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Uus raieloa andmise kord
13. mail 2019 jõustus uus raieloa andmise kord, mis reguleerib Saaremaa valla haldusterritooriumil puu
raieks loa taotlemist ja loa andmist. Kord kehtib: " alevike kompaktse asustusega aladel, " kalmistutel, "
muinsuskaitsealustes parkides ja kirikuaedades, " Kuressaare linna territooriumil. Luba tuleb taotleda: "
puu raieks juurekaelalt (rinnasdiameetriga alates 12 cm), " puu hoolduslõikuseks Kuressaare linna
territooriumil, " istutusplaani järgi istutatud mistahes puule või olulise väärtusega põõsale. Raielube
väljastab valla majandus- ja haldusosakond. Väljapool Kuressaaret palume pöörduda kohaliku
teenuskeskuse juhi poole. Raieluba väljastatakse, kui puu on spetsialisti hinnangul ohtlik, oluliste
määravate kahjustuste ja haigustunnustega, ei oma piisavalt kasvuruumi, lõhub hoonete konstruktsioone
vms.

Kaunispe avamereujumine
Pühapäeval 28. juulil algusega kell 12 toimus
Kaunispe
Sadamas
avamereujumine.
See
ujumispäev on jätk eelmisel päeval toimunud
Väikese väina ujumisele. Kohal oli Baltimaade
avamereujujate paremik ja Meisterujumise U-Klubi.
Ujumispäeva mõte on turvalise avamere ujumise
propageerimine erinevas vanuses Saaremaa
kogukonnaliikmete seas. Propageerimisele aitavad
kaasa professionaalsed avamereujujad ning
turvalisuse
tagab
Saaremaa
Vabatahtlik
Merepääste Selts.
Ujumine toimus kolmes kategoorias: lapsed, pühapäevaujujad (500 m) ja pikamaa
ujujad (1 km).
Siinkohal tahan tänada meie ürituse toetajaid:
MTÜ Võimalus, MTÜ Kaunispe Sadam, MTÜ Sisemise Sära Keskus, OÜ Arensburg,
Premia Tallinna Külmhoone AS, Silvanols, Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts,
Meisterujumise U-Klubi.
Tiina Orav
Korraldusmeeskonna nimel
Jämaja küla koosolek toimub
17. augustil kell 11.00
Kohtume Jämaja küla keskel kollase maja
Mäe talu õuel. Päevakorras mõttetalgud ja
külavanema valimine.

Kaunispe küla koosolek toimub
17. augustil kell 14.00
Kaunispe bussipeatuses.
Päevakorras mõttetalgud ja külavanema
valimine.

Kalurite päev
13. juulil toimus kaunis Mõntu sadamas juba
traditsiooniline kalurite päev. Üritus oli nagu alati väga
rahvarohke ja tore. Meeldejäävaks tegi selle päeva
mälestuspingi avamine Õie- Maria Tehule (Intsu Õiele),
meie oma Sõrvemaa laulikule. See on ilus mälestus
Mõntu rannas vaatega merele, mida Õie ülistas kõigis
oma lauludes.
Suur kummardus Sulle Õie!

20. august TAASISESEISVUMISPÄEV
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu koostöös Eesti Komitee esindajatega sõnastatud otsuse taastada
Eesti riiklik iseseisvus ja taotleda Eesti Vabariigi diplomaatiliste suhete taastamist teiste maailma riikidega.

Torgu Kogukonnamaja kultuuri- ja
tegevusjuhi leidmiseks välja kuulutatud
konkursile laekus üks avaldus. Sobiva
kandidaadina on Mari Kübarsepp alustanud
valla kultuuriosakonnaga läbirääkimisi
edasise tegutsemise ja töökorralduse üle.
Loodetavasti saab kultuurielu juba sügisel
uue hooga edasi minna.

Laupäeval, 3. augustil toimub
kolmeteistkümnendat korda Laadla Leivapäev.
Alustatakse kl 17 leibade ahju panemise, lipu
heiskamise ja ühislauluga. Seejärel saab maitsta
koduleibasid ja nende hulgast oma lemmiku välja
valida. Kõik küpsetajad on oodatud konkursil
osalema (info tel 56631946) . Kolme rahva poolt
parimaks tunnistatud leiva autorid saavad
avalikuks ja auhinnatud. Avatud ka heategev
kirbuturg, kuhu võib annetada tarbeesemeid.
Öhtut saadab rahvalik muusika, tants ning mäng.
Saadaval suupisted ja joogid, õhtul avatud
Angerja baar

Neljapäeval, 8. augustil kl 19 Salme
rahvamajas Salme vallateatri esietendus
Inga Abele „Saar" ehk "Mereremehe naine,
kes ei olnud mere peale armukade” .
Pääsmed 5€
eelmüügis, info tel 5112757

Laupäeval, 17. augustil alates kl
11 Salmel Viikingiturg kuni 18. augusti kl 15
kohal kaupmehed, käsitöölised ja
viikingilaevad!

