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Hea Valjala kandi
rahvas!
Juba hulk aega on see aasta kulgenud oma päevadega ja edasised plaanid
saavad üha reaalsemaks. On rõõm tõdeda, et asjad siiski toimivad ja toimuvad
ning elu läheb edasi. Tänaseks on vallavalitsus kinnitanud selle aasta teede remondikavad ja seal on Valjala piirkond
päris heas seisus. Mustkatet saame
juurde peaaegu 6 km, ülepindamist vanadel katetel tehakse üle 2 km ja kruuskatte põhjalikku remonti (valmidusega
järgmine aasta mustkate teha) tuleb
3,75 km. Kindlasti lisandub teid, kuhu
vaja üksikuid koormaid. Tolmutõrjet
soolaga tehakse ca 4 km. Kui mõni
soolamise koht on varem olnud teel,
mis sel aastal mustkatte saab, siis seda
ei soolata. See rikuks hiljem mustkatte
ära.
Osavallakogu esimehe Kaido Kaasiku eestvedamisel saime riigieelarvest
rahastuse Valjalga välitreeningväljaku
rajamiseks. Selle üheks tingimuseks on,
et objekt oleks aasta lõpuks valmis.
Ettevalmistused (planeering, projekteerimine) on juba alanud. Plaanis on rajada see kooli kõrvale Veneetsia elamu
taha. Sellega loodame ka kogu selle
kinnistu heakorrastada.
Sel aastal andis KeskkonnainvesteeKUTSUME OSALEMA
ÜLDPLANEERINGU IDEEKORJES!
Saaremaa valla üldplaneeringu
koostamiseks korraldatakse ideekorjet. Ideekorje kaardile on võimalik esitada asukohast lähtuvaid
seisukohti ja ettepanekuid, mis
aitavad valla ruumilist arengut
suunata. Ideekorje kaudu on võimalik tähelepanu suunata sellele,
mis on teie arvates tähtis Saaremaa vallas hetkel ja mis võiks teisiti olla tulevikus. Oma ideid saab
esitada 21. veebruarist kuni 31.
maini. Ideekorje kaardi leiab:
üldplaneering.saaremaavald.ee

KANDI

ringute Keskus positiivse hinnangu aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Selles osas on selleks aastaks planeeritud ettevalmistavad tööd ja järgmisel aastal juba reaalne ehitustegevus.
Kuna teenuskeskuse (endise vallamaja) osad ruumid on siiani tühjad ja
teenuskeskuse tööks neid vaja pole, siis
oleme välja kuulutanud ideede korje,
mida siia majja koondada. Kahjuks ei
ole ses osas väga aktiivsed oldud. Üks
tõsisemaid mõtteid praegu on rajada
tervisekeskus, kus oleksid nii perearst
kui ka apteek. Olge head, avaldage
arvamust.
Head mõtted ja ettepanekud on ka
kõigis muudes küsimustes alati oodatud. 6. veebruaril oli rahvamajas osavallakogu ja külavanemate ühine arutelu. Mul on kahju, et osavõtt oli suhteliselt kesine. Ühtpidi võib see tähendada,
et probleeme (õnneks) ei ole. Aga pigem kardan, et tegu on inimliku laiskusega. Keegi kusagilt kaugelt ju ei tule
meie asju korraldama. Kui meil endil
initsiatiiv puudub, siis on väga raske
meie piirkonna vajaduste eest seista ja
neid põhjendada. Ka uus külavanemate
statuut ja nende valimine on eelduseks,
et küla probleemid jõuavad kõrgemale
ja kaugemale. Olgem siis aktiivsed oma
koduküla elavdama. Selliseid kokkusaamisi on plaanis edaspidigi korraldada.
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Kevad on kohe-kohe käes ja siis on
kombeks ka luuad ja rehad välja otsida.
Ehk siis, et saabub suur koristusperiood. Olgem ka siin hoolsad. Selle järgi, kuidas me kaugemalt tulnuile paistame, kujundatakse ka mulje meist. Ja lohakust oskab võõras ju kõigepealt märgata. Teame seda igaüks kindlasti
omastki käest, kui kusagil kaugemal
patseerimas oleme. Ka valla järelvalveametnikud on maapiirkondi järjest rohkem üle vaatamas ja probleemseid kohti määramas. Ei tahaks, et Valjala siin
esirinnas oleks. 4. mail tuleb ka järjekordne talgupäev „Teeme Ära“. Küll
oleks ilus, kui meie piirkond talgute
arvult eeskujuks oleks. Siit minu üleskutse: Igal külal oma talgud! Kas teeme ära?
Rõõmsaks teeb ka see, et meie kool
ja lasteaed on jätkuvalt arenevad. Kui
eelmine aasta sai lasteaed ruumikitsikusest lahti uute rühmaruumide avamisega, siis tänaseks on jälle järjekord ukse
taga. Peame mõtlema, kuidas edasi. Sama saab öelda ka kooli kohta, kus teadaolevalt on järgmine aasta õpilasi rohkem kui praegu. Areng näitab, et piirkond elab.
Jõudu ja head pealehakkamist kõigis teie ettevõtmistes ning uute ja huvitavate mõtete ootuses
Tiit Aavik,
Valjala teenuskeskuse juhataja

