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Tasuta infoleht

EES OOTAB KOOL: Mudilasepõlve lõpetab lasteaedade ühine lustipäev rongkäigu ja kontserdiga lossihoovis. Tänavu toimub see kevadpäeva nime all
27. mail ja sellest võtab osa 17 valla lasteaeda. Pilt on eelmise aasta lustipäevast.
MAANUS MASING

Õigest valikust sõltub
lapse koolirõõm
T

Tänasest kuni 31. märtsini võtab Saaremaa vallavalitsus vastu taotlusi 1. klassi minevatele lastele
elukohajärgse kooli määramiseks.

aotluse kooli määramiseks saab lapsevanem esitada elektrooniliselt (https://haridus.kuressaare.ee/?m=3,
vastav link on leitav valla kodulehelt
www.saaremaavald.ee) või ka paberkandjal,
edastades allkirjastatud taotluse postiga või
ise kohale minnes kas vallavalitsusse (Kuressaare, Tallinna tn 10, 2. korrus, haridusja noorsootööosakond, Helen Vainula) või
kooli, kuhu vanem soovib oma lapse panna.
“Vallas või koolis sisestatakse paberkandjal esitatud taotlused registrisse, nii et kõik
avaldused koonduvad ühisesse registrisse
ehk andmebaasi,” selgitas vallavalitsuse üldharidusnõunik Õilme Salumäe.
Taotlusse märgib lapsevanem ka selle, kas
ta soovib vallavalitsuse vastust saada e-kirjaga või tavalise postiga.
Kõik taotlused, olgu nad saabunud 15. või
31. märtsil, loetakse üheaegselt esitatuks.
Tähtis on registreeritud elukoht

Selle, kuhu kooli laps koha saab, määrab esiteks ära lapse elukoht, seejärel, kas selles koolis õpivad juba tema õed-vennad, ja kolmandana arvestatakse lapsevanema soovi.
Taotluses tuleb märkida kaks eelistust, nt kui
esimene eelistus on Kuressaare gümnaasium,
ei saa teine eelistus enam sama kool olla.
Kui avaldusi tuleb rohkem, kui soovitud
koolis kohti, siis arvestatakse lapse registreeritud elukohta. Kui antud kooli piirkonnas
on rahvastikuregistri andmete kohaselt rohkem lapsi, arvestatakse elukoha registreerimise aega, st kelle elukoha registreering on

olnud varasem, sel on eelisõigus sellesse kooli saada.
Seda, millises koolis mitu klassikomplekti avatakse, Õilme Salumäe ja valla registrispetsialist Helen Vainula praegu veel ei ütle,
nad ei teagi seda. Teada on ainult see, et praegu on kogu Saaremaa vallas rahvastikuregistri järgi 310 last, kes peaksid tänavu sügisel kooliteed alustama. Arvestades aga, et kuus last
on juba varem kooli läinud ja 20 lapse puhul
oli koolikohustuse täitmine edasi lükatud tänavusele aastale, peaks sel sügisel esimesse
klassi minema 324 last. (Võrdluseks: praegu
õpib Saaremaa valla koolide esimestes klassides 329 õpilast.)
“Kui palju neist 324 lapsest aga tegelikult
kooli läheb, kui palju neist läheb kooli Saaremaa vallas ja kas on ka lapsi, kes tahavad minna nooremana kooli, või on lapsi, kelle puhul
lükatakse koolikohustuse täitmine edasi, me
veel ei tea,” selgitas Õilme Salumäe.
Samuti ei ole teada, kui palju lapsi tahab
minna Kuressaare ja kui palju maakoolidesse. Teada on see, et 324 lapsest käib Kuressaare lasteaedades 187 last, kuid nende seas
on ka neid, kelle elukoht on väljaspool linna.
Muide, ka näiteks Kudjape laste lähim kool
on Kuressaare gümnaasium.
Lõplik pilt, kui palju valla lapsi soovitakse panna Kuressaare ja kui palju maakoolidesse, selgub Salumäe ja Vainula sõnul ikkagi alles pärast 31. märtsi. Nagu seegi, mitu
esimest klassi kusagil koolis avatakse ning
kes saab soovitud kooli ja kes mitte.
Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi seadusele on klassikomplekti ülempiir 24 õpi-

last, aga omavalitsusel on õigus seda piiri
kooli hoolekogu nõusolekul ja direktori taotlusel nii vähendada kui ka suurendada, kui
selleks on põhjendatud vajadus.
Laps peab pääsema kooli bussiga

