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Merepäevad on saanud
inspiratsiooni tuulest
9.–11. augustini Raiekivi säärel ja Kuressaare supelrannas toimuvad 22. Kuressaare merepäevad kannavad
alapealkirja “Tuule puudutus”, ent sellegipoolest on festivali peategelane meri.

TUULT PURJEDESSE: Merepäevade pealava kujutab endast sellelgi aastal purjedes laeva, mille pardal astuvad üles tuntud artistid ja kus toimub nii ava- kui
Alar Truu
ka lõputseremoonia. Fotomeenutus möödunud aastast.

“Tervikuna on merepäevad oma ülesehituselt samasugused nagu paaril viimasel aastal,” selgitab Kuressaare Kultuurivara juhataja ja merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja. “Huvilisi ootavad laada-, messi-, lasteja mereala koos laevadega, lisaks folgiplatsile on üles seatud kaks lava – purjedes merelava ja rannalava –, sisulisemaid arutelusid pakub mõttekoda ja merepäevi väisab ka kinobuss,” loetleb ta peamised märksõnad.
“Aastate lõikes on merepäevadel olnud
kindel alateema, tänavu on selleks “Tuule
puudutus”. Idee sai alguse lossihoovi pukktuulikust, mis merepäevade ajal avatakse.
Tuuliku paneb liikuma tuul ja see panigi
meid tuulele mõtlema,” räägib Tammoja,
meenutades, et möödunud aastal mõjutas
tõusnud tormituul ka merepäevade korraldamist. “Mere ääres on tuul väga oluline –
see mõjutab meie kliimat, inimeste elu siin
merekaldal. Meid on inspireerinud, et tuule
puudutus on valdavalt siiski positiivne ning
tuul saab olla ka hea ja kasulik.”

E

nim kajastub tuuletemaatika merepäevade mõttekoja kavas. Eesti teaduste akadeemia president Tarmo
Soomere kõneleb teemal “Eesti tuulised rannad ja rahutu rannikumeri”, Mihkel Koppel räägib tuulikute taastamisest, huvitava nurga alt läheneb tuuleteemale rallitiimi M-Sport sünoptik Jüri Kamenik. Lisaks
tuleb juttu meretuuleparkidest ning muustki mere ja tuule ühisosast. Mõttekojas räägitakse ka puudutusest selle tavapärases tähenduses ning oma mõtteid avavad Margus Vaher ja Krista Lensin. Anu Saagimi eestvedamisel toimub ka Õhtulehe veebisaate “Puuduta mind!” salvestus.
Sissepääs kogu festivalialale, paljudele
kontsertidele ja folgiplatsile on prii, nagu ka
avatseremoonia ja sellele järgnev kontsert.
Merepäevad juhatab sisse vallavanem Madis

KOMMENTAAR
MIHKEL TAMM, vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja
Saaremaale ja Kuressaarele on merepäevad sama olulised kui saarlasele meri. Merest püüavad
vaprad kalamehed toidu me söögi- ja pidulauale, meri piirab meid igast ilmakaarest ja on alati
olnud osa saarlase identiteedist. Merepäevad on Saaremaa suve tihedas kalendris leidnud
endale kindla koha ja sel nädalalõpul jõuavad merele ka paljud need, kes miskipärast aasta
jooksul merele veel rahulikult purjetama jõudnud ei ole.
Seekordsetel merepäevadel osaleb 4–5 klassikalist puidust purjelaeva, kiirkaater ja võimas
miinijahtija Ugandi. Samuti on kindlasti tasemel merepäevade programm ja eriti võiks inimestele
huvi pakkuda merepäevi lõpetav laser-show, mis on hea vaheldus klassikalisele ilutulestikule.
Usun, et merepäevadelt leiab igaüks endale huvitavat ja meelepärast tegevust, ning loodan, et
järgmistel aastatel on Kuressaare merepäevad laienemas juba ehk pigem Saaremaa merepäevadeks. Mu väike unistus oleks mere poolt vaadata Panga panga kaljuseinale projekteeritud kino.

Kallas ja avakontserdil astub üles Sofia Rubina koos Uku Suviste ja Siim Aimla bändiga.
Järgmistel päevadel saab merelaval kaasa
elada Marko Matvere, Jaan Tätte ja Liisi Koiksoni, Sadamasilla, Terminaatori, Getter Jaani,
Sõpruse Puiestee, Uudo Sepa ja Läti instrumentaalansambli Dagamba kontsertidele.
“Finaal on laupäeva õhtul, kui pärast viimase esineja, Dagamba etteastet algab laser-show “Tuule puudutus valguses ja helis”,
mille autor on Tiit Kikas. See on vaatemänguline massiivne multimeediaetendus, mis
kestab 20 minutit ja millesse on videomapping´uks kaasatud ka merelava purjed,” kirjeldab Tammoja.
Küsimusele, kellele on merepäevad mõeldud, vastab peakorraldaja, et festival on suuresti suunatud kohalikule elanikkonnale ehk
siis Saaremaa oma inimestele, samuti lähematele ja kaugematele külalistele. “Merepäevad on mõeldud heas mõttes kõige laiemale
publikule. See on pereüritus, kus tegevust
peaks jaguma kõigile.”
Kui seni olid merepäevad suurim üritus,
mida Kuressaare linn ise korraldas, siis nüüd
on see saanud Saaremaa valla suurimaks omaürituseks ning õigustatult tekib küsimus, kas Kuressaare merepäevadest on tulevikus saamas

Saaremaa merepäevad. “Saaremaal on palju ilusaid sadamaid, aga kui üritus väga suureks ajada, on muidugi oht, et tervik laguneb käest. Kogu
vallale laienedes peaks üritus koonduma ühise nimetuse alla ja tuleb mõelda, kuidas korraldada kogu üritust nii, et rõhuasetused oleksid
paigas ja programmi üritused ei hakkaks omavahel konkureerima,” märgib Tammoja. “Igasugune üritus, nii ka merepäevad, peab olema
kogu aeg mingis arengus. Viimased kolm aastat on areng olnud üsna ühesugune, ühel hetkel on mõistlik valida järgmine lahendus.”

