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Sakla Külaarengu Seltsi moodustamisest saab sel kevadel 15 aastat
Asutamislepingule kirjutasid alla
Maide Ellik, Agnessa Sepp, Marje Kalju ja Marko Kuusk. Momendil on seltsis 32 liiget.
Oma tegemistes oleme lähtunud
seltsi põhikirjalistest eesmärkidest:
maaelu säilitamine, külade arengule
kaasaaitamine, piirkonna ajaloolise ja
kultuuripärandi säilitamine, koostöö
arendamine kohaliku omavalitsuse ja ka
teiste külaelust huvituvate organisatsioonidega.
Läbi aastate on selts korraldanud
mitmeid üritusi: külapidusid, kokkutulekuid, talguid, laatasid, näitusi, konverentse, koolitusi.
Käsitöökoolitustel on suureks abiks
olnud Malle Raamat Valjala Tööpajast.
Seltsis on palju tublisid käsitöötegijaid,
kes jagavad huvilistele oskusi ja tehnikaid. Tuntud on vaibameistrid Elvi
Koit, Maide Ellik, Salme Kallas, Malle
Kreis, ja Ulvi Põldema.
Oleme osa võtnud liikumise Kodukant üritustest ja väljasõitudest. Selts
kuulub Saarte Koostöökogusse. Juba 16
aastat tegutseb tantsurühm.
Nende pikkade aastate jooksul on
külaplats ja seltsimaja saanud uue välja-

nägemise. See on saavutatud tublide
seltsi- ja kogukonnaliikmete talgutööga.
Sakla kandi inimesed on tublid, aktiivsed ja positiivsed külaelu parendajad.
Statistika näitab, et oleme 10 aastaga kirjutanud erinevatesse rahastamisfondidesse ligi 50 projekti. Nendest ei
ole saanud rahastust 11.
Suurimaks komistuskiviks on saanud muuseumi ehituse lõpetamine:
arengukavas olime püstitanud liialt
utoopilise eesmärgi - 1999. aasta.
Muuseumi rahastamiseks on kirjutatud 6 projektitaotlust, kuid iga kord ei
ole saadud positiivseid vastuseid. Külaseltsil ei ole lihtne investeeringuid juhtida, kui puuduvad rahalised vahendid
ja oskused. Tänu Valjala vallavalitsuse
vastutulelikkusele on see meil käima
läinud.
Külaselts ja kogukond ei suuda tulevikus muuseumit ainult piletitulust üleval pidada, seetõttu loodame vallavalitsuse edaspidisele toetusele.
Muuseumi ruumides oleme korraldanud mitu üritust, mis on hästi korda
läinud.
Muuseum on toiminud üsna mitu
aastat, külalisi on käinud Leedust, Lä-

Valjala Vallavalitsus tänab aastavahetuse ilutulestiku
toetamise eest järgmisi valla asutusi ja ettevõtjaid:
Kalma Ehitus OÜ, Valjala Sepikoda OÜ,
Valjala Ehitus OÜ, OÜ Sandla Puit,
Saare Tare OÜ, Erko Elekter OÜ,
Heikki Eist

3. mail on tänavune „Teeme ära“ talgupäev. Valjala valla
rahvas on eelmistel aastatel olnud talgute korraldamisel igati
aktiivne. Võtame tänavugi talgupäevast rohkearvuliselt osa ja
teeme oma külatanumad ja koduümbrused suveks korda.
Valla korraldatav talgupäev toimub tänavu Valjala maalinnal. Korrastame ümbruse ja puhastame vallid võsast. Kõik on
oodatud.
Saaremaa valdade talimängudel 21. märtsil Leisis osales
10 valda. Valjala vallal läks hästi. Suur tänu
spordiorganisaator Pirgit Nuudile hea töö eest.

tist, Venemaalt, Soomest, Ahvenamaalt
ja Austriast, aga ka kaugemalt Eestist ja
Saaremaalt.
2013. suvel käisid meil külas ETV,
Kanal 2, TV 3 ja Eesti Päevaleht. Oleme laialt kajastamist leidnud, eelkõige
raadiote muuseum, ja selle kõrvalt on
väga head reklaami saanud ka kolhoosija postijaama muuseum.
Sooviksime teha rohkem koostööd
just oma kodukandi seltside ja seltsingutega. Teretulnud on kõik pakkumised, mille eesmärgiks on arendada Valjala vallas külaelu.
Samas üleskutse: kui kellelgi on ära
anda vanu kolhoosiaegseid ja vanemaid
esemeid, dokumente või fotosid, tahaksime need muuseumisse teistele vaatamiseks välja panna. Ajalugu peab säilitama! Iga homne päev saab liigagi ruttu
ajalooks.
Taas on käes uus kevad ja plaanid
on tehtud. Tuleb talgupäev, Saialaat,
muuseumiöö, jaanipäev, suvised käsitööpäevad jm üritused.
Ootame kõikide aktiivset osavõttu
üritustest!
Kannatlikku kevadeootust!
Seltsi nimel Agnessa Sepp