“Üks asi on vanemate soovid, aga me peame
arvestama ka koolide füüsilisi võimalusi,
seda, et rohkem lapsi osasse koolimajadesse
lihtsalt ei mahu,” selgitas Õilme Salumäe.
“Me peame ju tagama ka selle, et lastel säiliks koolirõõm ka pärast 1. septembrit, mitte nii, et võtame küll kõik sooviavaldajad vastu, aga tegelikult vaimne keskkond kannatab füüsilise ruumi vähesuse all.”
Ses mõttes võib lapsel olla suurem rõõm
väiksemast kollektiivist, kus ka õpetajal jätkub
igale lapsele rohkem aega. Ja kindlasti on lapsi, kellele sobibki väiksem kollektiiv paremini.
Oluline on ka see, et transport toetaks laste kooli jõudmist. Et lapsevanemad ei teeks valikut ainult selle järgi, kuhu kooli neil on kõige
mugavam last viia. Pärast seda, kui lapsed on
koolidesse registreeritud, vaadatakse üle, kust
lapsed kooli käivad ja vajadusel pannakse koolibussid soovitud marsruudil sõitma.
“Bussiliiklus, sealhulgas koolibuss peab
toetama seda, et laps saaks käia oma kodulähedases koolis,” toonitas Salumäe.
Kuigi taotlusi õpilasele elukohajärgse kooli määramiseks võetakse vastu 31. märtsini,
ei tähenda see, et hiljem ei saaks enam taotlusi esitada. Siis ei pruugi aga last enam kodule kõige lähemal asuvasse kooli saada.
Merike Pitk

uleval nädalal saabub kandideerimise tähtaeg kolmel avalikul konkursil: Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna projektijuht, sihtasutuse Saare Arenduskeskus projektijuht
ning vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja. Täpsem info ja ametijuhendid on leitavad valla kodulehelt www.saaremaavald.ee rubriigist „Vabad töökohad“.
Sotsiaalosakonna projektijuhi eesmärk
on tagada projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ tegevuse
„Juhtumikorralduse mudeli testimine“ elluviimine Saaremaa vallas perioodil 2018. a
kuni 31. mai 2020. Kandidaadilt eeldatakse
kõrgharidust, erialast ettevalmistust ja töökogemust ning soovitavalt ka sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri STAR kogemust.
Kandideerimise tähtaeg on 19. märtsil, lisainfo: piret.pihel@saaremaavald.ee, tel 452 5051.
SA Saare Arenduskeskus otsib projektijuhti, kelle põhiülesanneteks on uute projektide algatamine, kohalike ja rahvusvaheliste projektide juhtimine ning käimasolevate projektidega seotud tegevuste (sh
koostöö partneritega) koordineerimine.
Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust (võib
olla omandamisel), kohalike ja rahvusvaheliste projektide algatamise ning juhtimise kogemust, inglise keele oskust ja tänapäevaste turundusmehhanismide tundmist. Kandideerimise tähtaeg on 21. märtsil, lisainfo: rainer@sasak.ee, tel 452 0570.
Arvestades, et vallavalitsuse kultuuri- ja
spordiosakonna senine juhataja Margit Kõrvits asus tööle MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhina, korraldati konkurss uue osakonnajuhataja leidmiseks. Juhataja põhiülesanneteks on vallavalitsuse pädevuses olevate
kultuuri- ja spordiküsimuste lahendamise
korraldamine, valla kultuuri- ja spordiasutuste töö koordineerimine, valla kultuurija spordipoliitika väljatöötamisel osalemine, vabariiklike ja maakondlike suurürituste korraldustoimkondade töö juhtimine
ning kultuuri- ja spordiosakonna töö juhtimine. Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust ja vähemalt kaheaastast juhtimiskogemust või vähemalt kolmeaastast töökogemust ametikoha töövaldkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 23. märtsil, lisainfo:
helle.kahm@saaremaavald.ee, tel 515 7198.

Huvihariduse
register ootab
liitujaid

H

uvihariduse register on veebipõhine registreerimiskeskkond,
mis koondab ühtsesse andmebaasi valla eelarvega seotud huviharidustegevuse – üldhariduskoolide huviringid, munitsipaalhuvikoolid ja valla eelarvest toetust saavad eraspordiklubid ja
erahuvikoolid. Registri eesmärk on tagada
valdkonna suurem ülevaatlikkus, informatsiooni parem edastamine ja alusandmete
saamine nii arveldusteks kui ka vallalt toetust taotlevate eraõiguslike spordiklubide
ja erahuvikoolide tegevuse osas.
31. maiks on oodatud registrisse andmeid esitama Saaremaa vallas 6–19aastastele lastele ja noortele huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad. Registrisse on kohustatud andmed esitama Saaremaa vallavalitsuse hallatavad õppeasutused ning vallalt toetust taotlevad eraõiguslikud spordiklubid ja erahuvikoolid. Registriga võivad
liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad organisatsioonid, kes ei saa
oma tegevuse läbiviimiseks toetust valla
eelarvest, kuid soovivad oma andmete kajastamist ühtses süsteemis.
Registriga liitumiseks palume ühendust
võtta haridus- ja noorsootöö osakonna registrispetsialisti Helen Vainulaga (helen.vainula@saaremaavald.ee).
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Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku kirjaliku enampakkumise
kuue Saaremaa vallas asuva kinnisasja müümiseks. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 21. märts. Täpsemat infot
saab maa-ameti kodulehelt www.
maaamet.ee.
SA Saare Arenduskeskus, Saarte
koostöökogu ja Lääne-Saare kogukonnakogu kutsuvad Saare maakonna külavanemaid 22. märtsil ümarlauale teemal “Saare maakonna
külade ja omavalitsuste koostöö”.
Ümarlaud toimub Arensburgi hotelli
konverentsiruumis, osalemine on tasuta,
kuid eeldab eelregistreerimist
15. märtsiks (k.a). Registreerimine
ja info: Helje Pent, tel 45 20 573 või
helje@sasak.ee.
Saaremaa korteriühistute märtsikuu
ümarlaud toimub 22. märtsil kell 18
vallavalitsuse saalis (Kuressaare,
Tallinna tn 10). Vestlusringis kohtutäiturid Enno Kermik ja Igor Prigoda ning
jutuks tulevad võlad, nii k/ü vastu kui ka
ühistu nõuded võlgnike vastu uue
korteriühistute seaduse valguses.
Osalemine EKÜL-i liikmetele tasuta,
mitteliikmetele 10 €.
Eesti töötukassa Saaremaa osakond
korraldab 27. märtsil kell 10-13
Kuressaare kultuurikeskuses (Tallinna tn 6) töö- ja karjäärimessi. Töömess on tasuta, lisainfo www.toomess.
ee ja tel 15 501.
Saaremaa vallavalitsus kuulutab välja
Lääne-Saare piirkonna MTÜ-de
tegevustoetuse 2018. aasta esimese
taotlusvooru. Taotluste esitamise
tähtaeg on 15. aprillil kell 17. Täpsem
info: Tiina Orav, tel 59 117 981 või tiina.
orav@saaremaavald.ee.
Saaremaa vallavalitsus pakub
puuetega inimestele ja nende
saatjatele tasuta ujumise võimalust
treeneri juhendamisel Kuressaare
gümnaasiumi ujulas igal pühapäeval
kell 14–16. Eelregistreerimine ei ole
vajalik. NB! Neil, kes vajavad ujuma
minemiseks Kuressaare linna piires
transporti, palume sellest teada anda
eelneval neljapäeval kell 10–15 tel 58 242
318 (Lea Kruusmägi). Endiselt saavad
ujulat tasuta kasutada ka lasteaedade
töötajad (esmaspäeviti ja neljapäeviti kell
19–20) ja päästeameti töötajad (kolmapäeviti kell 19–20).

