseäralikud nimed. Kohanimi
ei tohi olla number või mõni muu
mittesõnaline tähis. Vastavalt kohanimeseadusele ei või isiku nime
pühendusnimeks määrata selle isiku
eluajal.
Konkursil võivad osaleda kõik
soovijad sõltumata vanusest ja elukohast. Võitnud nime esitajale on
nimekonkursi korraldaja Rail Baltic

Estonia pannud auhinnaks rahalise preemia – 1000 eurot. Teisele
kohale 500 ja kolmandale 250 euro
suuruse preemia.
Pärnusse Papiniidu piirkonda
kerkiv omapärase arhitektuuriga
terminalihoone on kavandatud perrooni kohale ning on ühendatud
galeriidega. Terminalihoonesse on
planeeritud 90 istekohaga ootesaal,
samuti kohvik, infopunktid ja muid
vajalike funktsioone kandvad ruumid.
Terminali ja seda ümbritseva
ala ehitushange on plaanis algatada
2023. aastal.
Nimekonkursil saab pakkumisi
esitada veebilehel https://rbestonia.ee/projektist/parnu-nimekonkurss/.
Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis
liidab Eestit lõunanaabrite ja KeskEuroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Pärnust Tallinnasse 40 minutiga ja Pärnust Riiga
1 tunniga. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid.
Rail Baltic Estonia on Rail Baltica
raudtee arendaja Eestis ja tulevikus
selle raudtee Eesti osa taristu haldaja.
Priit Pruul
Rail Balitc Estonia OÜ

LHV avas Pärnus uhiuue pangakontori
LHV avas Pärnu südalinnas Graf Zeppelini
Majas uue kliendikontori, olles nüüd pärnakatele lääne-eestlastele
varasemast kergemini
kättesaadav. Tallinna ja
Tartu kõrval on tegemist
kolmanda LHV pangakontoriga.
LHV on Eesti suurim
kodumaisel kapitalil põhinev pank ning kasvatab
nii äri- kui ka kliendimahtusid hoogsalt üle Eesti.
Ka Pärnumaal on LHV
roll järjest kasvamas ja
uue kontori avamine võimaldab olla sealsetele
aktiivsetele
klientidele
varasemast lähemal, pakkuda parimat personaalset
kodulaenu kogemust ja
põhjalikke äripanganduse
teadmisi ning korraldada
põnevaid seminare.
LHV Panga juhatuse

Foto: Rasmus Kooskora

esimehe Kadri Kiiseli
sõnul on Pärnu üks Eesti
tõmbekeskustest, mistõttu
on panga jaoks oluline
seal ka oma kohalolu rohkem näidata. „Kuigi meie
kliendid saavad praktiliselt kõiki toiminguid
elektroonilistes kanalites
teha ja kontori külastamise arvelt aega kokku
hoida, soovime pärnumaalastele ja ka kõrval-

maakondade inimestele
senisest lähemal ja kergemini kättesaadavad olla.
Täna on pea iga seitsmes
pärnakas LHV klient ja
loodame, et meie tähtsus
piirkonnas kasvab tänu
uue kontori avamisele
veelgi,“ ütles Kiisel.
„Pärnu on üks Eesti
tõmbekeskustest, linn on
töö- ja elukeskkonnana
kiiresti arenemas, sealne

kinnisvara hinnatud ja
üha enam ettevõtlikke inimesi tegutseb Pärnu suunal. Oleme valinud sinna
just sellised inimesed, kes
tunnevad hästi kohalikku
elu- ja ärikeskkonda ning
oskavad koos kliendiga
parimaid lahendusi leida,“
rääkis Kiisel.
Pärnu kontoris alustasid tööd klienditeeninduse
spetsialistid ja assistent,
kliendihaldurid, kodulaenuhaldurid ja äripanganduse kliendihaldur. Vastavalt vajadusele on ruumi
ka muude tugiüksuste
laiendamiseks.
Kokku
võimaldab Pärnu kontor
luua kuni 30 uut töökohta.
LHV uus kliendikontor
asub uues Graf Zeppelini
Majas aadressil Lai 15a.
Marthi Lepik
kommunikatsioonispetsialist
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Arvamuslugu
Kui hea ja turvaline on meie Kilingi-Nõmme linnas elada?
Selle teemal ajendab kirjutama eilne
õhtu, kus taaskord pea kümneliikmeline
noortekamp Kilingi-Nõmme linnas jalgratastel ringi kihutas ja endale meelepärast tegevust otsis. Kas tõesti loomariigi
kombel hammas hamba vastu ja omakohtuga saab vaid olukorda lahendada?
Tuletama natuke lähiajalugu meelde.
2017. aastal Tihemetsas sõideti mõisapargi aeda
https://parnu.postimees.ee/4216317/
piltuudis-autojuht-soitis-tihemetsasaia-maha-ja-pogenes
2021. aasta jaanuaril murti sisse
Kilingi-Nõmmes kauplusesse
https://parnu.postimees.ee/7155409/
kilingi-nommes-virutati-poest-kassaaparaat
2021. aastal laamendati KilingiNõmme bussijaamas
https://saarde.ee/uudised-ja-teated/-/
asset_publisher/xdikigP1bz1P/content/
vandaalitsemine-kilingi-nommes2021. aasta aprillis lõhuti Tihemetsas
saunaaknad ja aiamaadel kasvuhooned
https://parnu.postimees.ee/7230412/
tihemetsa-sauna-aknad-lahevad-maksumaksjale-kulukaks
2021. aasta mais märatses noortekamp Kilingi-Nõmmes
https://parnu.postimees.ee/7244649/
kilingi-nomme-noored-tekitasid-ruusteretkega-mitme-tuhande-eurose-kahju
On ju ka teada kuidas noored jõid
võõral kinnistul kõrvalhoone lakas,
ärandasid auto, tekitasid avarii. Tihemetsas sõideti lastepargis mitu postivahet
võrkaeda maha, halloweeni tähistamisel loobiti majade ja korterite uste taha
kõrvitsaid, linavabriku katus ja hooned
oleksid nagu noorte „mehehakatiste“ ja
nende tüdruksõpradest kummardajate

mängumaa, kus lõhkuda ja märatseda,
kesklinna turu kõrval asuv pooleliolev
„restoran“ on nagu mitteametlik noortekeskus ja need kõik on kindlasti vaid osa
noorte kontrollimatust tegevusest.
Sain isegi kahjukannatajaks, kui
möödunud aasta maikuu märatsemislaines autol lihtsalt jalaga tagumine
poritiib mõlki löödi. Sai ka politseile
ja kindlustusele avaldus tehtud. Politsei
küll osad märatsemised sidus noorte
tegijatega. Ka pakkus toona politsei
kohaliku konstaabli poolt mulle, et 230
eurose kahju (auto taastamise remondikulu Kilingi-Nõmmes, Pärnus esinduses
oli pakkumine 1200 eurot) eest noored
teevad ühiskondlik, kasulikku tööd, riisuvad, laovad puid riita või mida iganes
muud sarnast. Siis toona jäi mulje, et
ongi kurjamid käes ja midagi nad ka ehk
kunagi kuidagi hüvitavad. Täna tekib
aga õigustatud küsimus, keda toona
pakuti, kas politseinik oleks ise tulnud
ühiskondlikku tööd tegema, kui täna
ikkagi ei ole süüdlast? Kindlustus muidugi hakkas kohe auto kaskokindlustusest rääkima kuigi oli koguvara kindlustus. Ühesõnaga lõpuks ei midagi.
Kuna oli veel ka kindlustusjuhtumite
riskikindlustus ja Pärnu politsei piirkonnavanem käis volikogu eest kiitlemas kui hästi Saardes kõik kuriteod on
lahendatud tekkis tänavu uuesti lootus
kahjude hüvitamiseks. Politsei eraisikule andmeid ei väljasta, seepärast sai
kindlustusele saadetud väärteo number, kõik andmed ja volitus. Paraku
tuli välja, et ikkagi otsest teo sooritajat
nagu ei ole tuvastatud ja hüvitusest võid
suu puhtaks pühkida. Ka enam ei ole
kohalikku piirkonna politseid. On Häädemeeste piirkonnaga kahe peale kahe-

