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Eesti Vabariigi 104. aastapäeva kontsert-aktus
toimus 24. veebruaril Salme rahvamajas.
Selgusid Salme Tegija ja Salme Tegu 2021. KES
NAD ON? Intervjueeris Salme Sõnumid
Salme Tegija 2021: Anseküla
kalmistu kalmistuvaht ANNE
ÕITSPUU.
Rekajuhtide folklooris on uskumus,
et surnuaiast mööda sõites tuleb
hinge kinni hoida, et ebaõnn eemal
püsiks… Jalgsi käies ja veel öisel
ajal on kalmistust parem hoopis
eemal hoida. Sina aga teed
kalmistul oma igapäevast tööd.
Sina ei ole ebausklik? Ma ei ole
ebausklik.
Rahvas ütleb, et Anseküla kalmistu
sarnaneb hästi hooldatud pargilekindel vihje sellele, et hooldajal
on rohelised sõrmed.… Kust on Su
aedniku huvi pärit? Ma ei pea
ennast päris aednikuks, aga
iluaianduse huvi on kodust kaasa
tulnud.
Oled Sa omastele nõu ka andnud,
milline põõsas või lill kalmule
paremini sobiks? Lillede osas
inimesed otsustavad ise, mida
hauale panna. Küll aga puude ja
põõsaste osas, sest omavoliliselt
kalmistule neid istutada ei tohi.
Salme Tegija 2021: Salme
perearst TIINA TARKIN (fotol).
Oled
meditsiinivaldkonnas
staažikas
tegija.
Miks
spetsialiseerusid just perearstiks?
Asusin
Salmele
tööle
jaoskonnaarstina
1985.
aasta
1kkkkk
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1. augustil. Kui 1998 aasta jaanuarist
mindi üle perearstisüsteemile, siis
muud valikut polnud. Eelnevalt tuli
käi 3 aastat 1 kord kuus nädal aega
täiendusel ja teha ka eksam. Milline
on olnud Sinu tööaastate kriitilisim
olukord? Kriitilist olukorda ei
meenugi.
Kas meiekandi rahva tervisega võib
üldjoontes rahule jääda? Tervisega
võib rahule jääda. Krooniliste
haigustega eakaid ikka on ja mul
puudub võrdlusmaterjal, kuna ma
pole mujal töötanud.

Foto autor: Margus Lepik

Salme Tegu 2021: MändjalaLäätsa
riigimaantee
rekonstrueerimine ja LõmalaKaugatoma päranditee ehitus –
TRANSPORDIAMET.
Küsimustele vastab transpordiameti esindaja Toomas Magus.
Kuidas teemeistrid ise meiekandi
tee-tegemistega rahule jäid?
Üldiselt
jäi
Transpordiamet
riigitee 77 Kuressaare – Sääre km
11,226-21,150 Mändjala-Läätsa
lõigu rekonstrueerimistööde lõpptulemusega rahule, kuigi alati
saaks ju paremini.
Hea meel on selle üle, et pikalt
kavandatud ja lubatud Mändjala –
Läätsa teelõik, mis oli üsna halvas
seisukorras
sai
lõpuks
rekonstrueeritud
ja
lisaks
teeremondile sai rajatud ka sild
üle Salme jõe. Rekonstrueerimistöödest üle-jäänud freesipurust
saime riigiteele 21111 TehumardiKogula km 1,370-7,960 ehitada
tolmuvaba katte. Kokku seega sai
rekonstrueeritud 9,9 km maanteed,
rajatud 1 sild (Sassi sild) ja
ehitatud 6,6 km tolmuvaba
teekatet kruusateele.
Mis osutus kõige keerulisemaks?
Kuna rekonstrueeritud teelõik oli
ligi 10 km pikk ja teetööde
perriood
/jätkub pöördel/
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periood kestis üle poole aasta, siis see oligi kõige keerulisem,
arvestades, et teelõigule jäi Mändjala – Järve puhkeala ja
kogu Sõrvemaa kui tuntud turismimagnet. Lisaks läbis
teelõik Salme alevivahet ja ka silla ehitus oli töövõtjale päris
kõva pähkel ning eeldatust rohkem aega võttis Salme aleviku
sadeveetrassi ehitus. Samuti venisid asfalteerimistööd seoses
tehniliste probleemidega.
Loomulikult tahame siinkohal tänada kohalikke elanikke, kes
24/7 olid sunnitud taluma müra ja tolmu, kaotades kohati
lootust, et see ei lõpe vist kunagi. Suur tänu Teile kõigile
kannatlikkuse eest ja vabandame ebameeldivuste pärast, mida
olite sunnitud taluma ehitusperioodil. Tänusõnad tahan öelda
ka Saaremaa vallale ja Salme teenuskeskusele hea koostöö
eest, kelle kaasabil sai rajatud Salmele sadevee kanalisatsioon
ja korrastaud parklad Salmel ning Tehumardil. Kui lisada
nimekirja veel riigitee 21108 Lõmala – Kaugatoma km 0,00010,800 kruusatee remont ja selle tee ajalooliseks ehk
päranditeeks muutmise, mis samuti sai teoks kohaliku
kogukonna mõistvale ja heatahtlikule suhtumisele, siis võime
kinnitada, et Salme piirkonna riigiteedel oli 2021 aastal päris
palju tegevusi, mis varasemaid aastaid võrreldes oli erandlik. Foto: Toomas Magus (autor Margus Lepik)