Sotsiaaltöö vajab südant ja silma
Igal aastal tähistatakse märtsikuu kolmanda nädala teisipäeval rahvusvahelist sotsiaaltööpäeva –
sellel aastal siis 20. märtsil.

S

otsiaaltöötajad teevad olulist ja tänuväärset tööd.
Ilmselt muudab see valdkond inimesed sallivamaks, paneb paika väärtushinnangud, õpetab mõistmist ja
hoolimist. Vahel ka leppimist sellega, et märkimisväärset edenemist vaatamata pingutusele ei
tule. Olgu siis põhjuseks tervis
või inimese enda valikud ja otsused. Inimesi saab aidata, aga
neid ei saa muuta.
Peame koos püüdlema selle
poole, et ükski abivajaja ei jääks
abita. Suurele vallale on see arvestatav väljakutse. Juba ühinemiseelselt räägiti sellest, et suures vallas on ohuks see, et sotsiaaltöö jääb inimesest kaugele.
Täna saab kindlalt väita, et märke nende ohtude realiseerumisest on näha igal sammul. Kas
me suudame koos toime tulla ja
olla piisavalt nutikad tarkade lahenduste leidmisel?
Üks on selge – ilma pühendunud töötajateta me sotsiaaltöös
edu ei saavuta. Just sellest tulenevalt on endistes väikevaldades
jätkuvalt olemas sotsiaaltöötajad
– inimesed, kes tunnevad kohalikke olusid ja saavad kiiresti reageerida. Sotsiaaltööspetsialistide
poole saab pöörduda ka Kuressaares Tallinna tn 10 majas. Sin-

Sotsiaaltööspetsialistide
vastuvõtuajad:
E ja N 8.30–16
T ja R 8.30–18
K 8.30–18
Maapiirkonnas saab taotlusi
esitada samadel aegadel,
spetsialistidega kohtumiseks
on vajalik eelkokkulepe.

20. MÄRTS: Sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel soovib head rahvusvahelist sotsiaaltööpäeva, mis tänavu on kevade algusega samal kuupäeval.
KRISTIINA MARIPUU

na on oodatud kõik valla inimesed ja pole tähtis, millisest piirkonnast tullakse.
Oleme võtnud juurde koduhooldusteenuse pakkujaid ja ka
kliente sellele teenusele on juur-

de tulnud. Mis parata – rahvastiku vananemine on arvestatav
trend. Vaatamata sellele, et sündimus tõusutrendi ei näita, suureneb lastekaitsespetsialistide
tööpõld. Valus.