liikmeline meeskond, kellede tööpäev
algab ja lõpeb Pärnus. Lohutati piirkonna juhi poolt, et sündmustele hakkab reageerima lähim ekipaaž. Ju tuleb
loota, et mõni politseiauto kogu aeg ikka
meie piirkonnas viibib, mis tegelikult on
tühine lootus. Meil ei ole head turvalisust ega noortel mingit kartust kellegi
ega millegi ees. Noored on läbi aegade
teinud oma karutükke ja pahandusi.
Paraku kunagi oli mingigi kord ja hirm
vanemate seaduste või korrakaitsjate
ees. Tänasel päeval teavad aga noored
vaid ja ainult enda vabadusi, õiguseid,
mitte kohustusi. Ja sellises olukorras
paisub meie riigis lisaks oma noortele
ka plahvatuslikult noorte osakaal, kes
sõja eest pakku tulnud. Ja egas nemadki
ole pailapsed või ainult imikud, ka neil
on oma krutskid sees, aga teine temperament, keel, kultuur ja arusaamad. Kas
meie turvalisus sellest kõiges paraneb
või vaid halveneb jääb juba teie, lugejate
arutada. Aga elada tuleb edasi, kas hammas hamba, või riigis kehtiva korra ja
seaduste järgi, selles on meil kõigil oma
osa üldpildis anda. Ka tuleb vaagida,
kas koolides huviringid oma rohkuses,
vabaajakeskuse endise juhtstruktuuri
lammutamine ja uue moodustamise viibimine, kus mitu võimul oleva valimisliidu liiget on vabaaja veetmise kohtades
juhataja kohusetäitjad täidavad ikka
neile pandud ootuseid ja lootuseid. Ning
kas nende kui asutuste juhtide ametikohustused on ikka täidetud? Ega siis
noortel üksi kehti vabadused õigused ja
ka kohustused, need kehtivad ka ametis
olevatele ametnikele.
Margus Kukk
Arvamuslugu avaldatud
toimetamata kujul.

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub osalema aasta linnu
metskurvitsa foto- ja videovõistlusel
Eesti
Ornitoloogiaühing
kutsub kõiki huvilisi osalema aasta linnu, metskurvitsa foto- ja videovõistlusel. Pilte ja klippe sellest
salapärasest ja raskesti tabatavast linnust oodatakse
kuni 31. oktoobrini.
Võistlusele on oodatud
fotod ja videod metskurvitsast, tema tegevusjälgedest ja muust selle liigiga

seonduvast. Iga huviline
saab võistlusele esitada
kuni viis enda tehtud fotot
ja ühe enda tehtud video.
Tööd tuleb üles laadida
hiljemalt 31. oktoobri keskööks
https://eoy.ee/fotovoistlus2022 lehel asuva
veebivormi kaudu. Foto- ja
videovõistluse
osalemistingimustega saab tutvuda
aasta linnu lehel www.eoy.

ee/metskurvits.
Eesti
Ornitoloogiaühingu kokku kutsutud
žürii hindab töid kahes
vanuserühmas:
kuni
18-aastased ja üldarvestus. Mõlemas vanuserühmas saavad auhinna kolme
parima foto ja video autorid, žüriil on õigus välja
anda ka eriauhindu.
Võistluse
tulemused

avalikustatakse detsembri
alguses aasta linnu ja Eesti
Ornitoloogiaühingu kodulehtedel.
Foto- ja videovõistlust
korraldab Eesti Ornitoloogiaühing, aasta linnu projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Tarmo Mikussaar
Aasta linnu foto- ja videovõistluse koordinaator

Kohaliku elu edendajaid saab esitada regionaalmaasika auhinnale
R a h a ndu sm i n ist e e r iu m
ootab taaskord kandidaate
parimate regionaalarengut
toetavate algatuste konkursile. Kandidaate saab
esitada 8. maini, tublidele
kohalike ettevõtmiste eestvedajatele antakse regionaalmaasika auhind üle
peaministri vastuvõtul juunikuus.
Auhinnakonkursile saab
esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on
2021. aastal silma paistnud
regionaalarengut toetava
tunnustust vääriva tegevusega või loonud kodukohta lisaväärtust. Kas on
siis edendatud piirkonna
majandust läbi töökoh-

tade loomise, piirkonnale
omaste toodete ja teenuste
pakkumise või aidatud
muul moel oluliselt kaasa
piirkonna eripära säilimisele ja arengule.
Kandidaate saab esitada:

• interneti teel;
• e-posti teel saates taotluse aadressile press@fin.
ee;
• posti teel, läkitades täidetud taotluse ja soovi korral lisamaterjali märgusõ-

naga „Regionaalmaasikas“
aadressile Suur-Ameerika
1, 10122 Tallinn.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik
isikud,
organisatsioonid,
riigiasutused ja kohalikud
omavalitsused.
Laekunud ettepanekuid
hindab riigihalduse ministri
moodustatud komisjon, kes
esitab valitud kandidaadid
ministrile otsuse tegemiseks.
Regionaalmaasika
auhinnad antakse üle peaministri ja riigihalduse
ministri vastuvõtul 15. juunil.
Geili Heinmaa
Rahandusministeerium
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* PÄRNUSSE saabumisel peatused RAEKÜLA, PAPINIIDU ja TAMMSAARE sõitjate
väljumiseks, samuti nõudepeatus LIIVA

Teeme Ära
Juba 15. korda on Teeme
Ära egiidi all toimumas Eestimaal igakevadised talgud
ning talgukevad, mis kulmineerub maikuu esimesel laupäeval, 7. mail üle-eestilise
Teeme Ära talgupäevaga.
Koostöös Päästeametiga
võetakse tänavuse talgupäeva raames tähelepanu
alla kodulähedaste veekogude ohutus. Jätkub ka igaühe looduskaitsega seotud
talgutööde tegemine. Talgupäevale on väga oodatud
kõik eestimaalased ja mõistagi ka meie uued naabrid,
kes on sattunud Eestisse
Ukraina sõja eest põgenedes.
Talgutele
kirjapanek
algas 25. aprillil.
Ent kui oled omale meelepärased talgud juba leidnud,
võid end ka varem üles anda.
Talgutele kirjapanekuks vali
talgute loetelust või talgute