TOHUTULT ÕNNE! ON IMELINE, ET OLETE OLEMAS!
OSAVALLAKOGU UUDISED
Salme osavallakogu kogunes 14. märtsil Salme
rahvamajas.
Kutsusime Salme tuulepargi tegevustest rääkima
tuulepargi esindaja Andres Sõnajala. Veebruaris ühe
tuugeniga juhtunud õnnetuse järgselt palusime avada
nende edasisi plaane, mis igal juhul puudutavad
kohalikku kogukonda. Koosolekul osalesid mitmed
lähemate kinnistuste omanikud ja asjast huvitatud.
Andres Sõnajalg rääkis kahest kavast, esmalt asendada
viga saanud tuugen samaväärsega või teiseks,
asendada kõik 6 vana madalamat tuugenit ühe
suurega. Uue tuugeni püstitamisel kaasneks ka
taluvustasu kohalikule kogukonnale. Toimus elav
arutelu,
räägiti
erinevatest
lahendustest
ja
võimalustest. Igal juhul kui soovitakse tuulepargis
mingeid muudatusi läbi viia, siis käib see seaduses
sätestatud korra järgi läbi detailplaneeringu algatamise
ja sel juhul arvestatakse kõiki poolt- ja
vastuargumente.

KULTUUR

Aprill-mai
●
20. aprillil kell 12.00 Salme Vallateatri etendus
„Veel üks pilet„ Keskpäevaklubile. Info Maie
5242067
●
24. aprillil kell 11.00 Meiekandi mudilasklubi teeb
tutvust nukuteatriga. Külas nukuteatri näitleja Lee
Trei. Registreerimine Sirli 56814184 või Maire
5112757
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vastuargumente.
Salme keskuse purskkaevu ja väljakuprojekt–
lepingud on sõlmitud, rahastus on olemas ja
ehitustöödega on alustatud, loodame juba valmis
projekti näha jaanipäevaks.
Kohalike teede osas lükkuvad kõik planeeritud
mustkatte rajamised edasi järgmisesse aastasse,
põhjuseks sõja tõttu mitmekordseks tõusnud
bituumeni hinnad, samuti on suure hinnatõusu läbi
teinud killustik. Sel aastal panustame enam
kruusateede remonti ehk siis tulevaste mustkattega
kaetavate teede ettevalmistusse.
Salme piirkonna spordielu. Osavallakogu ettepanek
on valla spordiosakonnale leida lahendus hetkel väga
passiivse kohaliku spordielu muutmiseks jälle
aktiivseks nagu oli see veel mõned aastad tagasi.
Andrus Raun
Salme osavallakogu esimees
●

30. aprillil kell 19.00 ja 01. mail kell 16.00 Salme
Vallateatri esietendus M. Waltari südametu
komöödia „Tule tagasi, Gabriel!”.
Miks etendus kahel päeval? Lihtne vastus:
Peaosalist mängib kaks meest ja nii võibki valida,
kas vaadata abieluaferisti seiklusi Meelis Juhandi
esituses
(30.05)
või
Viljar
Merivaldi
interpretatsioonis (01.05).
Pääse 5€ eelmüügil, info 5112757 Maire k
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KULTUUR JÄTKUB...