Sotsiaaltööd tehakse igapäevaselt kõigis valla sotsiaalasutustes: hooldekodudes, hoolekandes, päevakeskustes, sotsiaalmajades jm. Töö pole kergete killast
ja palk pole kõrge. Usun, et ilma
missioonitundeta sealsed töötajad vastu ei peaks.
Märkimisväärselt panustavad sotsiaaltöösse vabatahtlikud
– erinevad kodanikuühendused,
kirikuinimesed –, nad näevad ja
hoolivad. Sotsiaaltööpäev on ka
nende pidupäev. Just nemad tegutsevad seal, kuhu ametnikud
iga kord ei jõua – suhtlemine, üritused, isetegemise rõõm, kogemuste jagamine, üksteise sõbralik toetamine jpm.
Õnnitleme kõiki asjaosalisi
sotsiaaltöö päeva puhul. Kui tegutseme koos, saab maailm veidigi paremaks.
Piret Pihel,
sotsiaalosakonna juhataja

Karu-Karu õpetajad käisid tutvumas digitegevustega

T

alvevaheaja
viimasel
päeval külastasid Lümanda Karu-Kati lasteaia töötajad Viimsi
eralasteaeda Väike Päike, et tutvuda, kuidas sealses lasteaias kasutatakse laste igapäevatöös infoja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid. Et ka meie
lasteaed on sel alal esimesi samme astumas, kulus kogemustega
lasteaia külastus marjaks ära.
Väike Päike on sel alal tegutsenud juba mitu aastat, mistõttu

meie valik praktilist õppepäeva
plaanides just neile langeski.
Väikese Päikese töötajad olid
meile ette valmistanud põhjaliku õppepäeva. Kõigepealt tutvustati meile IKT-vahendite kasutamist koolieelikute rühmas.
Nägime, kuidas lapsed kasutasid
WeDo komplekti roboti loomisel
ja programmeerimisel, tegid tahvelarvutis IMovei rakenduse abil
multifilmi, liikusid Bee Bot robotiga ja mängisid Story Starteri
komplektiga. Teises rühmas, kus

laste tegutsemist nägime, olid
erinevas vanuses lapsed. Nemad
kasutasid Quiveri rakendust, kus
enne tuli pilt värvida ja seejärel
see tahvelarvutis “ellu äratada”.
Pärast ühist aruteluringi
korraldati meile õpitoad. Põnev
oli teha Makey Makey komplektiga köögiviljaklavereid, WeDoga LEGO-masinaid, mida sai liikuma panna, liikuda Bee Bot robotiga pildirajal ja tahvelarvutis
multifilme teha.
Õppepäevast
kokkuvõtet

tehes toonitasid Väikese Päikese
lasteaiaõpetajad, kui vajalik on
laste
teadlik
suunamine
digimaailmas ja sellealane
koostöö vanematega. Samuti
pidasid
nad
oluliseks
õpivaldkondade lõimimise ja
rikastamise võimalusi ning laste
koostööd digitegevustes. Et
saaksime teha laste jaoks häid
valikuid, tuleb kasuks tutvumine
teiste kogemustega.
Elle Viira,
Lümanda lasteaia direktor

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
6. märtsi istungil otsustati:
• Muuta Kuressaare Linnavalitsuse 7.02.2017 korraldust nr 58
(sundvalduse seadmine).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks (katastriüksuse
jagamine, piiride muutmine, lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine).
• Korraldada riigihanked “Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja
tänavatel 2018. aastal”, “Kuressaare Pargi Lasteaia projekteerimis- ja ehitustööd” ja
“Saaremaa valla teede ja tänavate tolmutõrje 2018. aastal”.
• Korraldada lihthange “Muratsi
sadama rekonstrueerimine”.
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuste “Nõusoleku andmine projektiga “Kuressaare linnakeskuse avaliku
ruumi kaasajastamine” seotud
rahalise kohustuse võtmiseks
2018–2019”, “Nõusoleku andmine projektis “Future Energy Solutions Around the Baltic Sea” osalemiseks ja rahalise
kohustuse võtmiseks”, “Saare

maakonna arengustrateegia ja
tervise- ja heaoluprofiili koostamise algatamine”, “Nõusoleku
andmine projektis “Coast4us“
osalemise kohta”, “Saaremaa Vallavolikogu 3. novembri
2017. a otsuse nr 11 “Volikogu
alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine”
muutmine” ja “Saaremaa Vallavolikogu 3.11.2017 otsuse nr
12 “Volikogu alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine”
muutmine” eelnõud ja määruse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine” eelnõu.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.
• Anda välja määrus “Esindusvõistkondade toetuse andmise kord”.
• Anda luba Tallinna spordiseltsile Kalev traditsioonilise spordilaagri korraldamiseks Orissaares 15.–24.07.2018.
• Anda luba Kuressaare 17. aiandus- ja lillepäevade (25.05 ja
26.05) ning Saare laada (27.07

ja 28.07) korraldamiseks.
• Anda välja määrus “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”.
• Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
kaks Saaremaa vallale kuuluvat
kinnistut.
• Esitada Saaremaa valla 2018.
aasta eelarve kolmandale lugemisele heakskiidetud parandus- ja muudatusettepanekud.

määrata uuteks liikmeteks Tambet Kikas, Rando Kubits, Veiko
Sepp, Toivo Alt, Kalle Kukk, Tarmo Nook ja Ludvik Mõtlep.
• Määrata valla äriühingute ja
valla sihtasutuste nõukogude
liikmete tasu suurused.
• Moodustada vallavalitsuse
sotsiaalosakonna koosseisu
projektijuhi tähtajaline töökoht.

13. märtsi istungil otsustati:

• Kuulutada välja avalik konkurss
kultuuri- ja spordiosakonna juhataja ametikohale.

• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.

• Sõlmida Kihelkonna hooldekoduga väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping.

• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile otsuse “Maa
munitsipaalomandisse taotlemine” eelnõu.