R

ääkides ootustest tänavustele merepäevadele, ütleb Tammoja, et ennekõike soovib ta, et publik oleks rahul
ja inimestel oleks põnev. “Loomulikult loodan, et kontserdid lähevad hästi ja et
inimesed jääksid programmiga rahule. Kõige rohkem naudingi seda, kui näen, et merepäevadelt ei joosta kiiresti läbi, vaid jäädakse pikemaks ajaks, leitakse tegevust ja veedetakse mõnusalt aega – tunned, et siin on
hea ja sind on oodatud.”
Kristina Maripuu

Programmiga saab tutvuda
www.merepaevad.ee ja merepäevade
Facebooki lehel.

Valla arengukava
ja eelarvestrateegia ootavad
tagasisidet

S

aaremaa vallavalitsus kiitis heaks ja
suunas avalikustamisele Saaremaa
valla arengukava (2019–2030) ja eelarvestrateegia (2019–2022). Avalik
väljapanek kestab 24. augustini, mil arengudokumentidega saab tutvuda valla kodulehel www.saaremaavald.ee/arengukavad2.
“Kokku on pandud Saaremaa valla esimene arengukava ja eelarvestrateegia ehk
kindlasti on tegu ajalooliste dokumentidega,” tõdes Saaremaa vallavanem Madis
Kallas. “Kõik osapooled oleksid soovinud
nende dokumentidega kindlasti veel kauem
tööd teha, aga paraku on tähtajad seadusest tulenevalt ees,” rääkis vallavanem, lisades, et omavalitsuste ühinemisega seonduvalt oli aasta esimeses pooles raske vajalikul määral ajalist ressurssi leida.
“Kindlasti võib täna öelda seda, et need
dokumendid on ajas muutuvad ja seda ka
näiteks investeeringuobjektide osas, sest
kõiki objekte veel ette ei teata. Samuti tasub tähelepanu pöörata sellele, et investeeringute loetelus on mitmeid objekte, mis
on juba töös või mille osas on kaasrahastuse otsus saadud.”
Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep selgitas, et arengukava struktuur on praegu
teadlikult jäetud mõnevõrra ebaühtlaseks,
sest ühtlustamisega oleks pidanud mõne
valdkonna sisuosa üldistama hakkama. Samas ei võimalda arengukava formaat ka
väga detailseks minna. “Kõik ideekorje käigus saadud märkused ja kommentaarid on
arengukava koostamisel läbi vaadatud ning
vastavad valdkonnad saavad järgnevatel
aastatel nende elluviimist arutada,” lisas ta.
“Kasutatavate mõõdikute statistika osas
tuleb arvestada, et kuna vald ei ole veel ühte
tervet aastaringi läbinud, ei ole veel võimalik 2018. aasta statistikat välja tuua. Arengukava järgmisel ülevaatamisel oleme paljuski juba targemad,” sõnas Närep.
Madis Kallas märkis, et vallavalitsus tänab kõiki, kes on seni valla arenguteemadel kaasa mõelnud. “Ootame kõiki osalema arengukava avalikustamise aruteludel
– kindlasti nii neid, kes ideekorje käigus
oma mõtted esitasid, kui ka neid, kes nüüd
sooviksid ja tahaksid kaasa rääkida.” Avalikud arutelud toimuvad 13. augustil kell
16 Kuressaare raekojas (Tallinna tn 2) ja
16. augustil kell 16 Orissaare kultuurimajas (Kuivastu mnt 37).
Avalikustamisperioodi kestel saab mõlema dokumendi osas esitada ettepanekuid
ja nende esitamise tähtaeg on 24. augustil
kell 15. Kirjalikke ettepanekuid oodatakse
Saaremaa vallavalitsuse aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil
vald@saaremaavald.ee. Arengukava ja eelarvestrateegia esitatakse seisukoha kujundamiseks ka osavallakogudele ja Lääne-Saare kogukonnakogule.

Taotleda saab
1. klassi toetust

V

allavalitsuselt saab taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust, mille suurus on 175 eurot.
Toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal juhul, kui tema enda elukoht ja
esmakordselt koolimineva lapse elukoht on
lapse kooliminemise aastal rahvastikuregistri andmetel ka hiljemalt 1. septembri seisuga Saaremaa vald. Taotluste menetlemine ja toetuste väljamaksmine toimub jooksvalt ja toetus makstakse välja orienteeruvalt kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest. Toetuse saamiseks tuleb
pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda
või teenuskeskusesse. Blankett on leitav valla kodulehelt www.saaremaavald.ee/et/sotsiaaltoo, samuti saab selle täita vallavalitsuses või teenuskeskuses kohapeal.
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Avaneb
kogukondliku
turvalisuse
toetusvoor