Valjala raamatukogu 135
Valjala raamatukogu 135. ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks toimus mitmeid üritusi ja tegevusi.
23. novembril toimus klounide Piip ja
Tuut etendus "Loomad" Valjala rahvamajas. Väga tore etendus oli. 28. novembril
toimus Valjala Põhikoolis 5.-9. klassi laste
kohtumine kirjanik Aidi Vallikuga. Kirjanik rääkis Anni-sarja raamatute sünnist.
5. detsembril toimus raamatukogus
135. tegevusaasta tähistamine. Eeskavaga
esinesid lasteaia Lepatriinude rühma lapsed. Mihkel Koppel rääkis Valjala kandi
külade miljööst ja selle kiirest muutumisest ajas. Väga põnev ettekanne oli. Kultuurijuht Anneli Kaljuste luges katkendeid

135 aasta tagustest ajalehtedest. Maiustada sai pagar Helina Mäekivi kauni tordiga.
Tore üritus oli!
Sel aastal on toimunud raamatukogutunnid, kus peale raamatute tutvustamist
oleme mänginud lugemismänge. Lapsed
on mõistatanud rahvalikke loomanimesid,
otsinud raamatutegelastest paare, lugenud
luuletusi. Veebruaris kaunistasid lapsed
raamatukotte. Hetkel on uue omaniku
leidnud 33 raamatukogu ja Eesti Vabariik
100 logoga kotti.
Üritusi toetas rahaliselt Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp.
Suur aitäh neile!
Tiia Lätt
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Eesti lipp on väga ilus....
Nii laulsid Valjala lasteaia lapsed 22. veebruaril Eesti Vabariigi sünnipäeval. Lipu heiskas Sten
Auväärt koos poja Jonasega. Külas olid lastevanemad, kes esindasid Saaremaa naiskodukaitsjaid
ja kaitseliitlasi.
Koos lauldi Eesti Vabariigi hümni. Tervitussõnad ütlesid direktor Marina Tamm ja külaliste
esindajad Sille Lapp ja Rainer Laipaik.
Kuulati veel laste esituses laulu „Mu koduke“.
Järgnes kaitseliitlaste varustusega tutvumine,
mis pakkus uudistamist nii poistele kui tüdrukutele. Poistele pakkusid erilist huvi kaitseliitlastel
kaasas olnud relvad. Kogu lasteaia tüdrukud said
koos Sille Lapiga harjutada pidulikku jalutuskäiku, poisid kolonnis marssimist isadest kaitseliitlaste Mihkel Koidu ja Karel Eisti juhendamisel.
Lapsed said ronida kaitseliidu autosse ja istuda
juhiistmel.
Sirje Torn,
muusikaõpetaja

24.

veebruaril, Eesti
vabariigi sünnipäeval, toimus Valjala kirikus kontsert-jumalateenistus, kus esinesid segakoor Waldia
(juhendaja Inga Rand) ja kanneldajad: õpetaja Õie Pärtel ning
Lisette Kaljuste. Peale kontserti
koguneti kirikuaeda, kus süüdati
küünlad ning asetati pärjad, mälestamaks Vabadussõjas langenuid.
Samale päevale mahtus veel
Valjala rahvamajas toimunud
kontsert-aktus, kus Valjala osavallakogu esimees Kaido Kaasik
ja Valjala teenuskeskuse juhataja Tiit Aavik tunnustasid Valjala
Vabatahtlikku Päästekomandot
eesotsas Alain Sivousiga ja valla
heakorratöötajat Heli Kuuske tema tubli ja hoolsa tehtud töö eest.