• Tagada sotsiaaleluruumi teenus (vastavalt sotsiaalkomisjoni otsusele).
• Kinnitada Kuressaare Hoolekande ametikohtade koosseis.

• Eraldada MTÜ-le Visit Saaremaa tegevustoetust summas
15 000 eurot.

• Pikendada vaide läbivaatamise
tähtaega (korralduse kehtetuks
tunnistamine).

• Eraldada SA-le Saare Arenduskeskus projekti “Rolling Images for Business Startups” rakendamiseks toetust summas
3000 eurot.

• Kutsuda tagasi AS-i Kuressaare Soojus nõukogu liikmed ja

• Kinnitada riigihanke “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruu-

mi projekteerimis- ja ehitustööd” tulemused ja tunnistada
edukaks ühispakkuja AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti pakkumus maksumusega 3
716 199,25 eurot (lisandub käibemaks).
• Kinnitada lihthanke “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi
ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus” tulemused ja tunnistada edukaks
OÜ Esprii pakkumus maksumusega 44 700 eurot (lisandub
käibemaks).

tarbe määramine, lähiaadressi
muutmine).
• Anda nõusolek kinnisasja liitmiseks sobiva maa erastamiseks
Laimjala külas.
• Anda nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks (Maa-ameti ja
RMK taotlused).
• Kutsuda tagasi Kuressaare
Hambapolikliinik SA nõukogu
liikmed ja määrata uuteks liikmeteks Reet Tuisk, Aare Martinson, Anton Teras, Ly Kallas
ja Merike Liiv.

• Eraldada eelarve reservfondist
5000 eurot MTÜ-le Saaremaa
Võrkpall.

• Sõlmida tööleping Kihelkonna rahvamaja uue juhataja Jüri
Reedega.

• Anda välja korraldus “Lasteaedade töö korraldamine suveperioodil”.

• Koormata Saaremaa vallale
kuuluv kinnistu isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks ja kaks kinnistut
Elektrilevi OÜ kasuks.

• Kooskõlastada Lümanda Karu-Kati lasteaia 2014/15–
2016/17 sisehindamise aruanne.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks (katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, katastriüksuse
jagamine, katastriüksuste liitmine, sihtotstarbe määramine, piiride muutmine, sihtots-

• Pikendada vaide läbivaatamise
tähtaega (detailplaneeringu algatamata jätmine).
Dokumentidega saab lähemalt
tutvuda Saaremaa vallavalitsuse
dokumendiregistris: http://delta.
andmevara.ee/saaremaa_vald/

Saaremaa Teataja

Marden Muuk: sporditöös on
suund juba 2019. aastale
Veebruari alguses vallavalitsuse sporditööspetsialistina tööle asunud Marden Muuk hindab väljakutseid nii
spordis kui ka igapäevatöös ja leiab, et Saaremaa vallas on aktiivseks eluviisiks igati head võimalused.

M

arden Muuk on lõpetanud Tallinna ülikooli rekreatsioonikorralduse erialal ja
õpib nüüd Tartu ülikoolis magistriõppes kultuurikorraldust.
2016. aastast töötas ta kindlustuseksperdina, kuid märksa spordikesksem oli sellele eelnev töö
Hawaii Express OÜ-s kaupluse
juhataja kohusetäitjana aastatel
2012–2016. Lisaks on tal varasem
töökogemus ostuspetsialisti ja
tootejuhina.
Ta on mitmendat põlve tallinlane, kuid vanavanemate kaudu
on ta tihedalt seotud Tornimäega, kus on veetnud kõik suved ja
muud vabad hetked. “Sisemine
kutse siia on olnud pidev,” avaldab ta ja lisab, et on ikka arvanud, et kunagi seabki ta end Saaremaal päriselt sisse. Saaremaa
valla loomine ja sobiv töökoht aitasid sellel mõttel teoks saada.

takse paraku alternatiiv ja sageli on selleks nokitsemine nutitelefonis – soovi end füüsiliselt välja elada ei tekigi enam.”
Siiski näeb Muuk nutiseadmetes kahju asemel ka kasu:
“Tehnika võib olla ka motiveeriv
ja seda ka spordis. Näiteks 15 aastat tagasi jooksid oma ringi ära ja
panid aja kirja, aga see oli kogu
info. Täna saad jälgida aega, distantsi, kalorikulu, keskmist pulssi ja vaadata üldist arengut.”
Plaanidega järgmistes aastates

Huvist saab märku anda

Vastuseks küsimusele, kuidas
Saaremaa elu tundub, toob Marden Muuk suure plussina esile,
et siin on kõik käe-jala juures.
“Tallinnas kulutasin spordiasutusse sõiduks 40 minutit, teist samapalju tagasisõiduks ja vahepeale jäi tund aega trenni. Juba
kusagile minemise protsess oli
nii pikk. Kõige raskem [trenni puhul – toim] ongi toast väljaminek
ja siin on see hästi lihtne – kui
välja lähed, oledki kohe kohal,”
naerab ta. “Siin on väga palju ära
tehtud ja kõik oluline on olemas.
Millest sportlasena kõige rohkem
puudust tunnen, on suur korralik jõusaal, aga seegi on lähimate aastate küsimus.”
Marden Muuk on arvamusel,
et suures vallas tuleb rohkem
rõhku panna mitmekesisuse loo-