P

rogrammi “Turvalisemad kogukonnad“ maakondlike toetusvoorude
eesmärk on aidata kaasa turvalise
elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja koos tegutsemise
kaudu tagatakse ohtude ennetamine, elanikkonna kaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise
elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste
koostööd ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille liige või asutaja ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning
vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Viimased saavad
olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.
Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ning
näitama kogukondlikku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi
ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) rolli
tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.
Toetussumma piirmäär on 3500 eurot.
Juhul kui projekti eelarves on soetuste või
investeeringute tegemine suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses. Taotlusvoor on avatud 13. augustist, taotluse esitamise tähtaeg on 13. september kell
16.30. Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood
on 13. august 2018 – 1. oktoober 2019.
Täpsem info (taotlemise tingimused ja
taotlusvorm) on Saaremaa valla kodulehel
www.saaremaavald.ee, Muhu valla kodulehel www.muhu.ee ja Ruhnu valla kodulehel www.ruhnu.ee. Programmi rahastatakse kogukondliku turvalisuse maakondlikust toetusvoorust. Lisainfo tel 45 25 024,
riina.allik@saaremaavald.ee.
Eakate 21.-22. augustini toimuva
Lääne-Harjumaa reisi teine osamakse
on 45 eurot, mille saab tasuda 3.08 ja
6-7. augustil Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna tn 10) sotsiaaltoetuste
nõuniku Liina Kohu kätte. Lisainfo tel 452
5057 ja 506 8253 (Liina Kohu) ja 520 1389
(Tiiu Kallas).

Vägivallast on väljapääs

V

ägivald on sõna, mis tekitab paljudes ebamugavust. See on kogemus, mis on läbi põimunud valu ja hirmuga, häbi- ja
süütundega. Paraku räägivad
mitmed uuringud sellest, et Eestis on suur hulk kodusid ja peresid, kus vägivald on elu igapäevaosa. Eelmisel, 2017. aastal registreeriti politsei andmetel ainuüksi Saaremaal 220 lähisuhtevägivalla juhtumit, kus oli tegemist kas vaimse või füüsilise
vägivallaga. 43 juhul olid kannatajateks ka lapsed.
Kuigi lähisuhtevägivallast on
hakatud viimastel aastatel üha
enam ka avalikult rääkima, on
see siiski veel väga varjatud, kuid
kahjuks levinud teema. Vägivalla jätkumist toetab paraku ka
ühiskonnas levinud arusaam, et
see, mis toimub teise pere koduseinte vahel, pole kellegi teise asi.
Või et sõimamine, alandamine ja
peksmine ongi Eesti kodus tavaline, vaat et normaalnegi. Tegelikult ei ole aga inimese vastu
suunatud mis tahes vägivald kellegi eraasi, vaid inimõiguste rikkumine – ka siis, kui see leiab
aset kodus.
Lähisuhtevägivald on peaaegu alati sooliselt spetsiifiline kuritegu, kus vägivallatseja on 90
protsendil juhtudest mees ja
ohvriks naine. Lähisuhtevägivald on igasugune lähisuhetes
esinev väärkohtlemine ja vägivald, kus kasutatakse võimu
(füüsilist, vaimset, materiaalset,
seksuaalset) ning kontrolli teise
isiku või isikute üle, tekitades
neile füüsilist ja/või emotsionaalset kahju. Lähisuhtevägivald leiab aset eraelus, enamasti inimeste vahel, kes on omavahel lähisuhtes, veresuguluses või
seaduslikult seotud. Ohvrite hulgas on ka mehi, aga enamasti
jääb vägivallas füüsiliste näitajate poolest nõrgemaks pooleks
üldjuhul siiski naine.
Miks ohver vägivaldsest
suhtest ei lahku?

Väga paljudel juhtudel kestab lähisuhtevägivald aastaid, ka aastakümneid. Tekib küsimus –

miks ometi ohver suhet ei lõpeta? Põhjuseid selleks on mitmeid
– ohver on vägivallatsejast materiaalselt sõltuv, ohvril on hirm
vägivallatseja ees, ta usub, et ei
saa üksi hakkama. Elumuutus,
kus kõik on uus ja tundmatu,
näib hirmutav ja vahel ka võimatu. Kui inimene elab pikka aega
vägivaldses keskkonnas, kus teda
pidevalt alandatakse, hirmutatakse, süüdistatakse, pekstakse,
siis mõjub see vaimsele tervisele niivõrd laastavalt, et inimesel
kaob täielikult eneseväärikus ja
usk endasse.
Paraku lisandub sellele ka
ühiskonna valdavalt negatiivne
hoiak ohvri suhtes, mis on tihtipeale süüdistav ja eeldab naiEelmisel, 2017. aastal
registreeriti politsei andmetel ainuüksi Saaremaal 220
lähisuhtevägivalla juhtumit.
selt koduvägivalla kohapealt
vaikimist ning mehe meele järele olemist. Iganenud ettekujutused soorollidest taastoodavad igas uues põlvkonnas samu
käitumismustreid ja soodustavad vägivalla jätkumist. Nii jääbki naine üsna lihtsalt vägivallatsüklisse lõksu. Vägivalla sees
elanud naine arvab ja usubki, et
tema on süüdi ja väärib karistust.
Lähisuhtevägivalla all kannatavaid naisi aitab Saaremaal
naiste tugikeskus

Alates 2016. aasta veebruarist pakub Saaremaal naistele turvalise keskkonna ja nõustamise teenust MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus. Igapäevaselt on Saaremaal
tagatud ööpäevaringne valmisolek ohvreid telefoni teel nõustada, vajadusel ka majutada. Kord
kuus saab kokku naiste tugigrupp, kus kohtuvad need vägevad naised, kes on oma elus vägivallaringi lõpetanud või on alles vägivallast väljumas. Tugikeskuse töötajad annavad ohvrile
infot abi saamise võimalustest,
toetavad emotsionaalselt ning
pakuvad esmase psühholoogili-

se nõustamise ja kriisiabi võimalust. Kindlasti on tagatud ohvri
konfidentsiaalsus.
Vägevad naised