Jõesadamas tutvumine Saaremaa Merepääste Abruka
laevaga, meresõidud, Mereröövel Aadu aardejaht.
Vahva kontsert Kuressaare väikestelt võimlejatelt. Ja
Eelinfo maikuu sündmustest:
●
28. mail Sörvemaa Laulupüha kontsert „Meitel kindlasti veel palju muud. Jälgige reklaami!
söuksed luud ning loulud...” Teie ees Salme ja
Taritu rahvamaja taidlejad.
●
Maire Sillavee
29. mail Salme-kandi LASTEPÄEV„Kasvasin kui
Salme rahvamaja juhataja
kala vees...” Uue külakiige avamine, Salme
KKKK

LASTEAIA TEGEMISED
Veebruar ja märts olid lasteaias tegusad, kahte
kuusse mahtus nii palju üritusi. Esimest korda
tähistasime sõbrapäeva diskoga hämaras saalis.
Pimeduses selgus, et meil on lasteaias päris mitu
tantsulõvi!
Ühiselt tähistasime ka Eesti Vabariigi
sünnipäeva. Peol esines iga rühm oma
etteastetega ning pärast seda mängiti kõik koos
laulumängu.
14. märtsi hommik algas emakeelepäeva
tähistamisega. Selleks õppis iga rühm ühe
luuletuse teistele ette kandmiseks ning kõik
julged said võimaluse ka ise esineda teistele
Foto: Õpetaja Luule Rajaver emakeelepäeval (erakogu)
kodus õpitud luuletusega.
Märtsi kõige viimasel päeval aga helises lasteaed laulust – toimus lasteaia Laululind! Kokku esines
muusikaõpetaja Anneli juhendamisel ja saatmisel julgelt 15 tubli laululast, kellest veel kõige tublimad läksid
edasi laulma Salme Laululinnule rahvamajja.
Maarja Kullama

OTSITAKSE SINU IDEED:
SALME
LASTEAED
LOGOKONKURSI!

Salme lasteaia õppejuht

KUULUTAB

VÄLJA

Seda õppeaastat alustasime Otto-Triinu nimega hüvasti jättes, septembris alustame uute rühmanimedega.
Jänkudest saavad Pardipojad, Ottidest Naerukajakad ning Lepatriinudest Laululuiged. Lasteaia uueks
tunnuslauseks saab „Lasteaed merede süles“.
Kõigele sellele toetudes otsime uut logo, mis sobiks tunnuslause ja/või rühmanimedega. Logosid ootame
paberkandjal hiljemalt 10. juunil. Logod võib tuua lasteaia tööajal lasteaeda, saata lasteaia aadressil Aia 3,
Salme, 93201 või failiga maret.seeman@saare.edu.ee Ootame kõiki huvilisi osalema!

PALJU ÕNNE, MEELESPEA!
35 aastat tagasi kutsus Armeida Sadam kokku Salme
kandi memmed laulu ja tantsuansamblisse, mille
nimeks sai „Meelespea”.
Tänaseks tantsib
„Meelespeas”
asutajaliikmetest
Haili
Kaljo,
juhendajaks on Jelena Pšenitšnaja. „Meelespea” 35.
juubelile tulid kokku sõbrad Põlvamaalt, Mõnusad ja
Kolmas Noorus Lümandast, Kanarbik Kuressaarest.
Seltsis sai tehtud üks vahva kontsert. Palju õnne ja
kerget tantsujalga tagantjärele, armsad „Meelespea”
memmed !
Foto autor: Jaanus Reede
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P.S. „Meelespea“ on valmis vastu võtma uusi
liikmeid- tere tulemast huvilistele!
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KOOLIPERE TEGEMISED
“Labor ratastel”
Ühel märtsikuu reedel oli kooli loodusklass täis rõõmsat siginat- saginat, tööd ja nohinat. Meil avanes
võimalus kutsuda külla “Labor ratastel”. Tegemist on Kuressaare Hariduse Kooli Looduskeskuse
programmiga. Sellest said osa II ja III kooliastme õpilased. 4. ja 6. klass said teadmisi seepidest ja valmistasid
vastavalt oma maitsele isikliku seebi. Igaüks sai oma seebile valida sobiva värvi, lõhna ja kuju. 5. klass sai
valmistada endale huulepalsami. 7. ja 8. klass tegid kreemi. Töö käigus said ka teada, mis on emulsioon ja
kuidas ikkagi koos purki panna aineid, mis omavahel muidu kohe kuidagi ei segune. 9. klass sai oma silmaga
näha DNA-d, mis muidugi mõista tuli enne puuviljadest kätte saada. Oli tore ja tegus õppepäev, mille hõng
püsis klassis ja koridoriski veel terve nädala.
Õpetaja Katre Halliko