SOBIV TÖÖ: Sporditööspetsialist Marden Muuk tegeleb aktiivselt spordiga ja
propageerib liikumisharrastust ka vallavalitsuses töötades.
KRISTIINA MARIPUU

misele. “Meil võib olla ainult mõniteist kabetajat-maletajat, aga
neilegi tuleb luua tingimused. Ka
peaks vallas olema rohkem ujulaid, näiteks ka Orissaares, sest
kuigi elame saarel, ei ole siin piisavat ujumiskultuuri.”
Kõhklusega, et mõni laps ei
saa hoolimata headest eeldustest
ja tahtest huvipakkuvat ala harrastada, Marden Muuk ei nõustu. “Hea näide on Saskia Alusalu,
kes tuleb justkui eikuskilt olümpial neljandaks. Miks ei võiks näiteks järgmine maailmatasemel
kiiruisutaja tulla Leisist? Kõik
oleneb sellest, kuidas lapsi ja noori suunatakse. Kui on näha, et

laps on andekas ja tal on suur
tahe mingi alaga tegeleda, siis
peab selle kohta tulema signaal.
Vald ei saa öelda, et näiteks Leisist on meil vaja saada kaks uisutajat – niipidi see ei toimi. Küll aga
saab vallale anda huvilistest teada ja siis saab vald abiks olla.”
Sageli räägitakse, et tänapäeva lapsed liiguvad vähe. Valla
sporditööspetsialistil on selle
kohta kindel arvamus: “See saab
alguse juba lasteaias või koolis,
kui öeldakse, et koridoris joosta
ei tohi ja liikuma peaks justkui
mööda seinaääri. Mingid asjad
peavad olema muidugi reglementeeritud, aga liikumisele lei-

Marden Muuk on uue töökohaga
rahul ja tõdeb, et koostöö valla
spordinõuniku Käthe Pihlakuga
sujub hästi. “Me tunnetame spordimaastikku üsna sarnaselt ja see
on oluline, kui tahad midagi ära
teha. Selleks aastaks on kõik investeeringud sisuliselt paigas ja
oleme suunaga juba 2019. aastas.
Näeme, et saab luua uusi võimalusi ja lisada kvaliteeti. Ise me
spordiüritusi ei korralda, vaid
koordineerime seda ning saame
nõu ja jõuga abiks olla,” räägib
Muuk. “Millega kindlasti hakkame tööd tegema on see, et Saaremaa velotuur jätkuks. Kui ühte velotuuri suudeti korraldada 55 korda, siis peab saama seda ka edasi
korraldada,” toob Muuk välja ürituse, mida seni väga hinnatud on.
Marden Muuk ise peab end
triatleediks ja enim meeldivad
talle kestvusalad. “Kiirusest
enam on mulle antud vastupidavust ja pikkade võistluste puhul
tuleb olla tugev ka vaimselt.” Ta
nõustub, et siin saab paralleeli
tõmmata spordispetsialisti tööga. “Võitu ei too siin see, kui mingi asja kõige kiiremini valmis
teed. Töö peab olema jätkusuutlik ja seda tuleb teha hingega.”
Kristiina Maripuu

Karujärvel toimus lustakas spordipäev

S

port ja sporditegemine on
Kihelkonna rahva jaoks
alati tähtis olnud, olgu siis
tegemist pallimängude,
tubaste, õue- või hoopis talispordialadega. Suusatamine on populaarne ka Kihelkonna koolilaste hulgas, kel suusarajad algavad
otse koolimaja ukse eest ja kulgevad mereni. Sel aastal on suusatatud pea kaks kuud.
Märtsikuu esimesel pühapäeval, 4. märtsil kogunesid Kihelkon-

na talverõõmude nautijad, nii suured kui väikesed, Karujärve tervisespordi keskusesse, et maha pidada üks lustakas spordipäev suuskade ja kelkudega. Kohal oli ligi
viiskümmend inimest ning rõõm
oli tõdeda, et nende hulgas olid
kõik kohaliku kooli õpilased ja enamik lasteaialastest. Noorim osaleja oli kolmekuune Aksel ja vanim
pensionieas suusasõber Hannes.
Alustasime lustliku kombineeritud teatevõistlusega. See-

järel oli kõigil võimalus püstitada Kihelkonna kandi rekord 60
m ja 100 m suusatamises klassikastiilis. Meeste kiireim mõlemal
distantsil oli Kristen Mere aegadega 9,9 ja 15,3 sekundit. Naiste
kiireimad olid 60 m Katrin Heinam (15,8) ja 100 m Monica Kallas (24,9 sekundit). Kel huvi, võib
minna ja proovida neid aegu ületada. Distantsid on maha märgitud suusaraja lõputõusu ja kelgumäe vahelisel alal asuvale teele.