Tiina (41-a, nimi muudetud) liitus Saaremaa naiste tugigrupiga
eelmise aasta märtsis. Ta oli enne
seda olnud vägivaldses suhtes veidi üle aasta. “Suhte alguses oli kõik
hästi – mees oli viisakas ja hooliv,
töötas juhtival ametikohal. Polnud
mingeid märke vägivaldsest käitumisest,” meenutab Tiina kooselu algust. “Tasapisi toimus aga
muutus – mees hakkas ähvardama, alandama, mida aeg edasi,
seda rohkem. Kui olime pool aastat koos olnud, algas ka tõukamine, mis päädis peksmisega.”
Esialgu arvas Tiina, et löömine oli tingitud sellest, et mees oli
purjus ega andnud endale aru,
mida tegi. Edaspidi aga tuli mees
kallale ka kainena. “Siis hakkas
häirekell peas lõpuks tööle,” meenutab Tiina juhtunut. Ometi ei
tulnud ta kodust kohe ära. “Kohutav hirm oli,” põhjendab naine. “Mees lubas mu lapsed ja ema
ära tappa. Kuna tal oli püss ja ta
tulistas mitu koera surnuks, siis
ma tõepoolest väga kartsin teda.”
Tiina leidis Saaremaa naiste
tugikeskuse kohta info internetist. Kuna mees kontrollis poetšekilt ostu tegemise kellaaegu,
siis pidi Tiina pärast poes ostu
sooritamist minema alati otsejoones koju. Väiksemgi ajaline
nihe tekitas mehes juba pahameelt ja Tiina sai iga kord sõimu
ja alandamise osaliseks. Tiina
kirjeldab, kuidas tal oli tugikeskuse töötajaga võimalik suhelda
vaid autoroolis olles.
“Sain tugikeskuse töötajalt
infot tugikeskuse majutusvõimaluse ja muude teenuste kohta.
Teadmine, et ma pole oma murega üksi, andis jõudu ja tuge. Kui
suhe vägivaldse mehega lõppes,
ma majutusteenust siiski ei vajanud, vaid leidsin ise endale elukoha. Küll aga sain tugikeskuse
töötajalt nõustamist ja emotsionaalset tuge ning liitusin naiste
tugigrupiga, kus osalen siiani. Jagame seal kogemusi, kuulame ja
toetame üksteist. Paljudel vägi-
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KERLI PIHEL, MTÜ Pärnu
Naiste Tugikeskus juhtumikorraldaja Saaremaal
“Meie roll on pakkuda lähisuhtevägivalla all kannatavale
naisele esmast psühholoogilise
nõustamise ja kriisiabi võimalust, vajadusel pakkuda turvalist
majutust, jagada infot tugisüsteemide kohta, anda esmast
nõu juriidilistes küsimustes.
Vägivallaringist väljumine on
pikk protsess. Tihti on meil
vaja aidata naisel mõista, et
tema pole süüdi vägivaldses
suhtes, nagu mees on talle
sisendanud. Olulisim on
teadmine, et alati on olukorrast väljapääs. Tiina lugu on
üks paljudest edulugudest.
Tema puhul väärib suurt
tunnustust see, et ta leidis
endas jõu ja julguse teha
mehe käitumise kohta ka
politseis avaldus – algatati
kriminaalmenetlus, misjärel
määrati tingimisi vanglakaristus. Saab loota, et see
vähendab mehe karistamatuse tunnet ning aitab võib-olla
päästa mõne teise naise elu.”

valdsest suhtest tulnud naistel on
ka lapsed, kellele on vägivaldne
kasvukeskkond mõjunud väga
halvasti ja kellel on siiani palju
probleeme, kuigi enam vägivallatsejaga koos ei elata. Arutleme
tugigrupis ja püüame leida koos
lahendusi. Õhkkond ja suhtumine tugigrupis on usalduslik ja
sõbralik, keegi ei kritiseeri ega
halvusta,” on Tiina tugigrupile
tänulik.
Vägivald kodudes puudutab
igaüht meist. Märgates ja toetades vägivaldses keskkonnas elavaid inimesi, aitame luua tervemat ühiskonda. Kui näed, et keegi vajab abi, või vajad seda ise, helista Pärnu naiste tugikeskuse
Saaremaa numbril 53 098 919 või
pöördu politseisse, helistades 112.
Rohkem infot: www.naistevarjupaik.ee või naistevarjupaik@gmail.com, saaremaanaistetugikeskus@gmail.com
Kadi Trave,
MTÜ Pärnu Naiste
Tugikeskus töötaja

Saaremaa vallavalitsuse ja -volikogu istungid
Vallavalitsuse 24. juuli istungil otsustati
• Kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne ja pikendada kahe toetuslepingu tähtaega.
• Toetada 3000 euroga MTÜ Kultuuriselts Kevade
tegevust.

• Kuulutada välja avalik konkurss lastekaitsespetsialisti tähtajalise ametikoha täitmiseks.
• Kehtestada Kuressaare Perekodu tasuliste teenuste hinnakiri.
• Tagada eluruumid (sotsiaalteenus).

• Kinnitada Kuressaare linna projektitoetuste taotlemise II vooru tingimused.

• Sõlmida MTÜ-ga Saaremaa Surfiklubi Kalda pst 1
maa-ala kasutamise leping.

• Anda luba avaliku ürituse korraldamiseks (rallispordi treening; Kuressaare koolilaat; “Laula mu laulu”
suvetuur; Saaremaa Cup 2018; pop-up restoran
Suuriku pangal).

• Koormata vallale kuuluvad kinnistud Elektrilevi OÜ
ja Telia Eesti AS-i kasuks.