TRIIN ja MARIO !
Õnnitleme pisitütre MARTA KALD
sünni puhul 30. detsembril 2013
KAIE ja URMAS !
Õnnitleme pisipoja ROBIN MARMOR
sünni puhul 28. jaanuaril 2014
JANIKA ja GUNNAR!
Õnnitleme pisipoja GREGOR KUUT
sünni puhul 31. jaanuaril 2014
ELIIS ja MADIS!
Õnnitleme pisipoja GEORG HIET
sünni puhul 21. veebruaril 2014
PILLE ja AARE!
Õnnitleme pisitütre LIISA ELISSAAR
sünni puhul 24. veebruaril 2014
OILI ja MAREK!
Õnnitleme pisipoja OLIVER TÄNAV
sünni puhul 20. märtsil 2014
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Vallavolikogus

Midagi ka veteranidele

DETSEMBRIKUU ISTUNGIL
1. Võeti vastu Valjala valla 2013. aasta eelarve teine lisaeelarve.
2. Eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimeheks valiti Enn
Pukk.
3. Esindajateks Eesti Maaomavalitsuste Liitu nimetati Siivi
Kaasik ja Aare Martinson, asendajateks Kert Kreem ja
Maret Kallas.
4. Võeti vastu otsus vallale kuuluva Vanalõve külas asuva
Aida kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks.
5. Kuulati volikogu esimehe kokkuvõtet volikogu tööaastast.

Läinud aasta novembris kutsuti Valjala valla eakad
Pärsama rahvamajja, et seal koos Leisi valla eakaaslastega
üks tore kadripidu maha pidada. See oli tavaline tööpäev,
aga meeldiv kohtumine Leisi valla eakatega ning nende
üllatuskadrid ja kultuurikava muutsid selle väga
muljeterohkeks.
Leppisime kokku, et järgmine kord kohtume Valjala
rahvamajas, et tähistada eakate päeva ja veeta ühine meeldejääv päev. Oleme kutsunud esinema Saaremaa meeskoori. Üritus toimub sügisel ja praegu on kuupäev veel
teadmata.
Meie iga-aastane eakate kevadpidu on olnud mai lõpus, nii ka sel aastal - see toimub 30. mail kell 11.00 Valjala rahvamajas. Kultuurikava pakuvad Orissaare taidlejad, kohvilauas olles saame üheskoos Orissaare eakaaslastega ilusa päeva veeta. Loodan, et tulete osalema ning vanade ja uute sõpradega kohtuma. Osalustasu on 3 eurot,
oma osavõtust palun teatada 27. maiks vallamajja või pensionäride nõukogu liikmetele.
Tänavu juulikuus korraldame ekskursiooni Hiiumaale, mis oleks ühepäevane reis: hommikul läheme ja õhtul
tuleme praamiga tagasi. Marsruut oleks pool Hiiu saare
vaatamisväärsustest ja järgmisel aastal teine pool, kui tervis lubab. Meiega võivad tulla ka kõik teised soovijad.
Osalustasu on 10 eurot ja registreeruda saab vallamajja.
Sellised on eakatele mõeldud üritused. Loodan, et
soovite osaleda, valikud on igaühele midagi. Vallas on
mitmeid kultuuriüritusi, millest saame vastavalt oma soovidele osa võtta: spordimängud ja muud võistlused, südamenädala üritused, aga ka palju muud. Soovin kõigile kodudesse tugevat tervist ja kaunist kevadet.

JAANUARIKUU ISTUNGIL
1. Valjala valla 2014. aasta eelarve esimene lugemine.
2. Valla uue põhimääruse esimene lugemine.
3. Valjala valla kohalike teede nimekirjade kinnitamine.
4. Kokkuvõte 2013. aasta eelarve täitmisest.
5. Valjala alevikus Pihlaka 11-4 vallale kuuluva korteri müügihinna kinnitamine.
VEEBRUARIKUU ISTUNGIL
1. Kinnitati Valjala valla põhimäärus.
2. Võeti vastu korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord.
3. Kehtestati volikogu töö tasustamise kord.
4. Kinnitati vallavalitsuse ametiisikute ja ametiasutuste teenistujate koosseisud ning palgajuhend.
5. 2014. aasta eelarve teine lugemine.
6. Kuulati vallavanema ettekannet vallavalitsuse tööst.
Volikogu istungite protokollide, määruste ja otsustega on võimalik tutvuda vallavalitsuses, Valjala ja Sakla raamatukogus
ning Valjala valla kodulehel www.valjala.ee