kaardilt sobivad talgud ning
vajuta nuppu «Registreeri
nendele talgutele».
Meelepärased talgud saad
leida näiteks piirkonna, talguliigi või kuupäeva järgi.
Samuti on kirjas, mis keeli
talgujuht valdab.
Kirjapanekuks on vaja
vaid nime ning telefoninumbrit või e-posti aadressi
(et talgujuht saaks vajadusel
ühendust võtta). Talgutele
grupi registreerimiseks võib
kirjutada grupid@teemeara.
ee.
Talguid saab kirja panna
talguveebis www.teemeara.
ee.
Saarde vallas registreeritud talgud on leitavad
https://teemeara.ee/et
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Eelmine aasta tõi sõeluuringutes mitmeid olulisi
muudatusi
Kuigi vähkkasvajate sõeluuringud aitavad haiguseid avastada varases
staadiumis, on nende osalusprotsent Eestis väike.
Võrreldes 2020. aastaga kasvas mullu rinnaja emakakaelavähi sõeluuringu osalusaktiivsus,
kuid uuringutel peaks
eesmärgi täitmiseks osalema vähemalt 70% sihtrühmast. Eelmine aasta tõi
sõeluuringute korraldusse
ka mitu olulist uuendust,
mis muudavad teenuse kättesaadavaks rohkematele
inimestele.
Haigekassa
juhatuse
liikme Maivi Parve sõnul
oli üheks oluliseks möödunud aasta alguses jõustunud
uuenduseks riiklike sõeluuringute laienemine ka
ravikindlustamata inimetele.
„Sõeluuringud on vajalikud
kõigile sihtrühma kuuluvatele naistele, et leida üles
haigus võimalikult varajases
faasis. Ravikindlustamata
inimete kaasamine vähendab
oluliselt ebavõrdsust ennetavate teenuste kättesaadavuses,“ rääkis Parv.
Kui 2020. aastal mõjutas
vähi sõeluuringutel osalemist
koroonapandeemia, mil sõeluuringus osalejate arv langes
plaanilise ravi peatamise
tõttu, siis mullu suurenes
emakakaelavähi sõeluuringu
osalusaktiivsus. Hõlmatus
oli 44% skriiningule kutsutavatest, mis on 2% kõrgem
kui 2020. aastal. Osalusaktiivsuse kasvu üheks põhjuseks oli teenusepakkujate
ringi laienemine. Parv sel-

gitas, et alates eelmise aasta
sügisest saavad teenuseosutajad haigekassa lepinguga
liituda ka hankevabalt. „See
võimaldab rohkematel raviasutustel ennetuse teenuseid osutada, mille tulemusel kasvas emakakaelavähi
ennetusteenust pakkuvate
kabinettide hulk pea kolmandiku võrra. Samuti on alates
eelmisest aastast võimalik
emakakaelavähi sõeluuringul osaleda esmatasandi tervisekeskustes,“ sõnas Parv.
Alates eelmisest aastast
laiendas haigekassa oluliselt
emakakaelavähi sõeluuringu
sihtrühma. Kui varem kutsuti sõeluuringule naisi
vanuses 30‒55, siis eelmisel aastal laienes sihtrühm
koguni kümne aasta võrra
ja emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse nüüd
30–65-aastaseid naisi viieaastase intervalliga.
Mullu kasvas märgatavalt rinnavähi sõeluuringus
osalemine, kus hõlmatus oli
60%, mis on 6% kõrgem kui
2020. aastal. Parve sõnul on
rinnavähi
osalusaktiivsus
kõrgem tänu maakondades
sõitvatele mammograafiabussidele, mis toovad teenuse
naisele võimalikult lähedale.
Rinnavähi
sõeluuringule
kutsutakse 50–69-aastaseid
naisi iga kahe aasta tagant.
Vähem aga osaleti jämesoolevähi
sõeluuringus,
kus hõlmatus oli 2020. aastaga võrreldes 2% madalam
(49%). „Kuna jämesoolevähi
skriiningul on suur roll perearstidel, siis on igasugune
langus seletatav COVID-

aastast põhjustatud suurenenud töökoormusega,” selgitas Parv. Vaadates jooksvat
hõlmatust, kus arvestatakse,
et eelmisel aastal skriiningusse kutsutud inimene võis
testi teha järgmise kalendriaasta sees, oli jämesoolevähi skriiningu hõlmatus
2020. aastal 56%. 2021. aasta
jooksvat hõlmatust saab haigekassa hinnata 2022. aasta
lõpus. Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse osalema 60–69-aastaseid mehi
ja naisi iga kahe aasta tagant.
Riigikontroll viis eelmisel aastal läbi pahaloomuliste kasvajate auditi, mille
tulemusel soovitati intensiivistada sõeluuringutest teavitamist ja lihtsustada sõeluuringutele registreerimist
ning luua vähikahtlusega
patsientidele sujuvam ning
kiirem teekond diagnostika
ja ravini.
Haigekassa on võtnud
vähiennetuse ja raviga seoses eesmärgiks parandada
raviteekonna mugavust ja
luua parimad võimalused
sõeluuringutele kutsututele.
„Haigekassa eestvedamisel
on kaardistatud emakakaelavähi
skriiningprogrammi
teekond, millest saadud teavet koos arendusvajadustega
plaanime kasutada ka teiste
sõeluuringute tõhustamisel.
Näeme suurt potentsiaali
ka sõeluuringule kutsumise
paremal sihtimisel ning
korduvkutsete
saatmisel,“
sõnas Parv. Kuna hetkel on
ülesanded erinevate asutuste
vahel jagatud, siis on Parve
sõnul haigekassa nõus võtma

sõeluuringute korraldamise
tervikvastutuse ja juhtimise
enda kanda.
Teadlikkuse tõstmiseks
sõeluuringutest teeb haigekassa tihedasti koostööd
apteekritega.
Apteekidele
loodud infosüsteemi rakendus annab märku, kui ravimit või apteegikaupa ostev
inimene kuulub uuringu
sihtrühma – nii saab apteeker tuletada meelde sõeluuringus osalemise vajalikkust
ja jagada täiendavat infot.
Samuti tuletavad perearstid oma nimistu inimestele
meelde, kui nad kuuluvad
sihtrühma ja on oodatud
uuringule.
2022. aastal on kutsutud
• Rinnavähi
sõeluuringule naised sünniaastaga
1954, 1956, 1958, 1960,
1962, 1964, 1966, 1968,
1970 ja 1972.
• Emakakaelavähi sõeluuringule naised sünniaastaga 1957, 1962, 1967,
1972, 1977, 1982, 1987 ja
1992.
• Jämesoolevähi
sõeluuringule mehed ja naised sünniaastaga 1954,
1956, 1958, 1960 ja 1962.
Kutse sõeluuringule on
leitav
patsiendiportaalist
www.digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad).
Sõeluuringute kohta saab
lisainfot küsida oma perearstilt või haigekassa infotelefonilt 669 6630. Vaata ka
lisaks: www.soeluuring.ee
Eesti Haigekassa

Eesti Puuetega Inimeste
Koda
Erivajadustega inimestele tasuta õigusnõu andmist
jätkab Eesti Puuetega Inimeste Koda.
Justiitsministeeriumi toetusel annab järgmisel kolmel aastal erivajadustega inimestele õigusnõu Eesti
Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koos SA Õigusteenuste Bürooga.
„Oma õiguselu korraldamine võib inimestele sageli
keeruline väljakutse olla, mis probleemide ilmnemisel
vajab esimese sammuna asjatundlikku “diagnoosimist”
ja toetamist. Riigi poolt seatud fookuse jätkumine erivajadusega inimeste abistamisele väärib kiitust“ ütles
SA Õigusteenuste Büroo juhataja Hille Raud.
EPIKoja nõunik Tauno Asuja täiendab: “Eelneval
viiel aastal on justiitsministeeriumi toetusel EPIKoda
koostöös SA Õigusteenuste Bürooga andnud õigusnõu tuhandetele erivajadusega inimestele. Küsimusi
on olnud pea igast õigusvaldkonnast, kuid kõige enam
on need puudutanud perekonnaõigust, võlaõigust ning
täitemenetlust.”
Projektist saavad tasuta õigusnõustamist inimesed,
kellele on Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud
keskmine, raske või sügav puude raskusaste.
Õigusabi tagatakse toimetulekuks olulistes valdkondades: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused kohtumisega õigusnõustamisega ning vajadusel ka veebisilla vahendusel. Õigusinfot saab küsida telefonitsi ja
veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike
puuetega inimeste kodadega.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA
Õigusteenuste Büroo telefonil 5385 0005 esmaspäevast
neljapäevani kell 10-16.
Täiendavat infot nõustamise kohta leiab EPIKoja
kodulehelt: https://epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/oigusnoustamine.
Eesti Puuetega Inimeste Koja missioon on puuetega
inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda
kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi
huvikaitse ja koostöö. EPIKoja võrgustikku kuulub 16
piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 5 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.
Lisainfo:
Tauno Asuja
nõunik
e-post: tauno.asuja@epikoda.ee
tel: 5886 0700