Emakeelenädal
14. märtsiga algas Salme koolis meie kaunile emakeelele pühendatud nädal. Mida me siis tegime?
Esmaspäeval käisid meil külalised: algklassidel kirjanik Kadri Hinrikus ja Tähekese peatoimetaja Ilona
Martson ning põhikooliõpilased kohtusid kohaliku pärimuskultuuri eestvedajate Mari Lepiku, Oliver Parresti,
Margus Lepiku ja Ainika Jakobsoniga. Teisipäeval toimus Kuressaares maakondlik etlejate konkurss.
Meie Karoliina Kull (fotol) võitis seal eripreemia. Kolmapäeval küpsetasid tüdrukud kodundustunnis
küpsiseid, mida jagasime parimatele omaloomingulise luuletuse kirjutajatele. Neljapäeval mängisime
vahetundides lõbusaid mänge ning reedel oli teadmiste teatejooks, kus sai oma emakeeleoskused proovile
panna, aga ka loometöö ja eneseväljendusega tegeleda. Emakeelenädala valmistas ette emakeeleõpetaja koos
7. klassiga.
Õpetaja Tea Merivald

Emakeel on haldjakeel
Eesti keel on laulva kõlaga ja kaunis. Ilmselt tuleneb see meie
käänete rohkusest ja mitmekülgsest murdekeelest. Nagu laulab
meie keel, nii laulab ka meie rahvas. Laulus peitub tugev vägi,
midagi maagilist, midagi kirjeldamatut.
Nagu laul, on meid ka tihedalt läbi aegade ühendanud tantsimine,
traditsioonid ning pühad. Viimasest üheks maagilisimaks on
jaaniöö. Aasta pikim ja valgeim öö, kus võib juhtuda tuhat ja üks
imet. Tahaksin viia sind rännakule, vahest sada või rohkemgi aastat
ajas tagasi. Kujutame end ette jaanikul, kusagil peipsiäärses külas.
Õhtu on veel noor, rahvas koguneb lõkkeplatsile, mille kõrval suur
külakiik. Külarahvas tantsib labajalga, laulab kauneid regilaule
meie oma eesti keeles. Päike hakkab metsa taha vajuma ning on
aeg süüdata jaanilõke. Ühtäkki astub noormees neiule ligi ja
kutsub ta endaga sellel maagilisel ööl metsa jalutama, ainulist
sõnajalaõiekest otsida. Neiu on alguses häbelik, kuid siis
eraldutakse ülejäänud külarahvast märkamatult.
Noorte tee
metsani, viib üle õitsva kesapõllu. Nad lähevad vaikuses, kuulda on
ainult kaugenevat peomelu ja suitsupääsukeste rõõmsat vidistamist.
Noored jõuavad metsarajale, metsas on nõiduslikult hämar valgus.
Eesti rahvas on aegade algusest uskunud haldjaid, vaime ja
müstilisi olendeid. Nii olid ka noormees ja neid uskumuses, et igal
sammul puutuvad nad kokku erinevate metsavaimudega. Noored
vestsid teineteisele lugusid, mida olid vaimude kohta kuulnud oma
eelkäijatelt. Rahvas uskus, et igas osakeses loodusest on oma vaim
ja vägi. Usuti, et iga loodusheli kannab endaga kaasas mingisugust
sõnumit, mida haldjad meile edastada üritavad. Nii istusidki noored
puu alla maha ja jäid looduse kõnelust kuulama. See, mis tol ööl
nende kõrvu puudutas, jääb meie jaoks saladuseks…
Kädi Õun 9. klass
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Foto autor: Margus Lepik
OOTAME
Sipsik saatis Muhvile kirja.
Sammalhabe lubas Kunksmoorile pohli.
Kapten Trumm hõikas Arabellale,
et too ei jääks magama.
Taaniel Tina helistas Teelele,
meenutades talle kellaaega.
Lõpuks oli kõik valmis
ja kohale ilmus Sinine Liblikas.
Pääsu Parrest 7. klass