Linda Raad

ARVUMAA
Sel õppeaastal liitus meie lasteaed ühe huvitava projektiga „Arvumaa“. Tegemist on Saksamaal
välja töötatud kontseptsiooniga,
mis sisaldab õpetamise metoodikat
ja vahendeid. Arvumaa koosneb
arvumajadest ja nende elanikest
ning nendega saab ühendada palju
esemeid ja tegevusi, mida välja
suudad mõelda. Oleme ka ise mõned vahendid juurde meisterdanud.
Arvumajad on tellitud Saksamaalt
ja selle juures oli meile abiks lapsevanem Tuuli Fiedler. Aitäh
talle!
Arvumaa on tõesti põnev nii
lastele kui õpetajatele. Viisin arvumaal läbi ka avatud tegevuse, mida
said vaadata lapsevanemad ja
kolleegid.
Aire Suurem,
Valjala Lasteaia lasteaiaõpetaja

KÜÜSLAUGUGA
VIIRUSTE VASTU

Märtsis alustas tööd
Valjala Pesumaja

Veebruari- ja märtsikuus võis Valjala
lasteaias tunda küüslaugulõhna. Kuna teadaolevalt on küüslauk üks vanemaid ja parimaid ravimeid, mis parandab mitmeid haigusi, otsustasime katsetada selle tõhusust.
Lasime lapsevanematel tuua lasteaeda ühe
küüslaugu ning igal hommikul lõikasime
rühma lauale veidi küüslauku. Algul olid
lapsed väga põnevil: nad katsusid, maitsesid
ja nuusutasid küüslauku, selle lõhna oli rühmas tunda hommikust õhtuni.
Nüüdseks oleme veendunud, et vana
hea looduslik antibiootikum hävitab pisikuid ja tugevdab immuunsüsteemi, sest suuri haiguspuhanguid ei ole meie lasteaias
olnud.
Aitäh lapsevanematele koostöö eest.

Märtsikuus alustas Valjalas endises
viljakuivatis tööd Pomarix OÜ.
Ettevõtte põhitegevus on töörõivaste ja vahetusmattide üürimine. Valjala Pesumajas pestakse lisaks
ettevõtete ja eraklientide töörõivaid
ning kaltsuvaipu. Pomarix OÜ teenindab kliente üle Saaremaa. Esialgu
töötab pesumajas üks pesumaja operaator ja üks autojuht.
Hoone rekonstrueerimiseks ja masinate soetamiseks eraldas PRIA
meetme 3.1. “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise
investeeringutoetuse” raames 98 212
eurot. Tänaseks on ettevõttesse investeeritud kokku suurusjärgus 300 000
eurot.

Ülle Rosin,
Valjala Lasteaia lasteaiaõpetaja

Karolina Liblik
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Noortekeskuse tegemistest
Avatud noorsootöö eesmärk on pakkuda noortele inimestele (7-26 a) vabatahtlikkuse alusel osaluse, aga ka arengulisi ja hariduslikke kogemusi, toetada noorte omaalgatust ning
luua tingimused erinevateks noori huvitavateks ja arendavateks tegevusteks. Anna siis huvidest teada ja teeme koos!
Valjala avatud noortekeskus on avatud teisipäevast reedeni kell 14-19. Mängida saab erinevaid lauamänge, Wiimänge. Iga nädala kohta käiva info olen saatnud kooli ja
pannud üles infotahvlile poe juurde. Teisipäeviti on traditsiooniks saanud kokkamine – oleme valmistanud pannkooke, pizzat, küpsiseid, kartulisalatit, vastlakukleid. Kolmapäeviti on soovijatel mängimise kõrvalt võimalik meisterdada erinevatest taaskasutusmaterjalidest vahvaid asju. Ja kui
kellelgi jääb tööl või kodus vahvaid materjale üle, võib
ühendust võtta, küll me neile kasutuskoha leiame. Neljapäeviti saavad soovijad meisterdada või mängida. Praegu on
käimas individuaalne viievõistlus (kulbiga kuuli püüdmine,
paela pulgale kerimine, mälukontroll, täpsusvisked, noolevise) – kuna noored ei saa kõik samal päeval osaleda, siis on
võimalik endale sobival ajal tulemus kirja saada. Reedeti

toimub bändiproov. Käimas on hobuse joonistamine kõikide
rahvamaja külaliste poolt, sest niipalju Sul ju ikka aega on,
et üks hobune joonistada ... Pidasime küpsisetordi ja morsiga sõbrapäeva salongiõhtut.
Mis on tulemas? Kevadel tuleb taas kalapüügivõistlus
Lõve Lust, pange kalastustarbed särge ootama. Vastu volbriööd võtame koos ette ühe vahva rattaretke – otsige üles kiivrid (Venno ja Roomet, paluge ema appi otsima!), tuled ja pidurid! Ilma nendeta ei saa keegi kaasa sõita. Siinkohal palve
lapsevanematele – vaadake koos noore liiklejaga üle kohustuslik turvavarustus jalgrattaga sõiduks. Mina ei väsi vingumast!
Emadepäevaks teeme ettevalmistusi - selleks on emale
üllatuse tegemise soovijatel vaja kaasa võtta tühi 2-liitrine
Coca-Cola pudel ja 1,5-liitrine veepudel. Suvisteks tegevusteks püüame ka projektidelt toetust saada, nendest siis edaspidi.
Küsi, kaeba, kurda, kiida! 56 577 871
Sille Lapp,
Valjala valla noorsootöötaja