AEG LENDAB KIIRELT JA
IGA HETK MUUTUB AJALOOKS
Tänavu kevadel täitub Sakla Külaarengu Seltsil 20
tegutsemisaastat. Seltsimajas ja muuseumis toimuvad
juubeli tähistamiseks mitmed üritused. Ootame teid
kõiki kaasa lööma:
1. mail korraldab MTÜ Eesti Maaturism avatud uste
päeva. Ühineme üleskutsega ja ootame teid sel päeval
külastama Sakla muuseumi. Kohvikus soojad saiad ja
pirukad!
4. mail „Teeme ära” talgupäev Sakla seltsimaja juures.
11. mail SAKLA SAIALAAT, õhtul Sakla seltsi sünnipäev.
Oodatud kõik, kes soovivad osa saada toredast peost!
Osavõtutasu 5 eurot.
18. mail toimub muuseumiöö „Öös on mustreid”,
oleme avatud kell 18 - 23.
21. juunil SAKLA JAANITULI. Tantsuks mängib „ Siin me
oleme” Muhumaalt.
20. - 21. juulil on avatud talude päev Saklas: tegevused
seltsimajas ja muuseumis, Sakla küla mõningad taluõued ootavad külastajaid. Loodame, et tuleb tore
kahepäevane üritus!
Igat üritust reklaamime Facebookis ja kuulutustel.
Olge aktiivsed ja osalege! Püüame omavahel suheldes
elu maal ikka alles hoida.
Ilusat kevadet Sakla seltsi poolt!
Agnessa Sepp
20. märtsil toimus Tallinnas Kultuurikatlas pärandikandjate ja -hoidjate tänuüritus "Pärand elab!"
Pidulikul tänuõhtul tunnustati pärandihoidjaid ja
neid, kes on kogukondade vaimse pärandi kandnud Eesti
vaimse kultuuripärandi nimistusse. Rahvakultuuri keskuse vaimse kultuuripärandi osakonna tunnuskirja "Tubli
tegija" pälvisid Agnessa Sepp ja Sakla külaarengu
selts.

Waldia segakoori sünnipäeva puhul said tänulilled koori 25 aastat
juhatanud Õie Pärtel ja viimased
neli aastat juhendajana tööd
teinud Inga Rand.
Näha ja kuulda sai kohalike
rahvatantsijate, koorilauljate ning
kanneldajate eeskava. Luulet lugesid Aarne Põlluäär ja Elina
Kurgpõld. Üllatuskülalistena
astus meeleoluka kavaga üles
ansambel Twain – koosseisus
Sten-Erik Liiv ja Sander Berens.
Peale kontserti olid kõik palutud
sööma pidupäevatorti ja maitsma
imemaitsvaid Sakla memmede
valmistatud lihapirukaid. Oli igati
meeldejääv sünnipäevapidu.
Anneli Kaljuste,
Valjala kultuurijuht

KEVADISELT TUJUKAID MÕTTEID...
... ja ideid on õhus palju,
kuid millised neist teoks saavad, näitab aeg ja ka teie soovid. Veel ei ole me pensionäride nõukoguga meie edasisi
plaane arutanud, kuid olen
uurinud kultuurimaja juhatajalt, millised on meie võimalused pidada meie kevadpidu
või millised on võimalused
suvise ekskursiooni korraldamiseks. Oma selle kevade
mõtteid tahaksingi teiega jagada.
Kevadpeo osas oleme
Anneli Kaljustega kokku leppinud, et kultuurimaja aitab
kultuuriprogrammi rahastada
ja omaosalusega teeme endile
kohvilaua, selle peo kuupäev
ei ole veel teada. Minu mõtetes on, et seekord vaatame kevadpeol mingit RAHVATEATRI ETENDUST! Vaat
sellised kevadiselt tujukad
mõtted minu poolt.
Mis puudutab meie iga-aastast ekskursiooni, siis ma olin
nii tujukas, et broneerisin Kihnu saarele sõiduks praamiajad
ja see OLETATAV reis on
plaanitud 10. JUULILE. Saame selle broneeringu ka ära