• Moodustada Pärsama lasteaia direktori valimiseks
konkursikomisjon.
• Määrata preemia Kuressaare vapilaeva EML Admiral Cowan tegevteenistuses olevale kaitseväelasele
(saaja avalikustatakse Kuressaare merepäevadel).
• Eraldada MTÜ-le Väinamere Uisk 180 eurot ja
MTÜ-le EAÕK Tornimäe Neitsi Maria kogudus 310
eurot (kontsertide korraldamiseks).
• Eraldada eelarve reservfondist 1000 eurot AS-ile Kuressaare Sanatoorium (Shanghai ooperiteatri toitlustamiseks) ja 5565 eurot Orissaare lasteaiale Päikesekiir (asenduspindadel toitlustamise korraldamiseks).

• Määrata esindaja korteriühistu üldkoosolekule
(Tornimäel).
• Kinnitada riigihanke “Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel” tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Level pakkumus kogumaksumusega 151 980,88 eurot.
• Anda nõusolek katastriüksuste jagamiseks.
• Seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Nõustuda keskkonnaameti otsusega pikendada
AS-i Saare Erek maavara kaevandamise luba (Lagenõmme maardla).
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuse “Ansekülas Vallimaa detailplaneeringu vastuvõt-

mine ja avalikule väljapanekule suunamine” eelnõu.
• Kutsuda tagasi SA Saare Arenduskeskus nõukogu
liikmed Anu Vares ja Margus Puust ning määrata
nõukogu liikmeteks Maire Forsel ja Nalmond Meri.
• Kutsuda tagasi SA Lääne-Saare Kultuurivara nõukogu liikmed Andres Tinno, Urmas Lehtsalu ja
Tõnu Munk ning määrata nõukogu liikmeteks Liina
Jürisson, Tiina Luks ja Priit Penu.

Vallavolikogu 25. juuli erakorralisel
istungil otsustati
• Omandada Saaremaa vallale enamusosalus Kitsas
16 Kodu OÜ-s.
• Määrata Kitsas 16 Kodu OÜ täitma elamumajanduse alaseid avalikke ülesandeid.
• Vallavalitsuse 31. juuli istungil otsustati
• Tagada eluruum (sotsiaalteenus).
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks vallale kuuluv kinnistu.
• Kinnitada Kuressaare Linnamajanduse teenuste
hinnakiri.
• Kinnitada lihthanke “Elektrienergia ostmine 2018”

tulemused ja tunnistada edukaks INTER RAO Eesti OÜ pakkumus (elektrienergia börsihinnale lisatav
marginaal on 0,42 eurot ilma käibemaksuta).
• Korraldada riigihange “Traktori kapitalirent”.
• Eraldada OÜ-le Kuressaare Bussijaam bussijaama
haldamiskulude katmiseks 2500 eurot.
• Eraldada MTÜ-le Jööri Küla Selts 500 eurot, hallatavale asutusele Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam 900 ja MTÜ-le Saarte Traallaevade
Omanike Ühing 3000 eurot.
• Kaasfinantseerida OÜ Raunakivi ja MTÜ Tahula
Küla projektitaotlust “Tahula küla uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine”
summas 6988,20 eurot.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Eraldada eelarve reservfondist 6053,60 eurot SAle Eesti Kontsert.
• Kiita heaks ja suunata avalikustamisele Saaremaa
valla arengukava aastateks 2019–2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2022.
Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris
http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
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Mis toob külalised Saaremaale?

aaremaa on aastasadu olnud populaarne suvituskoht. Omal ajal käisid patisaksad siin tervist turgutamas, aga kes ja mis põhjusel tulevad Saaremaale praegu? MTÜ
Visit Saaremaa viis turismimessidel läbi küsitluse, kas messikülastajad on Saaremaal käinud ja
mis on esimene sõna, mis neil
Saaremaaga seostub. Ankeete
analüüsis TTÜ Kuressaare kolledži lõputöö tarvis Mario Sau.
Laias laastus pool saarel käivatest turistidest on kodumaised.
Just eestlaste najal seisab suuresti püsti ka Saaremaa turismisektor talviti, sest siis moodustavad
majutusasutuste külalistest tervelt 85% eestlased. Suvel on vaatepilt oluliselt kirjum.
Tallinna turismimessil läbiviidud küsitluse vastustest selgus, et 86% inimestest on Saaremaal käinud. Kuigi see protsent
on meeldivalt kõrge, oli vastajate hulgas siiski ka 14% eestlasi,
kes pole kunagi Eesti suurimale
saarele sattunud. Selgus, et kõige enam seostus Saaremaa loo-

duse ja kultuuriga. Küsimuse,
mis teile Saaremaaga esimesena
seostub, vastuseks kirjutati kõige sagedamini kadakas (16% vastanutest), järgnesid linnus (10%)
ja tuulikud (10%).
Saaremaale jõudvatest väliskülalistest on traditsiooniliselt
esikohal olnud soomlased. Paraku on nende arv viimase kümne
aasta jooksul kolmandiku võrra
vähenenud. Üheks põhjuseks on
kindlasti n-ö “Saaremaa valsi”

maa kuvand põhjanaabrite silmis on sarnane eestlaste omaga.
Iga neljas soomlane kirjutas küsitluslehele, et talle seondub Saaremaa ennekõike ilusa loodusega. Tihti mainiti ka merd (15%).
Erinevalt eestlastest, kelle silmis
olid looduse kõrval olulisel kohal kultuuriväärtused, on soomlastel tähtsal kohal meie spaapuhkuse võimalused. Just spaa
oli esimene Saaremaaga seostuv
sõna 10% vastanute jaoks.