Liikumine toob tervise
Kultuuriministeeriumi teema-aastate
programmi raames oli läinud 2013. aasta kultuuripärandi aasta. Aasta 2014 on
LIIKUMISAASTA.
Liikumisaasta eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu, tõsta liikumise ja sportimise alast
teadlikkust ning panna inimesed rohkem märkama sporti ja liikumisharrastust. Uuringud näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid kuni 39
protsenti Eesti elanikest. Liikumisaasta
soovib seda muuta, innustades inimesi
liikuma. Oluline on, et liikumisest saaks
iga Eesti inimese igapäevaelu lahutamatu osa, mille tulemusel oleks elanikkond tervem ja jätkusuutlikum. Analüütikud on arvamusel, et hoolimata Eesti
arvestatavast arengust viimasel aastakümnel võib just rahvastiku tervis olla
see, mis arengule piirid paneb.
Ei pea pildituks higistama
Positiivne on see, et rahvaspordiüritustel osalejate arv on iga aastaga tasapisi tõusnud, kuid liiga paljude osalejate jaoks on tegemist ühekordse pingutusega, millele ei eelne ega järgne regulaarset treeningut. Terviseüritusekampaaniad on rõhutud massidele, mitte tegelikule sihtrühmale, kellele see sõnum
kohale peaks jõudma. Nii kipubki sõnum jõudma vaid nendeni, kes seda infot ise otsivad, mitte aga nendeni, kellel
tegelikult muutust vaja oleks. Rahva-

spordiüritused on suunatud rohkem inimeste liikumisharrastuse kujundamisele, mitte ühekordsele võistluselamusele.
Ideaalis võiksid kõik inimesed sisustada
vaba aja aktiivselt liikudes, ükskõik kas
spordiklubides või matkaradadel. Teoorias on paljudele tuttav info regulaarse
liikumise vajalikkusest, kuid reaalselt ei
tehta midagi selleks, et kas või minimaalsel tasemel liikuda. Regulaarne liikumine ja vaba aja aktiivne veetmine ei
tähenda vaid jõusaalis pildituks higistamist, vaid võib kujutada endast ka rahulikku, kõigile jõukohast jalutuskäiku.
Praegu on vaid väga väike osa inimestest suutelised ennast õhtul kodust välja
venitama, et veidi OMA tervisele aega
pühendada!!? Levinuim vabandus on
see, et AEGA EI OLE. Samas selgub
järgmisel päeval, et samal inimesel leidus lahedalt aega, et õhtused reality
show’d ära vaadata ja lehelugemise ajal
veel filmi vaadata.
Ole lastele eeskujuks
Need lapsevanemad, kes praegu õhtud kodus televiisori või arvuti taga
veedavad, on ju eeskujud ka järgmisele
põlvkonnale. Kust siis üldse on loota
paranemist, kui ise nii jätkame? Inimese kujunemisel mängib suurimat rolli
kodu ja nii on ka spordiga: kui inimene
saab kodust spordipisiku, elab ta aktiivset elu, kui mitte, on ehk vähem aktiivne. Sport vajab suunamist ja seega

peaks lapsevanem olema suunaja. Sportimise kõige suurem vaenlane on siiski
mugavus, ent ka mugavusel on vaenlane ja see on ESIMENE SAMM. Esimest sammu astudes tuleb meil pähe
terve hulk vabandusi, miks me ei peaks
ikka täna välja minema: ma olen liiga
väsinud, kõht on liiga täis või ilm on
halb, lapsed …, mees … ja AEGA ka ei
ole. Kõik päevad on hommikust õhtuni
kinni, ka nädalavahetused. ... Neid vabandusi on palju. Ainus relv vabanduste
vastu on nendele vastu hakata ja ikkagi
minna. "Ma ei viitsi, aga ma lähen. Ma
olen väsinud, aga ma lähen. Kell on juba palju, aga ma lähen." Ja minnaksegi.
Saades endast võitu, oled astunud sammu lähemale eesmärgile olla TERVISLIK.
Kui AEG seisab sul uksel ees, siis
kasuta varuväljapääsu!!
Laenatud mõttetera: Aeg ei kuulu
kellelegi meist. Me vaid kasutame seda.
Liiatigi veel, meil on ju olemas ainult
praegune hetk.
Kutsun üles kõiki liikuma! Kui sa
tead, et üksi on raske, leia endale kaaslane, kellega seda teha! Oluline ei ole
mitte läbitud kilomeetrid, vaid su enda
heaolu ja tervis!
Head liikumisaastat!
Pirgit Nuut,
valla sporditöö organisaator
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Kodu turvalisust ei taga ainult trahvihirm
Märtsi- ja aprillikuus kontrollivad
tuleohutusinspektorid suitsuandurite
töökorrasolekut ning kütte- ja elektrisüsteemide korrasolekut tavapärasest
suuremas mahus.
Tihedam kontroll on tingitud kurvast tõsiasjast, et sel aastal hukkunud
inimestel (13.03. seisuga oli hukkunud
17 inimest, mullu terve aasta peale 47)
ei olnud kodus töökorras andureid, mis
oleks päästnud nende elu.
Tuleohutuskontrolli inspektorid käivad kodudes ka muul ajal ja selleks, et
uksele koputatakse, peab kodanik kogu
aeg valmis olema. Lõpuks tuleb ju andur lakke kruvida, ahjud-pliidid ja
elektrisüsteemid korda teha oma pere
turvalisuse, mitte inspektori pärast.
Kontrollide eelteavitus tõi kaasa
olukorra, kus mitmes linnas said poodidest andurid ja patareid otsa, neid telliti
kiiremas korras juurde. Samas näitab
see, et inimestele mõjub paraku suitsuanduri puudumise eest teha võidav kuni
1200-eurone rahatrahv, mitte oma pere-