Viimase alana võisteldi pikima kelguliu laskmises, kus rõõmu jagus nii suurtele kui ka väikestele. Üritus lõppes endale jõukohase suusaringi läbimisega
terviseradadel. Osalejad said
rõõmsa meele, õhetavad põsed
ja päikesest punetava ninaotsa.
Ees on ootamas südamekuu
üritused aprillis!
Monica Kallas,
Kihelkonna kooli
kehalise kasvatuse õpetaja

KODANIK KÜSIB: Kuidas registreerida ennast Saaremaa valla elanikuks?
Vastab vallavalitsuse
rahvastikutoimingute
spetsialist Anne Raik:
Uus elukoht tuleb kanda rahvastikuregistrisse, selleks on
mitu võimalust – kas tulla vallavalitsusse kohale, kanda oma
elukoht registrisse elektrooniliselt või saata elukohateade valla
rahvastikutoimingute spetsialistile digiallkirjastatult.
Vallavalitsusse kohale tulles

(Kuressaare, Lossi tn 1, tuba 232)
saab kohapeal täita elukohateate
blanketi (blanketi võib ka eelnevalt
välja printida valla kodulehelt “rahvastikutoimingute” alt). Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument
(ID-kaart, pass või autojuhiluba);
neil, kes pole eluruumi omanikud,
ka omaniku nõusolek (võib olla kirjutatud vabas vormis ja allkirjastatud) või ruumi kasutamise õigust
tõendav dokument (üürileping).

Kaasomandis oleva korteri
või maja puhul on vajalik kaasomanike või nende esindajate allkirjastatud nõusolek; alaealise
lapse elukoha muutmisel ka teise lapsevanema või eestkostja
allkiri elukohateate blanketil või
eraldi vabas vormis allkirjastatud nõusolek.
Kui elukohateade saadetakse
rahvastikutoimingute spetsialistile posti teel, siis ka koopia isi-

kut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.
Kui elukohta muudab mitu
täiskasvanut, on elukoha teatel
vajalikud nende kõigi allkirjad.
Elektrooniliselt saab teate
esitada kodanikuportaali eesti.
ee kaudu või digiallkirjastatult
e-postile
anne.raik@saaremaavald.ee, blanketi leiab kodulehelt (rahvastikutoimingud).
Info tel 45 25 018.
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SAAREMAA
KANDID
Mis tehtud, mis
teoksil?

Krista Riik
Tornimäe
rahvamaja juhataja

A

asta algus
suures
vallas on
mö ö d unud kiiresti, on segadusi, on kordaminekuid ning kõiges selles uues oleme püüdnud siin
Pöide kandis oma
toimetamisi teha.
Enne Eesti Vabariigi sünnipäevapidustusi korraldas Tornimäe põhikool
olümpiamängud, kus võisteldi talialadel,
viktoriinis jne. Lastele meeldisid need
olümpiamängud väga.
21. veebruaril oli Tornimäe rahvamajas
pidulik kontsertlavastus "100 aastat Eestis",
lavastajaks Krista Kütt. Sellega anti lühike
ajalooline ülevaade Eestist, mida ilmestasid vastavalt ajastule rahvamaja taidlejate,
põhikooli õpilaste ja lasteaialaste esitatud
tantsud ja laulud. Tervitussõnu laususid
Saaremaa vallavanem Madis Kallas, Pöide
teenuskeskuse juht Toomas Oll ja osavallakogu esimees Õnne Sööt.
Samuti anti üle Pöide valla 2017. aasta
tegija ja aasta teo tunnustused. Aasta tegijaks pärjati Aili Ansper ja aasta teo tegijaks
kuulutati Kingli Grupp OÜ. Tornimäe rahvamaja 2017. aasta sõbra tiitli pälvis Riina
Linde. Pärast kontsertlavastust söödi ühiselt pidupäevatorti.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistati ka Kõrkvere seltsimajas (20. veebruaril), seal esinesid Orissaare gümnaasiumi
õpilased ja pärast istuti ühises pidulauas.
Reedel, 23. veebruaril toimusid pidulikud
aktused Tornimäe lasteaias ja põhikoolis.
25. veebruaril korraldati Pöide spordiseltsi eestvedamisel suusasõit Pöide terviserajal. Sõitjaid oli koos lastesõidus osalejatega ligemale sada. Lastel oli võimalik sõita 600 m ja 1 km, suure raja pikkus oli 27
km ning oli ka võimalus läbida 9-kilomeetrine ring. Suure ringi võitjaks tuli Karl Jakob Toplaan, talle järgnesid Tarmo ja Mairo
Mändla.
9 km ringi võitis Gert Kaldmäe, järgnesid Silver Vahstein ja Arre Markus Toplaan.
Naistest oli 9-kilomeetrisel rajal esimene
Oksana Hiis, järgnesid Kadri Viil ja Vaige
Aav. Suusapäev läks korda tänu heale korraldusmeeskonnale ja toetajatele. Pöide terviseraja suusarajad ootavad aga ikka kõiki
suusatama.
Enne naistepäeva oli Tornimäe rahvamajas võimalik osaleda mitmel üritusel. Esmaspäeval sai käsitööringis voolida endale savist midagi ilusat. Teisipäeval valmistasime meeste näpunäidete järgi süüa ja
kolmapäeval oli külas Triinu Karolin HOIA
homespast, kes andis ülevaate nahahooldusest ja nahahooldustoodetest. Neljapäeval, naistepäeval liikusid mehed ringi suurte lillekimpude ja tortidega. Õhtul võisid
aga pered tulla kinno, vaatama filmi "Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused".
Ka Tornimäe noortekeskus tegutseb uue
hooga, meil on nüüd uus noortekeskuse
juht Helena Liiv. Praegu toimuvad sulgpalliturniirid, ees on palju huvitavaid üritusi.
Lähiajal tuleb üks huvitav üritus seoses lumega, kuid seda siis, kui ilm lubab.
17. märtsil tulevad aga kokku kõik maakonna segarühmad, et valmistuda juunis
toimuvaks Saaremaa 46. tantsupeoks. Pärast tantsude õppimist istutakse ühises
peolauas, nauditakse tantsutrupi Lips esinemist ja keerutatakse jalga Aare Tomsoni
pillimängu saatel.