Toimus Saarde Pärimuspäev
Kilingi-Nõmme klubis toimus 9. aprillil viies Saarde
Pärimuspäev.
Sündmuse
jooksul leidis aset nii kontsert, loeng, mälumäng kui ka
töötoad. Sündmust korraldas
koos meeskonnaga praktikant
Madis Rea. Kontserdil esines Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi
rahvatantsurühm
esitades energilisi ning liikuvaid tantse. Seejärel panid

saali helisema kooli lastekoor, kelle repertuaar koosnes
pärimuslikest lauludest, neid
saatmaks saatena ka väikekannel. Peaesinejaks saabus
Viljandist pärimusmuusikute
ansambel Trad. Kvintessents,
kes andis suurejoonelise kontserdi, esitades pärimusmuusikat eri loojatelt ning tehes
ka esiettekandeid. Lõõtspillil rõõmustas kuulajaid Ave

Kartau, lõbusate lugulookeste
järgi tantsis klubi eakate rahvatantsurühm.
Pärast kontserdi rääkis
folklorist Madis Arukask
Saarde kihelkonna sünniloost
ja selle pärimusest. Arukask
kirjeldas, et Saarde piirkond
on olnud piirkond, kust rännatakse edasi. Samuti tutvustati
eri lugusid, mida on kogutud
ning muid selle piirkonnaga

seotud aspekte. Päeva viimase
osana toimus pärimusteemaline mälumäng.
Ürituse
jooksul
sai
kohapeal võtta osa Saarde
Käsitöökeskuse ning Kristiina
Välja väikekannelde praktilistest töötubadest. Klubi praktikant Madis Rea viis läbi mustrite joonistamise töötuba, kus
õpiti tundma erinevaid Saarde
mustreid. Sündmusest osavõtt oli rahvarohke ning
pakkus häid emotsioone.
Juubeli
pärimuspäev
pakkus uhkusega Saarde
piirkonna pärimust kõige
esinduslikumal
moel
ning tuletas meelde, et
oma piirkonna lugu ja
kombeid tuleb au sees
hoida.
Täname kõiki osalejaid!
Madis Rea
Kilingi-Nõmme klubi
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Surju Kool
Kevad Surju Koolis
Matemaatikaolümpiaad
Pärnu maakonna 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaad
toimus 11. märtsil. Oma
kooli olid esindamas meie
väga tublid matemaatikud.
Neljanda klassi olümpiaadist võtsid osa Liisa
Ojaste ja Karl Nikolai
Meibaum. Tubli 7. koha
saavutas Liisa 39 osavõtja
seas.
Viiendat klassi esindasid
Gerti Abigail Afanasjev ja
Keijo Mohnja. Gerti võitis
III koha 26 osavõtja seas.
Kuuendas klassis saavutas Kenneth Pärn 7. koha
37 osavõtja seas.
Aitäh kõikidele tublidele
olümpiaadist osavõtjatele!
Emakeelepäev
18. märtsil tähistasime
emakeelepäeva. Meie kooli
tuli külla armastatud lastekirjanik Heiki Vilep,
kes rääkis väga muhedalt
oma töödest ja toimetustest ning luges kooliperele
oma luuletusi. Kuulajatel
oli võimalus mälestuseks
muretseda autogrammiga
raamat Heiki Vilepi toredate teoste hulgast. Samuti
toimus kaheaastase pausi
järel traditsiooniline Ilmi
Kollale pühendatud luuletuste lugemise võistlus,
kus osalesid Surju Kooli ja
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased. Noorema
vanuserühma osalejad lugesid Heiki Vilepi luuletusi ja
autori abiga saidki parimad
etlejad välja valitud ning
võitjad olid: Remi Rubin
(I koht), Anne-Grete Isand
(II koht), Roger Pärn (III
koht). Vanema vanuserühma
õpilased esitasid Ilmi Kolla
luulet ja parimad etlejad
olid: Maarit Juhkamsoo (I
koht), Margot Klettenberg
(II koht), Triinu Ojaste (III
koht). Publik valis oma lemmikuks Robin Mittenbriti.
Ürituse eesmärk on eelkõige
tekitada lastes huvi kirjanduse ja raamatute lugemise
vastu ning samuti lihvida
oma esinemisoskusi.
Ühine teatrikülastus
Koolipere käis 24. märtsil
Rahvusooper Estonias vaatamas balletti „Lumivalgeke
ja 7 pöialpoissi”. Lapsed
ootasid sõitu pikisilmi ja
põnevusega. Tore oli jälle
üle pika aja üheskoos väike
reis ette võtta.
Väikesed
meenutused
laste pilgu läbi: * Bussisõit
oli tore, aga igav *Tallinnas
nägime palju tramme *Estonia Rahvusooperi maja oli
suur ja uhke *Peale teatrit
sõime õues pizzapirukat ja
jõime jogurtit *Minu jaoks
oli see esimene kord vaadata
balletti ja külastada rahvus-

Estonia külastus. Foto: Tiia Hermann

Vene rahvakultuuri päev. Foto: Veronika Meibaum

Saarde valla lastekoori laululaager. Foto: Piia Salomon
Hoiame pöialt väga tublile 7. klassi võistkonnale!

Ukraina õpilased Pärnus. Foto: Veronika
Meibaum
ooperit * Mul on hea meel,
et sain seda etendust näha *
Nõid oli kõige hirmsam seal
etenduses.
Nii õpilased kui ka õpetajad jäid etendusega väga
rahule.
Bioloogiaolümpiaad
25. märtsil toimus Pärnu
maakonna bioloogiaolümpiaad, millest võtsid osa 5
meie kooli tublit õpilast.
Need olid Triinu Ojaste,
Anne-Lissy
Lebedeva,
Kaspar Mägi, Keity Pärna
ja Markus Heiter.
Aitäh neile!
Jalgpall
30. märts toimus KilingiNõmmes Pärnu Maakoolide
1.-3. kl saalijalgpalli võistlus, kus Surju Kool saavutas
VI koha. Koosseisus: Marvin Juust, Remi Rubin,
Robin Kask, Georg Aleksander Meibaum, Mirko
Gustav
Kosenkranius,
Revon Remmel, Otto William Tori, Michael Kivi-

selg. Õpilasi juhendas õp.
Romet Leets.
Nuputa
Nuputa on võistkondlik
m at e m a at i k aü le s a n net e
lahendamise võistlus, mis
toimub kahes vanuserühmas. Matemaatikaalaseid
teadmisi panevad proovile
5.-6. klasside neljaliikmelised võistkonnad ja 7. klasside kolmeliikmelised võistkonnad.
Pärnu maakonna parimad nuputajad võtsid omavahel mõõtu 31. märtsil,
kus meie kooli 5.-6. klasside
võistkond saavutas 5. koha.
Võistkonda kuulusid: Gerti
Abigail Afanasjev, Keijo
Mohnja, Kaili Pärna ja
Kenneth Pärn.
7. klassi võistkond koosseisus: Markus Juust,
Bruno Koger ja Gregor
Metsa võitis II koha. Kaks
esimest kohta esindavad
maikuus Pärnu maakonda
vabariiklikul võistlusel Tallinnas.