konna elu ja vara kaitse.
Palju on trahvihirmus küsitud, kas
inspektoreid peab üldse oma koju laskma.
Tuleohutusjärelevalve ametnikud ei
tungi kellegi eluruumi ega teosta läbiotsimisi. Kuid õiguse eluruumi takistamatult siseneda annab riikliku järelevalve
ametnikule tuleohutuse seaduse § 39
lõige 1, mis sätestab, et riiklikku järelevalvet teostav ametiisik võib siseneda
valdaja teadmisel ja juuresolekul tema
valduses olevale piiratud või tähistatud
kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi järelevalve teostamise ja tulekahju
tekkepõhjuse väljaselgitamise eesmärgil. Valdaja teadmiseta ja talle juuresviibimise võimaluse andmiseta võib nimetatud objektidele siseneda üksnes
siis, kui see on vajalik päästesündmuse
väljaselgitamiseks.
Seega, kui inspektor on kodus olevale inimesele uksel või suletud ukse
taga ennast tutvustanud, ukse avamisel
esitanud ametitõendi ja selgitanud oma

tegevuse eesmärke, on inspektoril õigus
eluruumis tuleohutusjärelevalvet läbi
viia.
Eluruumi valdaja kohustus on sätestatud tuleohutuse seaduse § 3 lõike 1
punktis 11 - abistada riiklikku järelevalvet teostavat ametiisikut järelevalve
teostamisel igakülgselt. Järelevalve takistamise korral on võimalik takistanud
isiku suhtes alustada ja läbi viia väärteomenetlus ning teda karistada karistusseadustiku § 279 järgselt.
Siiski, nagu ülal öeldud, on meie
kontrollide põhjus teadmine, et teie kodu on tuleohutu. Ostke andur, paigaldage see, puhastage küttesüsteemid, vaadake üle elektrijuhtmed. Siis pole vaja
ka inspektorit karta, vaid tema kui erialaspetsialisti käest võib hoopis head
nõu küsida.
Evelin Trink,
Päästeameti Lääne päästekeskuse
pressiesindaja

Kevad toob kulupõlengud ja ohtlikud lõkked
Soojad kevadilmad on sel aastal toonud juba esimesed
kulupõlengud, kuigi kulu põletamine on Eestis aastaringselt
keelatud ja rahatrahviga karistatav tegevus.
Neile, kes kulu süütavad või teevad küttekolde välist tuld
tuleohutusnõudeid rikkudes, saab määrata rahatrahvi kuni
800 eurot.
Kulu põletamise keelu põhjus on lihtne: kulutuli on samuti tulekahju ning need põlengud lähevad kiirelt kontrolli
alt välja. Igal kevadel saab hooletusest alguse sadu kulupõlenguid, mis teevad kahju keskkonnale ja elusloodusele, hävitavad vara ning milles hukkub või saab raskelt viga inimesi. Eelmise aasta aprillis juhtus traagiline kulupõleng Pärnumaal, kus päästjad leidsid Tori vallast Selja külast põletushaavu saanud ja kulupõlengus hukkunud üle 80-aastase
naise.
Kulu põletamist kasutati varem koristustööde alternatiivina. Laiskuse õigustamiseks ei ole vaja tekitada kiirelt levivaid tulekahjusid, selle asemel tuleb olla hoolas rohelise heina või muru niitmisel, siis pole ka kihku kulupõlengu näol
tulekahju tekitada.
Peale teadliku süütamise põhjustavad maastikupõlenguid
ka hooletus, olgu selleks ohutusnõuetele mittevastava lõkke
tegemine, mahavisatud hõõguv tikk või suitsukoni. Viimastel aastatel on palju juhtumeid, kus mootorsõidukitega ja
ATV-dega heinamaal sõites on summutitorust lennanud säde süüdanud kuiva heina. Siingi aitab sügiseti heina äraniitmine, sest kulutuli võib levida loetud minutitega üle põllulagendiku ja jõuda metsatuka või hooneteni.
Julgen igapäevaselt päästesündmuseid jälgides öelda, et
väga paljud inimesed ei oska lõket teha ning oksad pannakse