Saaremaa turismi kolm peamist sihtgruppi tulevad siia
ennekõike ilusa looduse pärast.
generatsiooni (ehk eakamate
soomlaste) vähenemine. Noorematel soomlastel puudub Saaremaal käimise harjumus ja ka
nende reisi eesmärgid on erinevad. Seda kinnitab eelmisel aastal Soome turismimessil läbiviidud küsitlus, mis näitas, et kuni
30-aastatest soomlastest 70% ei
ole Saaremaal käinud. Üle
50-aastatest seevastu on tee saarele leidnud 60 protsenti. Saare-

Saaremaad külastavate turistide TOP3 lõpetavad lätlased. Kui
soomlaste arv on viimase 10 aastaga märgatavalt vähenenud, siis
lätlased külastavad Saaremaad
järjest enam. Läti on Eestis
regionaalselt kõige ühtlasemalt
jaotunud välisturg, kuna kõigest
38% lätlastest peatub pealinnas.
Soomlaste puhul näiteks ei jõua
75% külastajatest Tallinnast kaugemale. Läti turismimessil läbi-

viidud küsitlusest selgus, et Saaremaal oli käinud 60% lätlastest.
Erinevalt soomlastest Lätis vanusegruppide lõikes olulisi erinevusi ei esinenud. Kui lõunanaabritelt uurida, millised on esimesed Saaremaaga seonduvad sõnad, märgiti kõige enam merd
(15%) ja saart (10%). Väiksema
osatähtsusega mahtusid lätlaste
TOP5 sekka veel kadakad (7%),
Kaali (6%) ja loodus (6%).
Mida sellest kõigest järeldada?
Saaremaa turismi kolm peamist
sihtgruppi tulevad siia ennekõike ilusa looduse pärast. Eestlasi
tõmbab lisaks loodusele kohalik
kultuuripärand, soomlasi spaa ja
lätlasi saareline elu. Seda kõike
tasuks meeles pidada neile
sihtgruppidele suunatud turunduses. Ei ole mõtet hakata jalgratast leiutama. Pigem taome seda
rauda, mis on kuum, pakkudes
külalistele lisaväärtusena nii kvaliteeteset kultuuri, head sööki kui
ka muid meeldejäävaid elamusi.
Kristina Mägi,
MTÜ Visit Saaremaa
turismispetsialist

Saaremaa toidufestival kutsub
viiendat korda

S

ügis läheneb ja aedades
saavad valmis viljad, mis
tuletavad meelde, et aeg
on kokku saada, rääkida
heast saagist ja seda teistelegi
pakkuda, kuulata ettekandeid ja
osaleda vahvatel üritustel ning
loomulikult ka head ja paremat
maitsta.
3.–9. septembrini toimub juba
viiendat korda Saaremaa toidufestival, kuhu tullakse suisa naabersaartelt ja -riikidest. Mida
head siis seekord pakume?
100 aastat kokakunsti

Toidufestival algab traditsiooniliselt Saaremaa restoranide nädalaga, kus 11 eriilmelist restorani pakuvad hõrgutavaid, vaid
selleks nädalaks koostatud kohalikku toorainet väärtustavaid
menüüsid.
Esmakordselt ajaloos saavad
lapsed päris oma restorani –
kolmel päeval avab uksed lasterestoran Maiasmokk, kus on
kohal ka vahvad raamatukangelased.
Tõsistel toiduhuvilistel on
võimalus oma meeli ergutada

kolmel erineval pidusöögil. Keskaja elamuskeskus Archebald pakub põnevat keskaja õhtusööki.
Nasval Tihemetsa talus saab Angerjasupi õhtusöögil lähemat tutvust teha angerjaga, lisaks saab
sooja suitsukala, tuhlist ja kala
kõrvale sobivat veini.
Toidufestivali pärliks võib aga
seekord nimetada EV 100-le pühendatud
heategevuslikku
11-käigulist õhtusööki Kuressaare piiskopilinnuses – “Saaremaa
100 – maitsed”. Õhtusöögi tuluga korraldatakse maakonna liikumispuuetega noortele Saaremaa muuseumi külastus.
Kuressaare linnuses saab
vaadata näitust “Meil on savi!
Eesti keraamika saarlase kodus”,
mille eesmärk on väärtustada
Eestis aegade jooksul toodetud
tarbe- ja kunstiesemeid.
Nädala keskel toimub koostöös Eesti teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustikuga
ADAPTER ja MTÜ-ga Saarte
Koostöökogu seminar “Milline
pakend?”. Millist pakendit on
tootele vaja, kuidas luua oma
tootele pakend, missugune pakend püüab tarbija tähelepanu

ja kus peab sellel oluline informatsioon paiknema?
Reede juhatab aga sisse seminar tänapäeval paljude teadlike
toitujate lemmikteemadel. Seminaril “Segadused toidumaastikul” on ettekanded süsivesikutest, veganlusest, toidu mõjust
lapse arengule ja toiduga viljakuse parandamisest.
Sahvrist ja laadalt otse kööki

Terve nädala korraldab Saaremaa tootjate pakkumisi Saarte
Sahver. COOP Saaremaa annab
neljapäevast pühapäevani suurepärase võimaluse uuendada
kodutarvikuid ning Rehemäe
keskuses ja Saaremaa kaubamajas on erihinnad. Kaubamajas
toimub neljapäeval ja reedel lisaks tasuta praktiline õpituba
lauakatmisest, kus lisaks teadmisele, kuidas lauanõusid õigesti
paigutada, saab häid nippe ka
lauakaunistuste osas.
Laupäev on Kuressaare puhkealal Saaremaa piirkonnamärgise “Saaremaa ehtne toode”
kandjate suur turupäev. Esindatud on talutooted ja käsitöö, ko-