Ukraina õpilased Surju
Koolis
Märtsis liitusid Surju Kooliga Ukraina õpilased, kes
jätkavad siin oma kooliteed.
Ukrainast tulnud õpilased
osalevad nii individuaaltundides, kus õpivad eesti keelt
ning saavad teada Eesti ajaloo ja kultuuri kohta ning
osalevad oskusainete ja
inglise keele tundides koos
teiste õpilastega. Ukraina
kooli tundides osaletakse
virtuaalselt
ning
sealset kooliprogrammi aitab
omandada Ukrainast pärit
abiõpetaja Valentina, kes
samuti märtsis Surjus Koolis tööd alustas.
Koos õpetaja Veronikaga
on Ukraina õpilased käinud
tutvumas nii Surju kui ka
Pärnu Keskraamatukoguga
ning külastanud ka Punast
Torni Pärnus. Rõõm on
tõdeda, et õpilased on väga
õpihimulised ning et neile
meeldib õppida eesti keelt
ning seda igal võimalusel
praktiseerida. Samuti aitavad nad õpetajat ka vene
keele tundides, olles vestluspartneriteks eesti õpilastele.
Vene rahvakultuuri tunnid
14. aprilli 6.-9. klassi vene
keele tunnid olid tavapärasest erinevad, sest õpilastel
avanes võimalus tutvuda
vahetult vene rahvakultuu-

riga. Vene keele õpetaja
Veronika Meibaum tutvustas õpilastele nii vene tantse
ja mänge, käsitööd ning teejoomise kultuuri. Noored
osalejad said ise proovida
vett samovaris keeta ning
teha tutvust ka imeilusate
vene õlarättide ja peakaunistustega. Toredast päevast
said osa ka 2. ja 3. klassi
õpilased.
Kergejõustik
1. aprill toimus Pärnus
Pärnu linna ja maakonna
koolide Sisekergejõustiku
MV-d U-14 ja U-12 vanuseklassis, kus Surju Kool saavutas järgmised tulemused:
Liisa Ojaste (60 m 11. koht,
300 m 9. koht), Anne-Grete
Isand (60 m 25. koht, 300 m
21. koht), Marvin Juust (60
m 12. koht, 300 m 18. koht),
Karlos Piile (60 m 17. koht,
300 m 22. koht). Õpilasi
juhendas õp. Romet Leets.
Saarde valla lastekoori
laululaager
1.-2. aprillil toimus Saarde
valla lastekoori laululaager
Jõulumäel. Laululembelised noored olid seda laagrit
pikisilmi oodanud. Kaks
laulupäeva möödusid ime-

kiirelt ja põhieesmärgiks oli
tutvumine noorte laulupeo
repertuaariga.
Inglise keele olümpiaad
5. aprillil toimus maakondlik 6.-8. klasside inglise
keele olümpiaad.
Surju Kooli esindasid
6. klassi õpilased Triinu
Ojaste, Kaili Pärna ja
Kenneth Pärn, kes saavutas oma vanusekategoorias
7. koha.
Seitsmendast
klassist
võtsid osa Gregor Metsa,
Robin
Mittenbritt
ja
Marko Kuusekänd ning
kaheksandast klassist osales
Kaspar Mägi. Täname tublisid osavõtjaid!
Mõttespordi olümpiaad
Vint
Juba kümnendat aastat toimuval vint.ee mõttespordi
olümpiaadil pani end proovile 8 õpilast. Paremaid
tulemusi näitasid põhikooli
(5.-9. klass) arvestuses 488
osaleja konkurentsis Markus Heiter – 51. koht ja
Kristo Krivonogov – 55.
koht. Osales 69 kooli, Surju
Koolile sel korral ülimalt
tagasihoidlik 18. koht.

Surju Kooli lasteaed on suletud
01.07–31.07.2022 seoses
töötajate kollektiivpuhkusega.
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Saarde läbi ajaloo prisma
1961
1. aprillil alustati KilingiNõmme Keskkoolis Abja
rajooni pioneeriorganisatsiooni nõukogu esimehe
Asta Sussi juhtimisel vanapaberi ja vanametalli kogumisega. Parim pidi selguma
22. aprillil, V. I. Lenini
sünniaastapäeval.
Mõisakülas
toimunud
individuaal-meistrivõistlustel lauatennises võitis Evi
Krimm kolm meistritiitlit –
naisüksikmängus, naispaarismängus Aime Puhk´iga
ja segapaarismängus Arne
Juurikaga. Finaali jõudsid
Kilingi-Nõmme mängijatest
Jüri Kõrvits, Arne Juurikas,
Mati Pukk, Ilmar Pikkur,
Jaan Sivi ja Ado Seimoja.
9. aprillil toimus KilingiNõmme Keskkoolis matkajate päev. Teemakohase
viktoriini võitis võistkond,
kuhu kuulusid Johannes
Teearu, Mihkel Link, Mati
Pukk ja Prits Karbus.
13. aprillil peeti asutustes-ettevõtetes ja koolides
miitinguid inimese esimese
kosmoselennu puhul.
16. aprillil Lätis Smiltenes peetud motovõistlustel
said Kilingi-Nõmme metsamajandi mehed kolmandad kohad – Valdur Kask
125 cm³ rattal ning Valdek
Kõvatoomas 350 cm³ rattal.
24.
aprillil
toimus
Kilingi-Nõmmes autode ja
mootorrataste tehniline ülevaatus.
„Nooruse“ esivõistlustel
laskmises Tihemetsas olid
rajoonis parimad KilingiNõmme koolinoored Heino
Kull, Ain Lublo, Jüri Kõrvits, Jaan Salumets, Endel
Sein, Virve Tallo ja Laine
Vestrik, lastes 1463 silma

KARL XII mänd linna keskpargis 1959. a

24

Koos on hea

3

Mänd 2019. a

Linna turuplats 1938. a. Vasakult: turu kaev-pumbamaja, kus joodeti turule toodud
loomi, mille kõrval on kaalumaja, kus kaaluti talumeeste turule toodud elusloomi
enne ostu-müügi tehingut. Kevadeti enne laata oli plats madala tasapinna tõttu
ümbruse tänavatest tihti vee all

Nuia 1334 vastu.
Aprillis pandi Abja
Rajooni autahvlile: Kingissepa nimeline kolhoos, esimees Richard Soobik; Tõlla
sovhoos, direktor Fjodor
Sang; Kilingi-Nõmme Metsamajand, direktor Heino
Teder; Kilingi-Nõmme Met-

samajandi tislerite brigaadi
brigadir Vaino Olde, Tõlla
sovhoosi töötajad Amanda
Järvela, Maimu Zelinske,
Salme Gross; Maimu Kuhi
Nõmme sovhoosist, Kariste
mk metsaülem Vello Saar,
Stalini nimelise kolhoosipõllutööline
Aleksander

Holter, Kamara sovhoosi
lüpsja Ida Usin.
Nõmme sovhoosis astusid komsomoli Evgenie
Gogoleva, Evi Ruul, Rein
Karlep ja Avo Kiilas.
Olev Paukson
Jätkub