põlema suisa paari meetri kaugusel hoonetest või puuriitadest. Kui saame sellise väljakutse, kuulub lõke kohe kustutamisele, sest on hoonetele ohtlik.
Lõkkekoht peab olema hoonetest ja metsast ohutus kauguses, sest hõõguvad sädemed võivad tugevama tuulega
kanduda kaugele. Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimestikust, okstest ja muust põlevmaterjalist. Kasulik
on ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind märjaks teha ning
lõkkekoht kivide või mittesüttiva pinnasega piirata. Kõik
lõkked peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all.
Kui lõke põleb, ei minda tuppa telerit vaatama või kohvi
keetma, sest tuli vajabki vaid hetke, et maja konstruktsioonidesse pugeda. Lõkke kõrvale tuleb varuda esmased tulekustutusvahendid: liiv, vesi või pulberkustuti.
Metsas tohib lõket teha vaid selleks ette nähtud ja tähistatud kohas.
Lisaks soovitan lugeda kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirja, seal võib olla lõkke tegemine üldse keelatud või lubatud hoonetest veelgi kaugemal kui tuleohutusseaduses kirjas.
Küsimuste korral võib helistada päästeala infotelefonile
1524. Samuti võib infotelefonilt uurida korstnapühkijate
kohta, sest kütmisvabal ajal on just hea aeg oma küttekolded
korda teha.
Evelin Trink,
Päästeameti Lääne päästekeskuse pressiesindaja
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Tulemusi spordis
13. dets. Valjala ÖINE SAALIORIENTEERUMINE.
Tulemused: D10 1. Cariina Latkin 00:07:18; 2. Maris Kirsipuu
00:11:12; 3. Kristiina Kindel 00:20:26 H10 1. Madis Kindel
00:07:20; 2. Rando Korb 00:10:43; 3. Kristo Lember 00:17:07 D12
1. Angela Ingel 00:05:43; 2. Eeva Helga Kupits 00:08:26 H12 1.
Karle Kukk 00:06:57; 2. Vahur Kukk 00:09:10 D14 1. Viivika
Vassar 00:05:43; 2. Brigitte Mihkelson 00:06:46; 3. Kadri- Lea
Suurorg 00:08:07 H14 1. Markkus Nuut 00:06:27; 2. Kaur- Jaagup
Lapp 00:10:39 H16 1. Karla Paomees 00:03:59; 2. Egert Siiner
00:06:56; 3. Kerdo Uibo 00:07:00 D16 1. Merilyn Tänav 00:05:45
D35+1. Pirgit Nuut 00:03:57; 2. Liljan Sepp 00:06:14; 3. Ulvi Põldema 00:12:24 H40 1. Marek Tänav 00:04:32 H40+1. Indrek Nuut
00:08:32. Kokku osales 72 võistlejat, kohtunik oli Maarika Saks.
14. dets. KOROONA. 7 võistlejat Tulemused: naised 1.-2. Ivika Laanet ja Pirgit Nuut. Mehed 1. Jaanus Pukk, 2. Kalmar Rahu,
3. Indrek Nuut. Kohtunik Johannes Kuusk.
24.-25. jaan. LAUATENNIS, 6+10 võistlejat. Tulemused:
naised+noored 1. Maarika Saks, 2. Karl Lember, 3. Ivika Laanet.
Mehed: 1. Raul Kolk, 2. Vahur Poopuu, 3. Ivo Väli. Kohtunikud
Pirgit Nuut ja Maarika Saks.
25. jaan. MALE Paremusjärjestus jäi küll ajanappusel selgitamata, ent tublid osalejad olid Sille Lapp, Monika Päeske, Uno
Tambur.
15. veebr. SÕBRAPÄEVATURNIIR VÕRKPALLIS 1. Leisi
(Katre Martinson, Kairi Ansper, Sten Magus, Jaen Ots, Jüri Nelis,
Cris-Karlis Lepp, Kerdo Torn, treener Toivo Lepp) 2. Valjala
(Maarika Saks, Maie Kreem, Martin Kask, Mario Kald, Erki Välinurm) 3. LVKV (Liisi Papp, Piret Paiste, Ain Ojala, Daimar Mägi,
Kauri Päästel, Kert Kreem). Kohtunikud Ivar Nuut ja Pirgit Nuut.
Käimas on ka VALJALA MÄLUMÄNG. Kolme vooru järel on
seis järgmine: võistkond NUPUKESED 56,5 p (Maarika Saks, Tea
Pajula, Erika Välinurm, Anita Rahu, Ester Vaiksaar), PUSA 47,5 p
(Sille Lapp, Jaanus Pukk, Urmas Marmor, Kalev Kobin), TAIBUD
47,5 p (Tiia Lätt, Karin Varipuu, Liljan Sepp, Laila Harjus, Kerle
Neemesto), KIKKAD 41,5 p (Mailis Pukk, Enn Pukk, Villi Kukk,
Harri Kabel), SALLID 37,5 p (Maie Kreem, Angela Olesk, Aare
Külaots, Aare Martinson).
Meie mälumängurid osalesid ka ÜLESAAREMAALISES MÄLUMÄNGUS. Valjala Nupukesed on 46 punktiga 30. kohal, Valjala Taibud 45 punktiga 32. kohal, Valjala Pusa 42 punktiga 36.
kohal, Valjala Kikkad 38 punktiga 40. kohal. Kokku osales 57
võistkonda.
Sakla seltsimajas jätkub saskuturniir.
9. märtsil toimus NAISTEPÄEVA PAARISTURNIIR VÕRKPALLIS, millest võttis osa 8 paari. Peakohtunik oli Ivar Nuut.
Järjestus: 1. koht Anni Kull-Mario Kald, 2. koht Anni KaupErki Välinurm, 3. koht Jane Treima-Martin Kask.
Reedel, 21. märtsil toimus Leisis omavalitsustöötajate spordipäev. Osaleda võisid volikogu ja vallavalitsuse liikmed, vallaametnikud ja allasutuste juhid. Võrkpallis võideldi välja 1. koht, võistkonnas mängisid Angela Mäeots, Karin Šuprudko, Kert Kreem,
Toomas Tänav, Aare Martinson. Kokku osales 6 võistkonda. Ujumises saavutasid 2. koha Tiina Orav, Toomas Tänav, Kert Kreem
(ujus kaks vahetust). Osales 6 võistkonda. Naiste nooleviskes 31
punkti ja 2. koht Pirgit Nuut (27 osalejat) ning meeste nooleviskes
saavutas 39 punktiga 2. koha Aare Martinson (37 osalejat).
Tublid olime!
Mai algusesse on plaanitud Valjala MV orienteerumises.
Pirgit Nuut,
valla sporditöö organisaator

