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Augusti kuu tegemised
Juuli on lõppemas, ritsikad ja tirtsud kuulutavad juba häälekalt sügise lähenemist. On see vast olnud
unistuste suvi: päikseline, soe ja tuulevaikne. Midagi parimatest lapsepõlve mälestustest.
Tegemist oli juulis palju, sest nii sugulased, sõbrad, tuttavad kui turistid tahavad ikka saarele suve nautima
tulla. Suur rõõm on näha kui paljud külastajad on leidnud tee Küülikukülla. Olen kuulnud palju kiitvaid sõnu
meie ilusate aedade ja kenade rannaalade kohta. Lisaks külaliste võõrustamisele on juulis olnud palju
väiksemaid ja suuremaid üritusi Sõrves. Klassi ja sõpruskonna kokkutulekuid ning palju pidusid.
Kohe kuu alguses, 4. juulil käisime taas külast-külla ja tutvusime Türju külaga. Suur aitäh Türju küla
inimestele. Huvitavad lood, kenad kohad ja mõnus suupistelaud. Juulis rohkem külasid ei külastanud,
põhjuseks liiga soojad ilmad ja palju teisi tegevusi.

Juulis alustas Sõrves pilootprojekt, nõudepõhine transport. Alguses isegi uskumatuna tunduv teenus. Igaüks
saab tellida endale juhiga sõiduauto telefonil 4525135. Oluliseimaks tingimuseks on, et plaani peab ette
teatama vähemalt 24 tundi. Juhul, kui läheb tavaline liinibuss 30 minutit soovitud ajast varem või hiljem,
tuleb seda eelistada uuele teenusele.
Juulis on probleemiks olnud liiga kiiresti täituvad prügikonteinerid. Nende õigeaegse tühjendamise ja
lisakastide toomisega tegelemine on olnud väljakutse, millega peab veel maadlema. Palun sellel teemal
kannatlikkust ja loodan, et olukorda õnnestub parandada.
On oodata uusi Külast-Külla matkasid. Esimesel augustil läheme Läbara külla. 1 augustil toimub ka Kaunispe
avamere ujumise võistlus, samuti algusega kell 12.00. See läks kehvasti, et kaks nii toredat üritust samale
ajale said, aga loodan väga, et huviliste ring on erinev ja valik ei ole liiga raske. 22. augustil on matk Lülle
külla. Kas sinna vahele veel üks retk mahub – pole kindel. Veel enne augusti algust, 31. juulil peab suure
kokkutuleku Mäebe küla. Augustis on kindlasti veel palju huvitavaid sündmuseid. Tulemas on iga-aastane
heategevuslik kontsert Säärel ja kuu lõpus ka muinastulede öö. Usun, et august tuleb tegus ja igaüks leiab
oma igapäevaste toimetuste vahele vahavaid üritusi, kus lõbutseda.
Rõõmsat suve jätku!
Mari
PS: Esimesed kaks nädalat augustis ma puhkan, vabandan, kui telefon 53409472 alati ei vasta

Salme ja Torgu piirkonna elanikel
on 1.07.2021 – 30.06.2022
iga päev kl 8:00 – 21:00
võimalik kasutada vähemalt 24 tundi ette tellides
tasuta nõudetransporti.
Tellimusi saab esitada dispetšeri vahendusel
telefonil 452 5135 esmaspäevast neljapäevani kl
8:30 kuni 16:00 ja reedel kl 8:30 kuni 14:30

Pühapäeval 1. augustil
toimub järjekordne "Külast-Külla" matk Läbaras

Torgu kuningriigi lippe,
mastivimpleid ja muud saab tellida:
tel 5037830 või e-postilt tagasorve@gmail.com

Samas ostetakse Sörve koduaedades kasvatatud
ürte ning köögivilju
Tel 56502603, Kristjan

Torgu Kogukonnamajas on avatud spordituba
3 trenažööriga, mida saavad kõik kasutada
olenemata vanusest, kehakaalust või sportlikust
võimekusest.
Tuba on avatud E-R 9-15 või kokkuleppel,
helistades 53409472.

Kokkusamine kl 12:00 Läbara bussipeatuses.

TUI koduresto Laadlas on avatud
K-P kl 12-19; E, T suletud.