hal on loomad ja lapsi ootab laste mänguala. Samas jätkub reedel alanud sügislaat, kus on kohal müüjad üle Eesti.
Toidufestivali kulminatsiooniks on Kuressaare tänavapiknik.
Kuna Kuressaare kesklinnas on
remont, siis sätitakse valgete linadega lauad ritta mööda lossipargi äärt.
Pühapäeval mattub Kuressaare magusasse õunalõhna ja
toimub õunakohvikute päev. Kel
aga tekkis möödunud aastal
mõte, et võiks ka ise ubinatest midagi vahvat meisterdada, ja soov
seda teistega jagada, siis andke
julgelt teada.
Saaremaa toidufestivalile paneb piduliku punkti Saaremaa
meeskoori SÜM kontsert Pöide
Maarja kirikus. “Koogikontserdi” lõpetab kohalike meisterdatud kookidega maiustamine.
Kui sinagi usud, et hääst sööjast on ka toidul hää meel, siis
uuri lähemalt saaremaatoidufestival.ee ja Facebook Saaremaa
toidufestival.
Saaremaa toidufestivali meeskond
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Mida tõstate esile Saaremaa
suvistest kultuuriüritustest?

N

Urve Tiidus
riigikogu liige

ii rikkalikku pakkumist, kui Eesti kultuurisuvi,
on raske millegagi võrrelda. Veebileht
www.saaremaasuvi.ee tekitab samasuguse
tunde. Üks üritus huvitavam kui teine – aga
paraku pole võimalik igale poole minna.
Suve sissejuhatuseks sobis meeleolukas
näitus Saaremaa muuseumis – “Muusika
ja teater Eesti maalikunstis”. See on veel
avatud. Saaremaa ooperipäevadel õnnestus näha Shanghai teatri etendust “Riskantne mäng”. See tipptasemel lauljate ja orkestriga moodne atonaalne ooper oli suurepärane kontrast Ungari rahvusooperi
etendatud klassikalisele Verdi ooperile
“Traviata”. Mõlemast sain elamuse.
Olen olnud aastaid ka Kuressaare kammermuusika päevade nn stammkunde. Ka
sel aastal tahan minna vähemalt ühele
kontserdile. Kindlasti lähen Sadamaaita
vaatama “Meretaguse paradiisi” esietendust. Mõned mu parimad teatrielamused
pärinevad just sellest aidast.
Merepäevadest ei pääse üle ega ümber.
“Suur rahvapidu koos külapillimeeste ja lahedate muttidega” Leisis jäi silma väga kutsuva pealkirjaga. Ja kui keegi vahel kahtleb Eesti inimeste kultuurilembuses, siis
jälgige, kui valdav on suvelogistika seadmine just kultuuriürituste järgi.

E

Tõnis Kipper
Raadio Kadi
vastutav toimetaja

simeseks
tuleb
meelde avatud aedade päev – armas,
kodune ja inspireeriv. Tore näha tublisid saarlasi oma aedu tutvustamas, palgeil häbelikkuse ja uhkuse puna
segamini. Tore, et inimesed ikka veel viitsivad midagi oma kätega teha, katsetada, ka
eksida ja uuesti teha. Tore, et huviliste hulgas
oli nii palju noori, kellel oma koduaia rajamine võib olla alles ees, võib-olla tekkis see
idee just vaadates mõnd avatud aeda. Ja kui
ka inimesele pole antud seda aiapidamise
soont, kohe mitte üks raas, siis rõõmu teiste
tehtust saab ikka tunda.
Teiseks loomulikult Saaremaa ooperipäevad, meie suve ja ilmselt terve aasta tippsündmus. Terve meie kallis kodulinn on need nädal-poolteist hoopis teist nägu ja tegu, siin
käivad hoopis teistsugused inimesed, ka meie
ise oleme natuke teisemad või vähemasti
proovime olla. Olgu siis tahtlikult või tahtmata. Kui mõni tööõnnetus välja arvata, on aastate jooksul meie koduõuele toodud maailma ooperimuusika tipud, kõige tegijamad
teatrid. Kõrgkultuur – kõrg- mitte seepärast,
et on kauge ja kättesaamatu, vaid seetõttu, et
selleni jõudmiseks on nähtud palju vaeva ja
läbitud pikk ja keeruline tee. Eesti Kontsert
võiks hakata läbi viima koolitusi, kuidas teha
üritusest sündmus, kuidas jõuda selleni, et
mul on ühe laulusalmiga võrreldav tunne:
“Pühad on saabunud linna... “.
Kolmas oli Bulla majamuuseumi avamine. Vaatamata sellele, et olin sellega n-ö
töiselt seotud, on tegu ikkagi väga emotsionaalse ja ehk isegi ajaloolise hetkega. Me
oleme aegade hämarusest üles leidnud isiku, kelle nimi, töö või pigemini looming ütleb palju väga erinevate riikide inimestele.
Meile on teda lõpuks meelde tuletatud. Ja
K. O. Bulla tuletab oma Sõrves elatud 11
aastaga ka meile midagi meelde: kui inimene, kes võinuks oma eluõhtupooliku veeta mistahes riigis, valib selleks paigaks meie
Sõrvemaa, ju siis on meil midagi sellist, mille avastamise poole me ise alles teel oleme.
Erinevalt kommentaatoritest “aga-meilei-toimu-ju-siin-mitte-kui-midagi” arvan
mina, et meil toimub ja toimub kohe päris
palju. Suviti liigagi palju, igale poole lihtsalt ei jõua, aga see on juba paratamatus.
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• Saaremaa Vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise teel tähtajatult rendile kaubanduspinna (kaks ruumi,
pindala kokku 26,8m²) Valjala teenuskeskuse hoones
(Posti tn 15, Valjala alevik). Kirjalikud pakkumised esitada
märgusõnaga ,,Valjala rent" kinnises ümbrikus aadressile
Lossi 1, Kuressaare või digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile vald@saaremaavald.ee hiljemalt 3. augustil
kell 11. Kontakt: Tiit Põld, tiit.pold@saaremaavald.ee,
tel 520 8011.
• Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed võtab konkursi korras
tööle LIIKUMISÕPETAJA (0,75 ametikohta, tähtajatu
tööleping). Tööle asumise aeg september 2018. Kandideerijal
esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad hiljemalt 13. augustiks 2018 aadressil
Õie 2, 93818 Kuressaare või e-posti aadressil helin.vinter@
kuressaare.ee. Lisainfo telefonidel 455 4419 ja 453 1348.