14.-20. aprillil on taas
SÜDAMENÄDAL
14. aprillil kell 18.00-19.00 VASTUPIDAMISRADA rahvamajas; MUSKLID PUNNI - Kallemäe
Kooli jõusaal avatud alates kell 18.30, igaüks treenib
vastvalt võimetele. Kell 20.30 JALGRATTASÕIT,
start rahvamaja eest.
15. aprill kell 18.00 KEPIKÕND rahvamaja eest.
16. aprill kell 13.00 TOOLIVÕIMLEMINE Sakla
seltsimajas; kell 17.30 KEPIKÕND Tõnija klubi
eest; kell 18.30 Tõnija jahimaja õuel TANTSIME
TERVISEKS - rivitants. Õhtu lõpuks saab ka sauna!
Kell 20.00 on kõik võrkpallihuvilised oodatud põhikooli võimlasse RAHVAVÕRKPALLILE - oodatud
ka need, kes võrkpalliga harva kohtuvad!
17. aprill RATTAORIENTEERUMINE, start kell
18.30 rahvamaja eest.
Pühapäeval, 20. aprillil kell 14.00 oodatakse meid
Jööri külamuuseumi õuel, lähme KEPIKÕNNILE
või JALGRATTASÕIDULE. Kell 14.00 KEPIKÕND Sakla külas. Kohtume bussijaamas küla keskel. Kell 16.00 Turja külas KEPIKÕND või JALGRATTASÕIT. Kohtume Mäe bussipeatuses. Kell
17.30 oodatakse Kuiste küla bussiputka juurde,
lähme taas KEPIKÕNNILE või JALGRATTASÕIDULE.
Täpsem info ka valla kodulehel või küsi
pirgit@valjala.ee.
KOHTUMISENI!
Pirgit
RAHVAMAJA TEATED
29. märts kell 20.00 Kevade alguse pidu
01. aprill kell 18.30 Valjala mälumängu IV voor
raamatukogus
03. aprill kell 18.30 Valjala mälumängu V voor
raamatukogus
11. aprillil kell 13.00 Valjala Laululind
14. - 20. aprill Südamenädala üritused üle valla
24. aprillil kell 13.00 Kesk-Saaremaa Viisivakk
rahvamajas
20. aprill Rattamatk, info rahvamajast Sille Lapilt
10. mai Sakla Saialaat Sakla seltsimaja hoovis
16. mai Rattaretk Jööri, info rahvamajast Sille Lapilt
30. mai Pensionäride pidu rahvamajas
Valjala Rahvamajas 17. aprillil kell 12.00-13.00
SUKKPÜKSTE, PÕLVIKUTE, PUUVILLASTE
RETUUSIDE, DRESSIPÜKSTE (kuni XXXXL),
PLUUSIDE JA SOKKIDE
SOODUSMÜÜK
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ÕNNITLEME JAANUARI SÜNNIPÄEVALAPSI
1.01. Ellen Kivi
Sakla küla
65
2.01. Üülo Sink
Tõnija küla
84
4.01. Veneida Kreem
Turja küla
81
4.01. Aari Antoni
Siiksaare küla 71
6.01. Vello Kiil
Kogula küla
72
7.01. Rosalie Rand
Oessaare küla 90
7.01. Kalev Mänd
Kalli küla
78
12.01. Tereese Avik
Lööne küla
87
12.01. Lembit Kadarik
Väljaküla küla 78
13.01. Heino Pajula
Jõelepa küla
77
13.01. Viivi Vääster
Valjala alevik 75
16.01. Milvi Kalamees
Turja küla
79
16.01. Elvi Sirel
Valjala alevik 74
19.01. Saima Piirmäe
Kungla küla
73
19.01. Eevi Nõmm
Kõriska küla
72
20.01. Liisa Sinikka Porra
Väkra küla
79
20.01. Manda Väester
Kuiste küla
70
21.01. Aarne Brokmann
Jööri küla
65
23.01. Kalev Süld
Sakla küla
76
23.01. Jaakko Toivo Mikael Seppälä Väkra küla 75
26.01. Aili Rand
Sakla küla
60
26.01. Juta Rettau
Jõelepa küla
81
26.01. Ljubov Laus
Valjala alevik 70
29.01. Avo Reino
Siiksaare küla 65
29.01. Asta Põldema
Sakla küla
81
ÕNNITLEME VEEBRUARI SÜNNIPÄEVALAPSI
1.02. Evi Lember
Valjala alevik 75
2.02. Vladimir Babenko
Valjala alevik 74
2.02. Kalev Mägi
Jõelepa küla
77
4.02. Elvi Väli
Koksi küla
77
7.02. Helju Varik
Oessaare küla 75
9.02. Selma Väster
Kõriska küla
82
10.02. Valve Toel
Kalli küla
74
11.02. Õie-Astra Aders
Siiksaare küla 85
13.02. Erna-Melitta Kõrva
Veeriku küla 93
13.02. Armilda Kärgenberg
Sakla küla
77
18.02. Helgi Sirel
Valjala alevik 65
19.02. Asta Peäske
Jööri küla
71
23.02. Selma Haab
Valjala alevik 81
23.02. Volli Lipp
Jööri küla
77
24.02. Vilma Süld
Kõnnu küla
82
28.02. Juta Rand
Tõnija küla
72