Piirkonna perearst Tiina Tarkini vastuvõtt Iidel on
iga kuu 3. teisipäeval kl 13-15.
Vastuvõtuks või kojukutseks
(samad päevad kuni kella 13-ni)
registreerimine tel 457 1633.
Koduvisiidi tasu 5 EUR (kuni 18 aastased lapsed ja
rasedad tasuta).
Telefonikonsultatsioon E 13-14; T, K, R 13-15, N 1011 tel 457 1633, e-post tarkin.t.m@neti.ee
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Kogukondliku tegevuse arengukava kutsub kaasa rääkima
Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava suunatakse avalikustamisele 15. juulist ning
eelnõu osas saavad kõik soovijad oma arvamust avaldada 23. augustini (k.a).
Valdkondlik arengukava avaldatakse Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee/arengukavad ning
21. juulil kl 17.00 toimub Kuressaare raekojas avalik arutelu. Augustikuusse on kavandatud esitlused
osavalla- ja kogukonnakogude koosolekutel ning avalikustamisperioodi võtab kokku avatud ruumi meetodil
läbi viidav arutelu. Valdkondlik arengukava keskendub neljale võtmevaldkonnale: 1) suhted kohaliku
omavalitsuse ja kogukondade vahel, 2) kogukondade vaheline koostöö, 3) noore põlvkonna rolli
suurendamine ning 4) kogukondade rahastamine.
Sellest lähtuvalt on aastaks 2030 sõnastatud eesmärgid: tõusnud on usaldus kogukondade ja vallavalitsuse
vahel, toimib suutlik ülesaaremaaline kogukondade võrgustik, noorte ja siia tulnud perede potentsiaal on
rakendatud ning kogukondade rahastamine on selge, õiglane ja eesmärgipärane.
Avalikul arutelul osalemiseks palub vallavalitsus täita registreerumisvormi https://tinyurl.com/kogukonnad
– lähtuvalt sellest on võimalik osaleda ka MS Teamsi vahendusel. Kogukondliku tegevuse arengukava
koosta- mise aluseks on veebruaris läbi viidud Saaremaa kogukondade küsitlus ja kaks koostööseminari.
Tänu Saarte Koostöökogu ühisprojektile „Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikule!“ on kogu
protsessi nõustanud välised eksperdid Ivika Nõgel ja Margus Timmo.

Tasuta õigusabi saab veel vähemalt kolm aastat
HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga on tasuta õigusabi pakkunud juba neli aastat ning selle ajaga
on õigusabi saanud 37 000 inimest. Õigusabi antakse 16 suuremas maakonnakeskuses, sh Kuressaares.
Nõustamise aeg tuleb eelnevalt registreerida aadressil www.hugo.legal või helistades telefonile 6 880 400.
Valida saab kolme nõustamisviisi vahel: kontoris juristiga kohtudes, videosilla vahendusel või e-maili
teel. Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200
eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni
1700 eurot. Tasuta on esimesed kaks nõustamistundi ning HUGO kogemus näitab, et esimese kahe tunniga
saavad ka enamlevinud probleemid lahendatud – keskmine nõustamise aeg on 2,2tundi. Kui kahest tunnist
jääb väheks, saab juurde veel 3 tundi soodushinnaga 45€/h ning lapse õigusi puudutavates
perekonnaasjades saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda ühekordne oma- osalustasu 5 eurot, mis
tagab inimesele kuni kalendriaasta lõpuni võimaluse soodustingi- mustel õigusabi saada. Alaealised on
omaosa- lustasust vabastatud. HUGO 45 juristi on nelja aastaga abistanud 37 000 inimest üle Eesti ning
inimeste peamised mured on olnud seotud
• võlaõigusega (vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega);
• perekonnaõigusega (elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid);
• töövaidlustega;
• pärimisasjadega;
• naabrite- ja korteriühistu liikmete vaheliste vaidlustega;
• suhtlemisel kohalike omavalitsustega.
HUGO meeskond on ehitanud inimeste abistamiseks ka mitmeid õigusroboteid, enamik neist abistavad
inimesi tasuta. Lisainformatsiooni leiab aadressilt https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/.

Kui sa ei soovi lehte oma sünnipäeva,
siis ole hea ja anna mulle teada.
Jana
5202665

SAUNAPÄEVAD
Saunapäevad on igal reedel.
Saunapäeva ja kella täpsustamise vajadusel helista
Paul Kullamaa tel. 56215757
_________________________________________

Laadla pood on avatud:
E-L kl 11-19
P kl 11-15
Tellimuste- ja trantspordivõimalus
Tel: 5217013

TEADE RAAMATUKOGUST
Raamatukogu ja postipunkt on avatud
E-N kl 8-16 ja R kl 8-15
tel 4570474
Kohtumiseni raamatukogus!
Estra Kullama.
Torgu raamatukogu juhataja
Tel 4570474

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
Luule Pulk
Rein Pöder
Nikolai Tolmatšev
Tiina Aadussoo
Marje Jõgi
Silvi Sepp
Vambola Rabi
Laine Tuzova

02.08.1941
08.08.1950
09.08.1948
12.08.1966
23.08.1949
29.08.1949
30.08.1961
30.08.1928

80
71
73
55
72
72
60
93

Iide küla
Kaavi küla
Kaunispe küla
Kaavi küla
Lülle küla
Lülle küla
Laadla küla
Mäebe küla

Õpetajate maja
Leemetijaagu
Kaldamäe
Sepapöllu
Matu
Libliku
Rootsimaa - Hansu
Niidi

TORGU TEATAJA info palun edastada tel 452 5163 Saaremaa valla kodulehekülg internetis
https://www.saaremaavald.ee/uldinfo; Torgu teenuskeskus on avatud E, T, N kell 8-16.30; K kell 8-18; R kell 8-15
http://www.saaremaavald.ee/torgu-teataja Kaastööd ja lugejaküsimused on oodatud enne 25.kuupäeva