Tänane päev on täis muret
ja valu, segadust, hirmu,
õõva, samas ka lootust ja
usku. Kõige selle valguses
on tasapisi hakanud Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskust (Tihemetsa HSK)
külastama Ukrainast sõja
jalust põgenenud inimesed.
Need, kes meie keskust
on külastanud, on saanud
meie poolt julgustust ning
vajalikku teavet, et osaleda
erinevates meelelahutuslikes ja sportlikes tegevustes. Samuti on neil vajaduspõhiselt võimalik kasutada
keskuse pesemisruume.
Teame ju kõik, et ise
tehes õpime kõige paremini
ning töötoa võlu peitub
selle praktilisuses, kus osalejad on võimalikult palju
kaasatud ja panustavad ise
eesmärgi saavutamiseks.
Sama kehtib ka erinevate
kultuuride
lõimimisel.
Nii tuligi mõte, et teeks
ühe vahva Ukraina toidu
töötoa. Suhtlen aktiivselt
Ukraina naistega ning
kõiges kokkuleppimine ei
olnud keeruline. Naised
olid esimesel võimalusel
nõus panustama ning õpituba läbi viima. 29. märtsil
kuulutas Tihemetsa HSK
välja Ukraina toidu õpitoa,
mille grupp täitus paari
päevaga. Võimalusel kordame sündmust kindlasti,
me ei osanud ette oodata, et
soovijaid on nii palju.... See
on omakorda väga südantsoojendav!
Nüüd on esimene töötuba seljatatud. Lapsed
kaasas, põlled uhkelt ees
– just nii õpetasid Anna
ja Tatjana meie kogukonna naistele, kuidas teha
Ukraina punast borši ja

vareenikuid. Töötuba oli
täis rõõmsaid inimesi, palju
pealehakkamist ja koostegemist. Köögitoimetuste
kõrval jutustasid Ukraina
naised oma praegusest
elust-olust,
koduigatsusest... Arutleti toiduvalmistamise lihtsa tõe üle, seda
võib teha lõpmata hulga
eri viisidel ja kunagi ei ole
tulemus sama, mis eelmine
kord või kellelgi teisel.
Ukraina borš on Ukraina
rahvusköögi osa. Vareenikuid leiab Ukraina köögis
mitmes erinevas kuues
– küll magusaid, küll soolaseid. Meie töötoa juhendajate valikul oli seekord
vareenikute
täidiseks...
kapsas. Kõik osalejad said
proovida vareenikutegu ja
silmanurgast boršivalmimist jälgida. Mõne tunni
möödudes sai maitsta loometoa kööginurgas valminud borši ja vareenikuid.
Kogu koosolemine oli
väga postiivse noodiga.
Kõikide asjade algused on
väikesed – üks väike uus
kogemus, üks väike toetus,
hetk iseendale ning hetkeks
kõigest eemale – loodan, et
need märksõnad õigustasid
ja õigustavad end ka edaspidi. Elades oma igapäevast elu, peame aru saama,
et mitte õnn ei tee meid
tänulikuks, vaid tänulikkus teeb meid õnnelikuks
(D. Steindl-Rast).
Tänusõnad osalejatele,
mõnusate taaskohtumisteni
– KOOS ON HEA!!
Talvi Saar
Tihemetsa Huvi- ja
Spordikeskuse
juhataja kt

Aitame kaitsta

Uus näitus Surju raamatukogus

Pikk koroonaviiruse isolatsioon on
SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuses selleks korraks ehk üle
elatud.
2 aastat suutsime koroonaviiruse
vabad püsida. Kui hakati rääkima
piirangute kaotamisest, ei saa öelda,
et muutus meie valvsus – uus tüvi
lihtsalt osutus salakavalamaks ja hiilis majja. Suur tänu töötajatele, kes
kogu majale keeruliseks kujunenud
perioodil püüdsid säilitada mõistvat
suhtumist ja pakkusid igakülgset abi!
Koos kevade saabumisega leidsime, et aeg on taas tegutsema
hakata.
22. märtsi Ringvaate saates võis
näha, kuidas meie asutuse töötaja
Liina õde Anu Lensment tutvustas
aktsiooni Aitan kaitsta – teeme koos
varjevõrke. Arutlesime Liinaga, et
riidest ribade lõikamise ja võrgule
põimimisega peaksime meie oma
asutuses ka hakkama saama. Sobilikke riideid otsisime nii oma majast
kui ka töötajad oma kodudest, Sha-

05.04. – 31.05.2022
Keraamik
Ene
Tapferi
KERAAMIKA
RIIULINÄITUS “Tules sündinud”
Autor on Tallinna Kunstiülikoolis (praegu Eesti
Kunstiakadeemia) õppinud
keraamik, kes 2006. aastast
elab ja töötab koduses ateljees
Kikepera külas Saarde vallas

lomi kauplus andis samuti oma abikäe.
Võimlemistuppa laudade taha
kogunedes oli tore kuulda, kuidas
pikka aega vaid oma toas olnud elanikud üksteist nähes rõõmustasid.
Tubadest saadi väljas käia ka juba
varem, kuid nn. sektsioonide kaupa
ei oldud veel viiruse tõttu kohtutud.
Seekord tutvusime tööga, lõika-

sime riideribasid, sorteerisime.
Soovijatel jäi võimalus omale
sobival ajal tegevust jätkata.
Plaanis on õige võrgu saabudes ribad
sellele põimida või saata need Anu
meeskonnale. Loodame, et meie
varjevõrgu tegevus aitab kaitsta kas
mõnda kultuurimälestist, kiirabiautot või muud olulist.
Kristi Sutt
SA Kilingi-Nõmme
Tervise- ja Hoolduskeskus
juhataja

Pärnumaal. Näitusel on näha
valik viimasel kümnel aastal
valminud töödest, mida on
varem eksponeeritud erinevatel grupinäitusetel. Suur osa
riiulil olevatest esemetest on
põletatud puudega köetavas
keraamikaahjus, mis annab
neile tule ja tuha kordumatu
puudutuse.
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SPORT
EMSL Jõud lauamängude mitmevõistlus 2022
10. aprillil toimusid EMSL Jõud
meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses (male, kabe, koroona,
lauatennis). Edukalt võistlesid Saarde
valla SK Vaablase liikmed. Neidude
kuldmedali võitis Anette Einmann ja
hõbedase autasu sai Ingeliina Kore.
Üle 60a meeste kuldmedali võitis
Eiki Lehemets. Pronksmedal anti
noormeeste seas Henri Sirelile ja üle
70a meeste hulgas Enn Pruulile. 4.
kohaga pidid leppima noormeestest
Kuldar Vreimann ja meestest Taivo
Raid. Pärnumaa võistkond sai kindlalt 1. koha karika.
10. märtsil toimusid Orissaares 1.
korda Eesti üksikpaari MV koroonas. Naiste seas jagas 3.-5. kohta
Anette Einmann, kuid omavahelised
mängud andsid talle 5. koha. 6. koha
sai Ingeliina Kore. Meeste parima
koha sai Vambola Bakhoff, kes tuli
23-ndaks.
Eiki Lehemets

Aprillis stardib 3. Saarde kinnine
discgolfi sari, kuhu on oodatud vaid
Saarde valla elanikud
Discgolfi sari on Saarde rahvaspordisaraja 1/14 osavõistlusest “Liigume edasi 2022”.
Saarde valla meistritiitlile
discgolfis pretendeerimiseks
tuleb osaleda vähemalt viiel
etapil. Iga järgneva etapi aeg
otsustakse ühiselt lõppenud
võistluse võistluspaigas.
Discgolfi sarjast võtavad
osa ainult Saarde valla elanikud või sportlikult valda

esindavad inimesed.
30 minutit enne võistlust
lõpeb registreerimine, tutvustatakse reegleid, jagatakse
grupid ja minnakse alguspunktidesse.
CTP auhind 1. rajal:
• mehed (2003 ja varem)
• naised (2003 ja varem)
• noormehed, poisid/neiud,
tüdrukud (2004 ja hiljem)

Anette Einmann ja Ingeliina Kore. Foto: Eiki Lehemets

Seoses Kilingi-Nõmme laululava remondiga toimub võistlus
koos kevadlaadaga Kilingi-Nõmme kesklinnas. Väga halva
ilma korral toimub võistlus spordihoones.