Lp. Kaja lugeja!
Kui Sul on huvitavaid juhtumisi, sündmusi või ka muresid,
mida tahaksid teistelegi lugeda anda, siis võid need saata (e maili aadress tiia.latt@valjala.ee) või tuua Valjala raamatukokku.
Kõik kirjatööd on teretulnud! Fotod tagastame pärast lehe
ilmumist. Ootame aktiivset osalemist! Avaldame ka teateid ja
kuulutusi!
VALJALA VALLA INFOLEHT
KAJA
Maht 0,5 trükipoognat, trükiarv 500 eksemplari
Toimetaja Tiia Lätt, keeletoimetaja Tiina Kuusk.

Õnn on inimese enda teha,
sünnib tema mõtetest ja teost.
Elab meeltes, südames ja kehas,
võrsub töökast, tahtekindlast peost.
...

/Ellen Niit/

ÕNNITLEME MÄRTSIKUU SÜNNIPÄEVALAPSI
2.03. Sulev Hoogand
Kallemäe küla 72
4.03. Manilo Roberto Boni
Kõnnu küla
73
5.03. Kaljo Rahu
Kungla küla
60
5.03. Egon Krik
Koksi küla
60
6.03. Kalle Nuut
Jööri küla
60
7.03. Aime Kapsta
Tõnija küla
72
10.03. Vaike Hallikäär
Valjala alevik 79
12.03. Linda Raev
Tõnija küla
80
13.03. Naima Mihkelson
Koksi küla
87
13.03. Herki Iljas
Valjala alevik 60
18.03. Vilma Koit
Valjala alevik 73
20.03. Jaan Vahter
Koksi küla
60
20.03. Aime Maripuu
Kalli küla
79
22.03. Koidu Lesk
Sakla küla
75
24.03. Sulev Naak
Kalju küla
77
27.03. Vello Lehtsalu
Kallemäe küla 70
28.03. Kalju Tänav
Kuiste küla
76
28.03. Ruuben Kumm
Põlluküla küla 75
30.03. Malle Sannik
Valjala alevik 60

Juuksur ratastel peatub:
10. aprillil kella 11.00-st Kõnnus, 16. aprillil kella 11.00st Saklas, 29. aprillil kella 11.00-st Löönes. Soovitav on
aeg kokku leppida tel 50 92 831. Airi Paumets

MÄLESTAME
Tunde taas lööb aegade kell.
Jääb alles mälestus hea ja hell.
88-aastane LEMBIT-ROBERT
NAAGEL
Tõnija külast, suri 17. jaanuaril
90-aastane LEIDA MÕIK
Nurme külast, suri 1. veebruaril
89-aastane ERNST PÄÄSTEL
Kallemäe külast, suri 5. veebruaril
82-aastane ARNOLD KASK
Valjala alevikus, suri 5. märtsil
79-aastane EINO JÕGI
Siiksaare külast, suri 18. märtsil
Avaldame kaastunnet omastele
Valjala Vallavalitsus