/jätkub pöördel/
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Külas käis kooli vilistlane Karin Kreek
Esmaspäeval, 04. aprillil oli 5.-9. klassi õpilastel
huvitav võimalus tutvuda meie kooli vilistlase Karin
Kreegi koolitee jätkumisega pärast Salme kooli
lõpetamist. Saime teada, kuidas möödusid õpingud Eesti
Kunstiakadeemias, milliseid võimalusi on ette tulnud
vahetusõpilasena Taanis. Nägime põnevaid esemeid
kollektsioonidest ja fotosid tehtud töödest. Hetkel töötab
Karin kudumibrändis Woolish disainerina. Suur tänu
tulemast Karin!
Õpetaja Tiia Kobin

Nelja kooli kohtumine Lümandas NEKOKO (4-ne
võistkond)
23. märtsil osalesid meie kooli õpilased Lümandas nelja
Foto: Kädi Õun, Karin Kreek, Liisi Aadussoo kooli kohtumisel. Peale meie ja Lümanda kooli õpilaste
(autor Tiia Kobin)
olid kohale tulnud ka Kärla ja Aste koolinoored.
kkkkkkkk
Neljaliikmelised võistkonnad võtsid mõõtu mälumängus,
pusle kokku panemises, sportlikus osavusmängus,
vihjete järgi tuntud sportlase arvamises ja täherägastikust spordivahendite otsimises.
Õpetaja Merle Sillavee

Sport
Saare maakonna 4.- 5. klasside rahvastepalli võistlustel Orissaares 06.04 saavutas III KOHA Salme PK
võistkond koosseisus: Sandra AADUSSOO ja Sofia SEIN (4. kl); Liisi AADUSSOO, Martha AUG, Merilin
KIPPAK, Victoria KIPPAK, Auli PARREST ja Kätlin ÕUNPUU (5. kl).
Õpetaja Andre Anis

SALME LAULULIND
Kontserdil ,,Salme Laululind 2022 "osales 17
vahvat laululast (lasteaiast 6 last ja koolist 11
last). Lapsi juhendasid õpetajad Anneli Tarkmeel
ja Karin Pulk.
Suur aitäh kõikidele laululastele! Kõige
tublimatel
on
võimalus
edasi
minna
piirkondlikule lauluvõistlusele ,,Rannalapse
laulud", mis toimub Kihelkonna Rahvamajas
reedel, 06.05.2022 kell 18.00. Lasteaia lapsi
esindavad Natali Tamm ja Kelly Õunpuu. Foto autor: Sirli Salong
Koolilastest pääsesid edasi Kaisa Aadussoo,
kkkk
Hanna-Loore Toompuu, Mona Mölder ja Elisabeth Sõnajalg. Kooli eelvoorust sai otse edasi Kädi Õun. Palju
õnne ja edu teile järgmisel kontserdil!
Õpetaja Karin Pulk

HEA KORTERIÜHISTU ESINDAJA!

Kutsume Sind kortermajade renoveerimise virtuaalsele infopäevale, kus räägime KredExi toetustest, laenudest
ja käendustest. Jagame infot ühistule sobivate teenuste, tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava kohta ning
räägime taotluste täitmisest ja esitamisest.
Virtuaalne infopäev toimub 20. aprillil kell 17.00 – 19.00 Zoom keskkonnas. Osalemine on tasuta, vajalik
on eelregistreeruda hiljemalt 19.04: https://eas-ee.zoom.us/.../regi.../WN_hG1gDItdSfmEI9joDgtUcw
Pärast registreerumist saad enda poolt registreerimisel märgitud e-postile Zoom keskkonnast automaatse
kinnituse koos infopäeval osalemise lingiga.