Teateid Sõrvest ja sõrulastest

9.augustil 1938.a. varastati Kaunispe külas Aleksander Kadariku õuelt rehehoonest 1,5 kg suitsuliha ja 200
silku 2.75 krooni väärtuses; käsileolevast lahtisest eluhoonest varastati 2 pargitud musta vasikanahka, 1,5
paari saapataldu ja ühed uued meeste trikoopüksid kokku 4.25 krooni väärtuses.
Peale selle varastati tema viljapõldude aedade eest 107 meetrit okastraati 5.50 krooni väärtuses. Vargad
on selgitamisel.
30.augustil 1939.a. teatatakse Torgu ja Türju algkoolide ühendamisest eelseisvast õppeaastast ühiseks
Torgu algkooliks. Esialgu, kuni Torgu uue koolimaja valmimiseni, töötab kool kahes kohas – Torgu ja
praeguses Türju koolimajas. Uuest aastast loodetakse tuua kool Türjult üle Torku.
23.augustil 1940.a. koostas politsei protokolli Mart Kokkale Torgu vallast selle eest, et ta tõstis ilma
majandusministri loata tuletikkude ja teiste kaupade hindu.
14.augustil 1944.a. alustas Saaremaal tööd kolm uut omnibussiliini. Kuressaarest Torku väljus buss igal
esmaspäeval ja neljapäeval kell 8.00, tagasi linna lahkus buss Torgust samadel päevadel kell 13.00
31.augustil 1951.a. täitis esimesena „Sõrve Kaluri“ kolhoosi Lindmetsa brigaadi K.Seegeli paatkond 1951.a.
kalapüügiplaani. Kalur oli sellega täitunud juba 17 isiklikku aastaplaani. Aastaplaani täitis ka Alek sander
Ley paatkond, kes järgnes tublimale 50kg vahega. Aastaplaani täitmise lävel oli ka Voldemar Taeli
paatkond. Need paatkonnad olid igaüks andnud riigile üle 20 tonni kala. Tublilt töötasid ka kalaostupunkti
töölised brigadir Konstanitin Vapperi juhtimisel – tublid kalapuhastajad Mari Ley, Viiu Poobus, Sohvie
Mihkelson jt, soolajad Alber Oeselg, Laas Pärtel, Arved Võrk.
11.augustil 1958.a. oli „Sõrve Kaluri“ kolhoosis püügile asetatud juba 57 angerjamõrda 61-st ja
kokkuostupunkti oli antud juba 1600kg angerjaid. See oli siiski veel kohalik angerjas, rändangerjas oli veel
tulemata.
Välja otsinud ja ritta seadnud:
Eldur Seegel

Foto: Andrus Lei

SAUNAPÄEVAD
02. august, 09. august
16. august, 23. august
Sauna kasutamise soovidest ja need, kes on
varasemalt tulemise kellaaja kokku leppinud ja ei
tule, palun anda teada Estrile, Jutale või Maritele
________________________________________
Korstnapühkija Andi Vaha
pakub konkurentsi ja oma teenust
( koos oma redeliga) tellimine:
5668 4705; akgetmer@gmail.com
***************************************
Korstnapühkija Madis Mäe tel. 5340 9472
tuleb 14.-16. august Torgu piirkonda.
Teatada soovist teenuskeskusesse Maritele.

TEATED
Laadla pood avatud
E-L kell 11.00-19.00
Pühapäeval 11.00-15.00
Kes soovib, saab Jonelt toidukauba tellida
ja see tuuakse õhtuks koju kätte. Tellimine
telefonidel Jone 521 7013;
Marju 5259648. Kokkuleppel saab õhtul
Jonega Kuressaarde.
Teadmiseks!
Torgu piirkonna piirkonna politseinik on
Kaidi Kask,
kontakt 454 9727 või 5198 2280
__________________________________
Juuksuribuss tuleb 15. augustil Iidele
kogukonnamaja juurde algusega
kell 10.oo.
Aegu saab broneerida otse juuksur Airi
telefonile nr. 5092831 helistades. Palun
kontakteeruge siis juuksuriga ja andke oma
soovist teada.
Võite ka helistada teenuskeskusesse,
edastan soovid juuksurile.
__________________
Raamatukogu ja postipunkt avatud
E-R 8-16

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
02.08.
08.08.
21.08.
23.08.
29.08.
30.08.

Luule Pulk
Nikolai Tolmatšev
Milvi Saar
Marje Jõgi
Silvi Sepp
Laine Tuzova

78
71
75
70
70
91

Iide küla
Kaunispe küla
Kaunispe küla
Lülle küla
Lülle küla
Mäebe küla

Õpetajate maja
Kaldamäe
Saare
Matu
Libliku
Niidi

TORGU TEATAJA info palun edastada tel 452 5163 või e -mailile: marite.ringas@saaremaavald.ee
Saaremaa valla kodulehekülg internetis https://www.saaremaavald.ee/uldinfo; http://www.saaremaavald.ee/torgu teataja
Kaastööd ja lugejaküsimused on oodatud enne 25.kuupäeva