17. aprillil Tallinnas toimunud võimlemisfestivalil “Kauni rühiga ellu!” esitas
vk Githa rühm võimlemiskava “Suve
igatsedes” hõbemedalite vääriliselt.
Esinejaid hindas žürii, kuhu kuulus
10 liiget. Vastavalt žürii otsusele said
Githa võimlejad tublid 83 punkti (kuni
70 punkti andis pronks-, kuni 89 punkti
saanud hõbe- ja kuni 100 punkti teeninud võimlejad said kuldmedalid).
Kohtumiseni võimlemisklubi Githa
30. sünnipäevale pühendatud Emadepäeva võimlemispeol Kilingi-Nõmme
spordihoones reedel, 6. mail kell 19.00.
Margit Schmidt

Surju raamatukogu
on SULETUD
26.04. – 7.05.2022

SRK
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MTÜ Tihemetsa Kogukond toimetamised
Tihemetsa Munaralli 2022

Siiralt hea meel on tõdeda, et osalejate arv iga üritusega ainult kasvab.
Munarallilt käis paari tunniga läbi
ligi sada inimest. Meil on ikka äge
kogukond. Siirad tänud, Teie osalus
annab jõudu ja motivatsiooni edasi
minna ning uusi ja põnevaid asju
meie jaoks välja mõelda ja ära teha.
Munaralli eesmärk on luua uus
traditsioon, mis tooks inimesed
kodudest välja liikuma, ning et
jalutuskäik sujuks huvitavalt, siis
sel korral oli 2,5 km rada täidetud
8 erineva kontrollpunktiga, kus tuli
täita erinevaid ülesandeid. Rajal tuli
laulda, kallistada puud, leida üles
peidetud pühademunad ning kanapesa, luuletada ning kiikuda, lugeda
samme ning märgata erinevate loomade jälgi. Iga raja läbinu sai tänukirja ning magusa üllatuse.
Toimus ka kaunima muna konkurss. Kokku oli 9 imelist kandi-

MTÜ Tihemetsa
Kogukonna liikme Ats
Lensmenti algatusel
punutakse ka Saarde
vallas varjevõrkusid
“Aitan Kaitsta” on kodanikualgatus, mis suunab oma
tegevuse Ukraina kaitsjate
aitamisele. Hetkel koordineerime Eesti suurimat
varjevõrkude valmistamise
aktsiooni. Võrke valmistatakse kõikides Eesti nurkades, suurtes linnades ja väikestes külades.
Otsi ka enda kodukohast
üles võimalus tegevusega

Foto: Dea Jürimäe

daati, kelle seast rahvas valis välja oma lemmiku. Esimese kaunima muna konkursi võitis
Hannes.
Juba üsna pea kohtume järgmisel üritusel
– volbrimöllul, Punapargi järve ääres. Lõkke
süütame kell 18. DJ Urmas hoolitseb selle eest,
et puusad korralikult lahti saaks ja Segasummasuvila tagab pisikese sularaha eest korraliku
kõhutäie. Riietuda palume kõikidel nõialikult.

Tihemetsa Munaralli
kaunim muna. Foto:
Janika Maljukov

liituda või loo ise grupp –
meie kõigi panus loeb. Slava
Ukraini! Elagu Eesti!
16.–17. aprillil sai hoo
sisse varjevõrkude punumine Saardes. Oma panuse
andis Allikukivi Veinimõis,
kelle ruumides kahel päeval
oli võimalik vabatahtlikel
käia punumas.
Edaspidi on võimalik
varjevõrke punuda KilingiNõmmes Pärnu tn 46. Jälgige infot, millal on võimalik oma panus anda.

Varjevõrk autol. Foto: Ats Lensment

Dea Jürimäe

Tali külaselts andis avalöögi
Karjalaskepäeval, 1. aprillil korraldas MTÜ Tali külaselts külarahvale tantsuõhtu. Tantsumuusikat mängis Kätlin & Band ning
hingetõmbe pauside ajal haaras
pidulisi kaasa oma huumoorikate mängudega Aarne Pärn. Nii
bänd kui õhtujuht tegid oma suurepärased etteasted külaseltsile
heategevuse korras. Pidulisi oli
palju, soovijaid oli veel, kuid kahjuks maja ei ole kummist ja kõik
seekord ei mahtunud. Tantsu keerutati esimesest taktist alates ja
jõud ei tahtnud raugeda viimaste
nootidega peale südaööd.
MTÜ Tali külaselts tänab kõiki
pidulisi, Tali Seltsimaja, Kätlin &
Band ja Aarne Pärna meeldejääva
peo eest. Kohtumiseni!
MTÜ Tali Külaselts

18. juunil kell 16.00
toimub Tali Kooli vilistlaste
kokkutulek.
Info ja registreerimine kuni
15. juunini Eha Kuusk
tel 5810 1011 või e-posti
teel kuusk45@gmail.com.

Kilingi-Nõmme klubis alustab
podcast live formaadis pilootprojekt „Kui mina alles noor
veel olin…“
Kilingi-Nõmme linna sünnipäeva tähistatakse seekord klubis veidi teisiti,
nimelt vestluspäeva raames.
8. mail algusega kell 15:00
leiab aset meie esimene
seeria vestlustest, mil külla
on kutsutud siin kandis
üles kasvanud rändur Rene
Ollino ning muusik Uku
Arop. Üllatuskülaliseks on
kõigile noortele tuntud tiktokker Karl-Gustav Kurn.
Pilootprojekt on sündinud
koostöös Kilingi-Nõmme
klubi ning ringijuhendaja
Kaia Muhustega. Kutsume
Saarde vallast tuule tiibadesse saanud inimesi rää-

kima enda kogemustest
ning huvitavatest lugudest.
Arutleme nende elukäigu,
karjääri, põnevate seikluste
ning situatsioonide üle,
mis on teinud nendest just
nemad, kes nad praegu on.
Projekti eesmärgiks on inspireerida ning anda näpunäiteid, kuidas just nemad
on enda valdkonnas läbi
löönud. Kohvikuna pakuvad küpsetisi ning võileibu
Noorteklubi Wakai noored.
Podcast live seeriaid jätkatakse peale 8. mai avalööki
uuel õppeaastal. Oodatud on
nii vanad kui noored, kohtume klubis!
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Kontserttuur “Hingelinnud”
8.–10. aprillil toimus kontserttuur “Hingelinnud”, kus
osales ka Surju naiskoor
Kirekeel. Pianisti ja helilooja Rein Rannapi loodud
kontserditsükkel “Hingelinnud I”, mille tekstide autoriks luuletaja Indrek Hirv,
on mõtisklus lihtsusest ja
inimlikkusest. Kokku kolm
kontserti toimus nädalavahetuse jooksul Pärnu
Eliisabeti kirikus, Viljandi
Baptistikirikus ning Tori
kirikus. Publiku tagasiside

kontserditele oli kiitev ja
soe – “Hingelinnud” ei jäta
kellegi hinge puudutamata
oma kaunite tekstide ja erilise muusikaga.
Kontserdi dirigentideks
olid Aet Vill ja Margrit Kits.
Üles astusid lisaks naiskoor
Kirekeelele
neidudekoor
Piripiiga ja Pärnu Kunstide
Kooli mudilaskoor. Solistideks olid Margrit Kitse
laulustuudio
vokaalsolistid, nende seas Kert Johan
Sommer,
Joosep
Käär

ning Herman Avandi. Pilliansambli koosseisus olid
Külli Vabrit (klaver), Kätlin
Käsik (plaatpillid), Sänni
Noormets, Helina Sommer,
Mirjam Kits ja Kätlin Kits
(viiulid), Jaan-Eerik Aardam (kitarr), Johanna Maria
Kasuk (kontrabass), Claudia Manni (löökpillid) ning
Raimond Vendla (trompet).
Kadri Haavandi
Naiskoor Kirekeel
koorivanem

VEOPOISID
TEEB TÕSTE- JA VEOTEENUST
TÕSTUKIGA –
KALLURAUTO kv. max 11 t.