PÄEVAKESKUSE ÜRITUSED

Neljapäeval, 2. augustil kell 13 juhataja ümarlaud, küsimustele vastab
Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
Esmaspäeval, 6. augustil kell 13 kunstnik Rein Eskeli näituse pidulik
avamine. Kohapeal võimalik väikese tasu eest lasta kunstnikul

joonistada endast A4-suuruses portreepilt.
Reedel, 10. augustil kell 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.
Kolmapäeval, 15. augustil kell 13 jagab tervisenõuandeid dr Saima
Tišler.
Neljapäeval, 16. augustil kell 13 taasiseseisvumispäeva jumalasõna
loeb Laurentiuse kiriku abiõpetaja Tiina Ool.
Neljapäeval, 23. augustil kell 13 tähistame suve lõppu, tantsime,
töötab baar, grillime vorstikesi, esinevad line-tantsijad.
Reedel, 31. augustil kell 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.
Augustikuus esitleb päevakeskuses oma töid kunstnik Rein Eskel.

• Kuressaare Gümnaasium võtab alates 2018/19
õppeaastast konkursi korras tööle KEEMIAÕPETAJA.
Kandideerimisel on kasuks lisaerialade olemasolu (nt
füüsika, loodusteadused, infotehnoloogia, tehnoloogiaõpetus, haridustehnoloog vms). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 6.08.2018
aadressil Kuressaare Gümnaasium, Nooruse 1, 93815
Kuressaare või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile
kool@oesel.edu.ee. Täiendav info tel 505 6094 või toomas.
takkis@oesel.edu.ee.
• Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine
ja kiibistamine toimub 4. augustil Tahula, Muratsi ja
Kudjape piirkonnas.
Täpsem info valla kodulehel www.saaremaavald.ee ja tel
5621 7760 (volitatud veterinaararst Gaili Tiitma). Koduvisiidi
soovijail eelnevalt helistada (visiiditasu 15 eurot + transport).
Võimalus vaktsineerida koeri ja kasse kompleksvaktsiiniga
ning küülikuid müksomatoosi vastu.
• Saaremaa Vallavalitsus soovib 1. septembriks määrata
Valjala alevikus uue kohanime teele, mida mööda pääseb
lasteaeda ja kooli, ning määrata liikluspinna järgi lasteaiale
ja koolile uued aadressid. Praegune nimetus Koolitee tänav
ei ole lubatud, sest nimes on kaks liigisõna. Ettepanek on
määrata Kooli tee, sest naabruses on ka Kiriku tee ja
Kalmistu tee. Lasteaed oleks edaspidi aadressil Kooli tee 1
ja Valjala Põhikool Kooli tee 3.

SUVISELT SOODSAD KEEVISRAAMIL
HAAGISTE PAKKUMISED
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T, 31. juuli kell 19 Kultuurikeskus. AVAKONTSERT
Andres Paas (klaver), Anna-Liisa Bezrodny (viiul), Jan-Erik Gustafsson (tšello) Soome
K, 1. august kell 21 Kuressaare linnus. VISIOONID
Mandoliinikvartett Quatuor à Plectres de France Prantsusmaa
N, 2. august kell 19 Kuressaare linnus. FANTAASIAD
Duo Telluur: Heli Ernits (oboe, inglissarv) & Kirill Ogorodnikov (kitarr)
N, 2. august kell 22 Kuressaare linnus. LOSSIMUUSIKA
Vokaalsekstett Marian Consort Inglismaa

BREN325H

BREN275ECO

(kast 3,25 x 1,5 m, porte 0,4 m) +
plastkaas + tugiratas

(kast 2,75 x 1,5 m, porte 0,25 m)

Komplekti hind

1590 €

Hind

869 €

R, 3. august kell 21 Kultuurikeskus. EKSOOTILISED PROMENAADID
Tangoetendus „Mida ma räägin armastusest“ Argentiina
La Porteña Tango Trío: Alejandro Picciano (kitarr), Federico Peuvrel (klaver),
Matías Picciano (bandoonium), Eugenia Giordano (laul), Damián Roezgas &
Amira Luna (tantsijad)
L, 4. august kell 19 Kultuurikeskus. FINALE: „Öö fantaasia“
Eesti Sinfonietta. Solist: Haiou Zhang (klaver) Hiina-Saksamaa

NB! Pakkumised kehtivad üle Eesti kuni kaupa jätkub.
Võta ühendust meie lähima müügikohaga
SAAREMAA

Träx OÜ

Kuivastu mnt 3b, Orissaare 45 29 051

SAAREMAA

Autofrend OÜ

Talli 2, Kuressaare,

45 31 212

Vaata ka teisi soodsaid pakkumisi

www.brentex.ee
Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Festivali passid ja pääsmed on müügil festivali piletimüügipunktis Kuressaare Kultuurikeskuses E–R kell 10–15 ja tund enne algust kohapeal. Täpsem info: www.kammerfest.ee

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetajad:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

Info:
tel 5745 0071, kristiina.maripuu@saaremaavald.ee