öelda, kui me ei soovi reisida.
Ekskursiooniga on meil kaks
võimalust: kas see reis ise kinni maksta, mis on orienteeruvalt 40-50 € inimene, või saada Saaremaa valla poolt mingisugune toetus ja selle võrra
on meil reis odavam. See on
ühepäevane reis.
Mul on suur palve, et Valjala teenuskeskuses paneksid
end kirja need, kes oleksid
nõus reisima Kihnu ka ainult
oma kulul. Kohe ei pea maksma, sest täpset maksumust
veel ei tea. Ma soovin ära hoida reisi korraldusega seotud
töömahtu, kui me ei saa Saaremaa vallalt toetust. Palun
tehke seda minu pärast, et ma
ei peaks tegema lihtsalt tühja
tööd. Kui olete end reisile registreerinud juba nüüd, siis
see tähendab, et olete nõus ka
oma kulul reisima. NEED ON
KÜLL VÄGA TUJUKAD
MÕTTED, aga paremaid mul
ei ole.
Tervist, päikest ja kevaderõõmu kõigile.
AITÄH hea koostöö eest.
Linda Raad
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Noortekeskuse tegemistest
Kodutütarde tegevused toimuvad
eelnevalt kokkulepitud kolmapäevadel
koolimajas. Jaanuaris tähistasime kodutütarde sünnipäeva, meisterdasime selleks puhuks küpsisetordi ja oodatud
olid ka külalised. Veel jõudime jaanuaris ka sõlmede tarkusi proovida.
Veebruaris meisterdasime sõbrapäevakaarte ja võistlesime lumistel küngastel kelkude ja suuskadega, Eesti
sünnipäevaks meisterdasime sini-mustvalgeid magnetlilli. Märtsis õppisime
juba salakirja ning plaan on valmistuda
lasteaia sünnipäevaks. Ootame kõiki
tüdrukuid meiega liituma! Tule ja küsi!
Noortekeskuses lõppes jaanuariga
luuletuste kirjutamise konkurss „Lume
lummuses“. Tublid ja auhinnaväärilised
luulemeistrid olid kõik 25 osalejat –
kaks vanaisa ja üks ema ka. Suur aitäh
õpetaja Ulvi Peetersile õpilaste utsitamise eest. Aga ühe toreda helkurlooma
võrra on nüüd turvalisem kulgeda järgmistel luuletajatel: Liis Treima, Joosep Pitk, Emma Kuris, Lisandra
Olop, Keiri Kiil, Sander Maripuu,
Karel Paomees ja Tarvo Lennart Pettersson.
Veebruar algas Saaremaa Päikesele
registreerimisega ja sinna ka ideede esitamisega. Madis ja Kristiina, hoian teile pöialt!
Osalesime noortega üleskutsel, kus
sooviti meisterdada Saaremaale 101 lumest tooli. Täpsed andmed puuduvad,
mitu tooli enne lume sulamist valmis
sai, kuid Valjala noored ja lapsed panustasid hästi – ka lasteaed võttis kahe
tooliga osa!
Sõbrapäeval sõime ikka küpsisetorti
ja üsna samal ajal sai osaleda ka Eesti
Laulu ennustusvõistlusel. Võitjaks tuli
Liis Treima!
Veebruaris saime mandrilt kätte
oma neli tomatitaime, mille kasvatamisega osaleme Räpina aianduskooli projektis „Tomatisõbrad“. Nüüd ootavad
need juba ümber istutamist.
27. veebruaril tähistasime rahvusvahelist jääkarude päeva. Selleks puhuks
tegime suure viktoriini, mille tublideks

võitjateks on Carmen Kivimaa ja
Laura Korb.
Üsna samal ajal ja isiklikust huvist
lähtuvalt tegime ka mõned animafilmid. Multikaid on oma telefoniga väga
lihtne teha!
Veebruarist märtsi viis meid tore ja
kosutav koolivaheaeg, kus kõik noored
said oma ilusaid hetki loodusest jäädvustada, neist kolm ilusamat välja valida ja siis osaleda fotojahil. Seekord oli
profipilgu parim foto Cariina Latkinil,
millel oli kaks paari parte. Vaatajate
lemmikuks osutus Elina Eisti foto.
Tublid osalejad olid ka Lisandra Vipp,
Maleena Ots ja Karmen Varipuu.
15. märts oli projektide esitamise
tähtaeg. Noorte soovid said paberile ja
ootame nüüd siis rahastamise tulemusi.
Kalapüügivõistlus „Lõve Lust“ toimub ikka, seda siis mais. Tehke konksud teravaks, värvige need ka punaseks,
otsige rohelist tamiili ja kaks kaaslast
ning oodake stardipauku.
Noorte omaalgatusi toetav konkurss
„Nopi üles!“ ootab taas ettevõtlike
noorte ideid.
Kui aastatel 2016-2018 toetas „Nopi
üles“ konkurss 141 erinevat noorte
algatust üle Eesti, siis sel ja järgmisel
aastal (2019-2020) eraldatakse põnevate ideede ellu viimiseks kokku 190 800
eurot. „Nopi üles“ on noorte omaalgatusi toetav projektikonkurss, mille eesmärk on lisaks ettevõtlikkuse toetamisele ka kodukoha arendamisse panustamine. Nii ootab „Nopi üles“ konkurss
2019. aastal noortelt taas projektiideid,
mis pakuks ka teistele noortele ja kogukonnale uusi tegutsemisvõimalusi. Tasub meeles pidada, et konkursil võivad
osaleda kõik noored vanuses 7-26 eluaastat ning meeskonda peab kuuluma
vähemalt kaks liiget. Võrreldes eelnevate aastatega on konkursi tingimustes
mõningaid muudatusi. Näiteks saab ühe
projekti jaoks taotleda kuni 1 800
eurot, kuid seejuures on lubatud lisaks
kohaliku omavalitsuse või selle hallatava asutuse oma- ja kaasfinantseering
summas kuni 900 eurot. See suunab