Lisainformatsioon: Jana Toome (KredExi partnersuhete haldur)
e-mail: jana.toome@kredex.ee/ telefon: 5306 4914
Saare maakonnas viib korteriühistute nõustamist KredEx teenuste osas läbi:
Hanna Saar (e-mail: hanna@sasak.ee, telefon: 45 20 573 / 5393 3252)
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VÄIKE JUTUAJAMINE SALME
VABATAHTLIKE PÄÄSTJATEGA
Varas jätab varna seina, tuli ei jäta tukkigi… Kes
sattus lähipäevil pilku heitma endise teedevalitsuse
garaaži ette, nägi seal asjalikke noori mehi
toimetamas ümber uuevõitu punase auto. Tegemist
on Salme vabatahtlike päästjatega.
Peavarju mure mõneks ajaks murtud- käed garaaži
uue omanikuga löödud, kas nüüd rõõmustate uue
päästeauto üle?
Eks vabatahtlikel käib see asi ikka nii, et ühe mehe
vana on teise mehe uus....tegemist on Valjala
komando endise autoga, nemad said omakorda
uuema. Meile see masin sobib hästi, sest nüüd mahub
kogu 6- liikmeline meeskond kabiini ära. Seni tuli
osadel meestel oma autoga väljakutsele järele sõita.
Päästjatele tuleb väljakutseid igasuguseid...mitu
kassi on tulnud puu otsast alla tuua? Siiamaani üks,
kükitas seal ülal ja ei mõelnudki alla tulla. Alles siis,
kui talle veidi voolikuvihma kaela lasime, oskas
kodutee üles leida. Kassid ju vett ei armasta.
Kassid kassideks, aga milline juhtum siiani kõige
raskem on olnud?
Korteripõleng Läätsal, esimest korda oli meil
tegemist hukkunuga. Pärast seda kummitavat
kogemust tahaks küll kõikidele südamele panna:
Muretse majapidamisse suitsu-ja vinguandur! Ära tee
lõket kulu sisse või kuuri räästa alla! Ja ära
põleta ,m,,

KIRIKUTEATEID

Pikk paastuaeg hakkab läbi saama ja peagi on
saabumas ülestõusmispühad, rahvakalendri järgi
tuntud lihavõttepühadena. Aeg on ka violetsed
altarikatted välja vahetada pühadele sobivate vastu.
Suurel Reedel on kirikutes mustad tekstiilid, sest
selle päevaga mälestatakse Jeesuse risti löömist ja
surma Kolgatal. Järgneb vaikne laupäev.
Pühapäeval ilutsevad kirikutes aga valged tekstiilid.
Ülestõusmispüha on suur rõõmupüha, mil vanast
ajast tervitati üksteist sõnadega "Kristus on üles
tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Halleluuja!".
Paljudes maades on vaba ka esmaspäev, II
ülestõusmispüha. Kirikuaastas ongi see püha suurim
püha koos Jõulude (Jeesuse sünd) ja Nelipühaga
(algristikoguduse, kiriku rajamine). Kui jõulude eel
jooksevad ringi päkapikud, siis lihavõtte ajal teevad
JJ

põleta lõkkes igasugust kahtlast sodi!
Salme elanikel on küll süda rahul, kui noored mehed
päästeautoga toimetavad, on turvaline teadmine, et
õnnetuse korral on abi käeulatuses. Teiste muresid Te
lahendate, aga mis meie päästjate endi kõige suurem
mure on? Eks ikka tahame päris oma kohta – pesagaraaži. Tahame vallalt taodelda maad, millele MTÜ
saaks projektide abiga oma angaari püsti panna.
Eelmise vallavalitsuse ajal sai paberimajandus käima
lükatud, valimistega seoses jäi see kindlasti kuskile
sahtlipõhja pidama. Tuleb otsast peale hakata!

Foto autor: Raul Mölder
seda jänkud, kes ikka headele lastele midagi pisikest ja
suupärast toovad!
Ansekülas kirikutes ja Jämajas toimuvad järgmised
jumalateenistused:
Suurel Reedel, 15. aprillil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus Jämaja kirikus
Suurel Reedel, 15. aprillil kell 14.00 armulauaga
jumalateenistus Tiirimetsa kirikus
I Ülestõusmispühal, 17. aprillil kell 11.00 armulauaga
jumalateenistus Jämaja kirikus
I Ülestõusmispühal 17. aprillil kell 14.00 armulauaga
jumalateenistus Salme kirikus
Algab registreerimine ka peagi algavasse leerirühma.
Soovijail palun ühendust võtta konksanu@gmail.com
Rõõmsaid pühi!
Anu Konks
Anseküla koguduse hooldajaõpetaja

Teade Salme raamatukogu lugejatele:

Raamatukogul on nüüd raamatute tagastuskast, kuhu on võimalik raamatuid ja ajakirju tagastada ka
raamatukogu lahtiolekuvälisel ajal. Tagastuskast asub rahvamaja välisukse kõrval.
12.-19. mail on seoses puhkusega raamatukogu ja postipunkt suletud.
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TALGUD SALME PIIRKONNAS
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●