TEL: 50 77 393
VEOPOISID@GMAIL.COM

Ostame kasvavat võsa
ning lepaenamusega
raideid Saarde vallas.
Kraavid, metsaalad, põllualad,
teeservad ja talukohad.

Kilingi-Nõmmes teostab korstnapühkimise töid firma
„KORSTNAHUNT“.
Korstnapühkija tuleb, kui helistate telefonile 515 5912 või
teete tellimuse eposti aadressile korstnahunt@gmail.com
Töö kiire ja korralik!
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Kuhu minna meie vallas
Reedel, 29. aprillil kell 18.00 Saarde kinnine
discgolfi sarja 1 etapp Kilingi-Nõmme discgolfi
rajal.
Laupäeval, 30. aprillil kell 11.00-17.00 Eesti Veinitee
avatud uste päev Allikukivi Veinimõisas. Tasuta.
kell 18.00 Volbrimöll Punapargi järve ääres
Tihemetsas. Lõkke süütamine kell 18.00.
DJ Urmas hoolitseb selle eest, et puusad
korralikult lahti saaks ja Segasummasuvila
tagab pisikese sularaha eest korraliku kõhutäie.
Riietuda palume kõikidel nõialikult.
Pühapäeval, 1. mail kell 11.00-17.00 Eesti Veinitee
avatud uste päev Allikukivi Veinimõisas. Tasuta.
Esmaspäeval, 2. mail kell 8.00 Suurjäätmete ja
klaasijäätmete kogumisring.
Reedel, 6. mail kell 19.00 Võimlemisklubi Githa
30. sünnipäevale pühendatud emadepäeva
võimlemispidu Kilingi-Nõmme Spordihoones.
Tasuta.
Laupäeval, 7. mail kell 11.00-14.00 Emadepäeva
kaardi meisterdamise töötuba Saarde
Käsitöökeskuses. Kaardi meisterdamist õpetab
Leelo Saare.
kell 12.00-15.00 Saarde Täpsuskütt Lauri karjääris.
Pühapäeval, 8. mail kell 15.00 „Kui mina alles
noor veel olin“. Taskuhäälingu otsesalvestus
(podcast live) Kilingi-Nõmme klubis. KilingiNõmme klubi pilootprojekt on pühendatud
Kilingi-Nõmme linna sünnipäevale.
Teisipäeval, 10. mail kell 18.00 Mälumäng
Kilingi-Nõmme klubis.
Kolmapäeval, 11. mail kell 18.00 COOP
Kilingi-Nõmme Maijooks Kilingi-Nõmme kesklinna
pargis.
Pühapäeval, 15. mail kell 10.00-14.00 Koerte
ja kasside marutaudi vastane vaktsineerimine
Saarde vallas. Tasuta.
Pühapäeval, 22. mail Eesti noorte karikavõistluste
3. etapp motokrossis Lauri krossirajal.
kell 11.00-14.30 Saarde lahtised meistrivõistlused
klassikalises lamades surumises. Võistlus
koos kevadlaadaga toimub Kilingi-Nõmme
kesklinnas. Väga halva ilma korral toimub võistlus
Kilingi-Nõmme Spordihoones.
kell 15.00 Kevadkontsert Kilingi-Nõmme klubis.

Aprill
LEHTA MITT
EVI RAIG
LEIDA SUTT
IRMA JAAKSON
JUTA MATSI
ALMA-ARMILDE MÄNDLA
ENDEL PIIROJA
HELLE ATS
EVALD MASSA
ELVI TOMINGA
NIINA LEBEDEVA
AINO HALLOP
ENNA VAINO
JÜRI ASPEL
MARE LIIT
LAINE LENSMENT
HELME JÕGI
TÕNIS KAPSTA
ELVI PIIRI
HELLE PAAL
VEERA AAB
HELGI LUBLO
LINDA TEEARU
AVO TEEARU
ANTTI JUHANI BÖÖK
LEMBIT MUMM
ELVE LEHTMAA
TAIMI KIVISELG
VIRVE RIIS
ALBINA KINGISSEPP
EHA-MALL VUGT
ANTS SAAR
LINDA MIILITS
NIINA LILLEMETS
KERSTI PÕLISTE
AINO EHAVEE
MALLE TOMSON
ANTI KUHI

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.

Teisipäeval, 24. mail kell 10.00 Hindepere Optika
silmade kontroll ja prillide müük Kilingi-Nõmme
klubis.
Neljapäeval, 26. mail kell 17.00 RMK Pärnumaa
orienteerumisneljapäevak Kilingi-Nõmme linnas.
kell 19.00 Taani-Saksa-Eesti Ühiskontsert Lähkma
Külamajas. Tasuta.
Talgupäeva Teeme ära Saarde vallas
registreeritud talgukohad on leitavad teeme ära
kodulehelt https://talgud.teemeara.ee.
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OÜ ESTEST PR ostab
METSA- JA PÕLLUMAAD

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

Marianne ja Marek Lumera
perre sündis 26. märtsil poeg
REMI LUMERA
Kaja ja Priit Pärna
perre sündis 28. märtsil poeg
KRISTJAN PÄRNA
Sandra Saare ja Arvi Bergi
perre sündis 30. märtsil tütar
VANESSA BERG
Karme ja Eiko Tammisti
perre sündis 01. aprillil tütar
IDA TAMMIST
Liina Laasme ja Alar Laanjõe
perre sündis 12. aprillil poeg
LAURI LAANJÕE

LUULE ARUMÄE
23.10.1930 – 15.03.2022
AAVO KALJUSTE
11.03.1949 – 17.03.2022
JUTA PÄÄRMANN
25.08.1932 – 19.03.2022
URVE PÕDER
31.05.1935 – 22.03.2022
IRMA PUUSEPP
20.07.1931 – 24.03.2022
LEONHARD MITT
24.07.1931 – 29.03.2022
ROLAND MODE
16.01.1960 – 30.03.2022
MAI VARILEPP
12.12.1937 – 08.04.2022
LAINE PÄRNMÄE
17.09.1928 – 10.04.2022
HEINO-BORIS TEEARU
10.12.1927 – 12.04.2022
ELGA PÕDER
26.08.1922 – 23.04.2022

OSTAN NÕUKAAJA ESEMEID: portselanist nõud,
klaasist nõud ja vaasid, keraamika, kunst, heliplaadid,
raamatud, mänguasjad, mudelautod, hõbe jne.
Tel. 5803 0458

Näitused
Surju Raamatukogus
05.04 – 31.05.2022 Keraamik Ene Tapferi
keraamika riiulinäitus “Tules sündinud”.
Kilingi-Nõmme klubis
29.04 – 01.05 Andrus Olderi maali- ja eksponaadi
näitus „Ole valmis“.
29.04 – 1.06.2022 Tony Malva fotonäitus
„Wabariigiaegne Kilingi-Nõmme“.
09.05 – 31.05.2022 Henn Soodla fotonäitus
„Fotojaht Pärnumaal XXI sajandil“.

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