VALJALAS MÄNGITI VÕRKPALLI
Pühapäeval toimus Valjala Põhikoolis naistepäevaturniir
võrkpallis, kus mängisid üks mees ja üks naine.
Kokku osales 6 paari. Esikohale tulid Katleen Kangur ja
Fredi Kostikov, teise koha saavutasid Mona-Theresa ja
Urmo Saar ning kolmanda Triin ja Mario Kald.
Pirgit Nuut

noori veelgi enam koostööle kohaliku
omavalitsusega ja võimaldab kaasata
kohaliku omavalitsuse vahendeid
noorte poolt kogukonna hüvanguks
loodud projektide elluviimiseks. Kui on
huvi või tore mõte, tule, räägime!
Ka 2019. aastal on tulemas noorte
filmifestival KG MFF. Sel korral on
sündmus eriti eriline, sest minifilm tähistab oma 10. sünnipäeva. Liikuvaid
pilte vaadatakse ja hinnatakse ikka samas kohas, kus alati — Kuressaare Linnateatris. Kohal on ka professionaalne
žürii ja oma loometööle saad kohe ka
otsest tagasisidet. Just praegu on viimane hetk hakata oma filmi looma! Kui
ideid on palju ega suuda valida, millest
filmi teha, tee mitu!
Selleaastaseks peateemaks on AEG.
Aga mis on aeg? Aeg on just see, milleks Sa ise seda pead. Kas meil on seda
vähe? Mida peaks sellega tegelikult
peale hakkama? Kas aega saab raisata?
Kuidas kinkida aega? Kas ajas saab ehk
rännatagi? Kuidas elasid meie esivanemad ja kuidas elatakse tulevikus? Kõigile neile küsimustele loodetakse saada
vastused suurel galaõhtul.
Oma vastused filmide näol saad esitada siia: https://goo.gl/zXbLiv. Registreerimine kestab 20. aprillini. Saaremaa
ainus noortele suunatud filmiüritus Kuressaare Gümnaasiumi Minifilmide
Festival leiab aset 29. aprillil kell 18.00
Kuressaare Linnateatris. Kõiki filmisõpru oodatakse osalema ja vaatama!
Igapäevased tegevused noortekas
toimuvad ikka jätkuvalt nädalaplaani
järgi. Aga alati on oodatud noorte endi
tegevussoovid, mida siis koos ellu viia
proovime.
PS! Vaata koos lapsevanemaga üle
oma jalgratas ja turvavarustus: kas ratas
on tehniliselt korras, kas kiiver mahub
pähe ja seda saab korralikult kinnitada.
Ja kas tuled töötavad?
Ja ikka küsi, kaeba, kurda, kiida!
Sille Lapp,
noorsootöötaja

VALJALA TEENUSKESKUSE
2019. AASTA PUHKUSED
Tiit Aavik (teenuskeskuse juhataja) 01.-19. juuli, 29. juuli9. august 2019
Ingel Kuusküll (infospetsialist) 10.-26. juuni, 22.-26. juuli ja
12.-27. august 2019
Kairi Nuut (sotsiaaltöö spetsialist) 29. aprill-03. mai,
25.-28. juuni, 22. juuli-02. august, 12.-27. august 2019.
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Merike ja Taavi!
Õnnitleme pisitütre
LISELL MÄGI
sünni puhul 05. jaanuaril 2019

....
Õnn on inimese käterammus.
Raskusteski kätkeb õnne eos.
Õnn on mõistuse ja kindla sammu,
töö ja rõõmu katkematu seos.