●

●

30. aprillil kell 10.30 talgupäev Ansekülas. Lisainfo: Anni Veskinõmm 5663 1677
01. mail kell 10.00 talgud Salme alevikus. Koristame aleviku avalikud platsid puhtaks! Teeme korda
männiku, jõe- ja mereääre. Lisaks heale tujule palume kaasa võtta murureha ja töökindad. Info ja
eelregistreerimine: Kaia 5883 6591, Marju 517 8286. Kõhutäiteks talgusupp!
07. mail kell 10.00-14.00 talgud Tiirimetsas. Seltsimaja pargi koristustööd. Pakume talgusuppi. Kaasa võtta
hea tuju ja tööriistad! Lisainfo: Anne Oeselg 5622 0398
07. mail kell 10.00-16.00 Toomalõuka Kevadtalgud. Ranniku koristus, külaplatsile lilleniidu rajamine ja
platsi korrastus. Kohaliku supluskoha korrastamine. Lisainfo: Anne Kana 5077284

KUHU MINNA? MIDA TEHA?
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Kuna sõjalise konflikti tõttu on Eesti leevendanud veterinaarnõudeid meie territooriumile
Ukrainast saabuvate põgenike ning Venemaalt naasvate ELi kodanikega kaasas olevatele
lemmikloomadele, siis on väga oluline, et Teie lemmik oleks marutaudi vastu vaktsineeritud.
Nii Ukrainas kui ka Venemaal on marutaud väga laialt levinud. Koerte ja kasside
vaktsineerimine marutaudi vastu on parim viis kaitsta lemmikud surmava nakkushaiguse eest
ja aitab ennetada inimeste võimalikku nakatumist haigusesse, mis lõppeb surmaga.
Koerte ja kasside vaktsineerimine (marutaudi-ja kompleksvaktsiiniga) Salme piirkonnas toimub SEL
LAUPÄEVAL, 16. aprill:
10.00 Lahetaguse bussipeatus
10.05 Toomalõuka bussipeatus
10.10 Lõmala külas postkastide juures
10.20 Tiirimetsa bussipeatus
10.30 Tehumardi bussipeatus
10.40 Salme (Salme Vet Punkti parklas)
10.50 Läätsa (endine TÜ kaupluse juures) 11.00 Imara ja Anseküla bussipeatus
●
Marutaudi vaktsineerimine on TASUTA, transpordi eest 3 €.
●
Mikrokiibi paigaldamine + kiip 16,00 €.
●
Võimalus vaktsineerida koeri kompleksvaktsiiniga (20,00 €) ja kasse kompleksvaktsiiniga (20,00 €).
Koduvisiidi soovijail eelnevalt helistada (visiiditasu 20,00 € + transport).
●
Müügil erinevaid parasiitide vastaseid ravimeid lemmikloomadele.
Info telefonil 56217760 Salme Vet Punkt volitatud veterinaararst Gaili Tiitma

AUTOREMONT JA REHVIVAHETUS:
Kasutatud ja taastatud rehvid suuruses
13.14.15.16.17.18
Lisainfo telefonil 53536119

UUED ILMAKODANIKUD
TOM SEBASTIAN TRUU
MART KIRS
KERMO KIRS
LAURA KERMIK
HELIA STELLE ARMUAND
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LARISSA TEPP
AIN NIIT
LIIVI KIIL

TEHUMARDI
SALME
SALME

ELMIIRE KAIMER
LAINE PAAS
VALVE TUULING
AINO VAHTER
SIRVI TÄNAV
VELLO PÜTSEP
SIRVI JÕGI
LEIDA RUTTU
REIN AAK

SALME
ANSEKÜLA
SALME
SALME
SALME
VINTRI
LAHETAGUSE
TEHUMARDI
TIIRIMETSA

Aeg seda kaotust kustuta eal,
süda Sind ikka meeles peab...
MEIE HULGAST
LAHKUNUD

MIHAIL PESUKOV
ÕILI ADER
ÕIE VILLEMSON
MATI SAAR

Kaastunne lähedastele!

Kes ei soovi õnnitlust, palume teatada tel 452 5160
Salme Sõnumid

TIRAAŽ: 460

Trükk: Fomar OÜ

http://www.saaremaavald.ee/salme-sonumid
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