Kristi ja Arthur!
Õnnitleme pisipoja
ANDREAS MALVE
sünni puhul 19. veebruaril 2019

Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi
1.01. Ellen Kivi
Sakla küla
2.01. Üülo Sink
Tõnija küla
4.01. Veneida Kreem
Turja küla
12.01. Lembit Kadarik
Väljaküla
13.01. Heino Pajula
Jõelepa küla
13.01. Viivi Vääster
Valjala alevik
20.01. Liisa Sinikka Porra
Väkra küla
20.01. Manda Väester
Kuiste küla
21.01. Aarne Brokmann
Jööri küla
23.01. Kalev Süld
Sakla küla
23.01. Jaakko Toivo Mikael Seppälä Väkra küla
26.01. Juta Rettau
Jõelepa küla
26.01. Ljubov Laus
Valjala alevik
27.01. Avo Reino
Siiksaare küla

/Ellen Niit/
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Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi
1.02. Evi Lember
Valjala alevik
2.02. Kalev Mägi
Jõelepa küla
4.02. Elvi Väli
Koksi küla
7. 02. Helju Varik
Oessaare küla
9.02. Selma Väster
Kõriska küla
11.02. Õie-Astra Aders
Siiksaare küla
13.02. Armilda Kärgenberg
Sakla küla
18.02. Helgi Sirel
Valjala alevik
23.02. Volli Lipp
Jööri küla
23.02. Selma Haab
Valjala alevik
24.02. Vilma Süld
Kõnnu küla
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Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi
13.03. Naima Mihkelson
Koksi küla
20.03. Aime Maripuu
Kalli küla
22.03. Koidu Lesk
Sakla küla
27.03. Vello Lehtsalu
Kallemäe küla
28.03. Kalju Tänav
Kuiste küla
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75
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TEADE!
Teeme Ära talgupäeva meeskond kuulutab alanuks tänavuse talgukevade, mis kulmineerub maikuu esimesel laupäeval,
4. mail peetava üle-eestilise talgupäevaga. Koostöös Eesti
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega on sel kevadel üks üleskutse korrastada oma kodukandis laulu- ja tantsupeo tule
teekonnale jäävaid kultuuriväärtuslikke paiku. Töid ja tegemisi mahub aga talgupäeva taas väga erinevaid. Muuhulgas kutsutakse eestimaalasi kaasa lööma õueraamatukogude meisterdamise algatuses ning osalema nurmenukutalgutel, mille
eesmärgiks on aidata Tartu Ülikooli teadlastel hinnata meie
looduse liigirikkust ja seisukorda. Kõiki talguid saab tänasest
kirja panna talguveebis www.teemeara.ee.
Valjala piirkonna heakorra talgud toimuvad laupäeval,
11. mail, kl 10.00. Saame kokku Valjala teenuskeskuse ees.
Võimalusel kaasa rehad ja saed. Valla poolt töökindad, sae
kütus ja soe supp. Info tel. 5886 6736 Anneli
Lp. Kaja lugeja!
Kui Sul on huvitavaid juhtumisi, sündmusi või ka muresid,
mida tahaksid teistelegi lugeda anda, siis võid need saata
valjala.raamatukogu@saare.ee või tuua Valjala raamatukokku.
Kõik kirjatööd on teretulnud! Fotod tagastame pärast lehe
ilmumist. Ootame aktiivset osalemist! Avaldame ka teateid ja
kuulutusi!
VALJALA PIIRKONNA INFOLEHT
KAJA
Maht 0,5 trükipoognat, trükiarv 500 eksemplari
Toimetaja Tiia Lätt, keeletoimetaja Tiina Kuusk

AK Getmer OÜ korstnapühkija tuleb Valjala piirkonda
ajavahemikus 18.-21. juuni 2019 ja 10.-13. september
2019. Korstnapühkimist saab registreerida Valjala teenuskeskuses tel 452 5167.

MÄLESTAME
Tunde taas lööb aegade kell.
Jääb alles mälestus hea ja hell.
82-aastane LEMBIT RAAMAT
Kõnnu küla, suri 15. detsembril
56-aastane ANDRES KURGPÕLD
Põllukülast, suri 17. detsembril
77-aastane HEINO MARIPUU
Sakla külast, suri 21. detsembril
83-aastane EINO RAND
Tõnija külast, suri 4. veebruaril
73-aastane PILVI LAINE
Tõnija külast, suri 10. veebruaril
48-aastane ERVIN AUU
Valjala alevikust, suri 10. märtsil
Avaldame kaastunnet omastele