Saaremaa Teataja
Piletid müügil teatri kassas (E, T kl 16–18, K, N, R kl 11–14)
ja Piletimaailma müügipunktides. www.klteater.ee
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Paul Thomas
Anderson

Väärikate kinoseanss:
"NÄHTAMATU NIIT"

Romantiline draama
2 t 11 min

N, 15.03

kl 19

Paul Thomas
Anderson

"NÄHTAMATU NIIT"

Romantiline draama
2 t 11 min

R, 16.03

kl 19

Sean Baker

"FLORIDA PROJEKT"

Draama 1 t 51 min

T, 20.03
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M. Avdjushko,
P. Simm

"KOMA - portreeﬁlm
Kalju Komissarovist"

Dokumentaal
55 min

N, 22.03

kl 14

Sally Potter

Väärikate
kinoseanss: "PIDU"

Tragikomöödia
1 t 11 min

N, 22.03

kl 19

Jaanis Valk

"AHTO. UNISTUSTE JAHT"

Dokumentaal 1 t 34 min

MÄRTS PÄEVAKESKUSES

Neljapäeval, 15. märtsil kell 14 nutikoolitus "Muna õpetab kana". Võta kaasa oma isiklik
nutitelefon ja/või tahvelarvuti.
Reedel, 16. märtsil kell 13 filmipärastlõuna.
Kolmapäeval, 21. märtsil kell 13 on külas Hillar Lipp, kes tutvustab oma äsjailmunud
raamatut "Meri aitab elada". Kohapeal võimalik raamatut ka osta.
Neljapäeval, 22. märtsil kell 13 tervislike toodete tooteesitlus (koduhooldus; ihu- ja
nahahooldus; toit ja tervis).
Reedel, 23. märtsil kell 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.
Esmaspäeval, 26. märtsil kell 13 Coop Pank – head lahendused rahaasjade korraldamiseks, pangateenuseid tutvustab Lääne-Eesti piirkonnajuht Merit Trei.
Neljapäeval, 29. märtsil kell 13 suure nädala kirikutund, jumalasõna toob Tiina Ool.
Märtsis esitleb päevakeskuses oma kunstitöid hobikunstnik Miralda Matt.

Kevade alguse Liikudes tervemaks etapid:

PÜHAPÄEV
Spordiga 2018

KTG TÄIENDÕPPEOSAKONNA

24. märtsil kell 12.00
JOOKS KEVADESSE

II etapp

Loode tammikus

Hooaja viimane loeng sarjast MAAILMA KULTUURID
Teema:

Elust Senegalis

kergliiklusteed

Registreerimine kohapeal avatud kell 10.30
Tutvustatav ala VÕRKPALL!

Garnisoni 16, Kuressaare

E, 26. märtsil 2018 kell 18.00

08. aprillil kell 12.00
RATTAMATK NASVA KEVAD

Toimumisaeg: 01.aprill 2018 kell 11.00
Toimumiskoht: Kuressaare Spordikeskus

Marju Roberts
Info ja eelregistreerimine tel 45 55051
sekretar@ktg.edu.ee; www.ktg.edu.ee

Lisainfo ja ajakava: www.saaremaaspordikool.ee

Kõik huvilised oodatud!

www.saaremaaspordikool.ee

REHEMÄE
NÄDALALÕPUPAKKUMINE
R–L 16.–17. märts

Kuulutame välja konkursi HARIDUSTEHNOLOOGI leidmiseks,
kelle tööülesandeks on digiõppealase tegevuse koordineerimine ning koolipere toetamine
digivahendite ja –võimaluste kasutamisel.
Kui soovid olla osa meie kooliperest ja Sul on kõrgharidus; infotehnoloogiaalane pädevus;
väga hea suhtlemis-, eestvedamis- ja koostööoskus; posi�ivne hoiak; inglise keele oskus ja
tunned kaasaegset õpikäsitust, siis ootame Sinu
•
•
•
•
•

BÜROOTOOLID

–25

%

FREEPIK.COM
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CV-d;
mo�vatsioonikirja;
haridust tõendava dokumendi koopiat;
täienduskoolitust tõendavate dokumen�de koopiaid;
isikut tõendava dokumendi koopiat

Täiendavad küsimused
on oodatud helistades
telefonil 53 412 372
või kirjutades aadressil
andra.aavik@ame�kool.ee

hiljemalt 25.03.2018 aadressile andra.aavik@ame�kool.ee
Kasuks tuleb eelnev töökogemus ja pedagoogiline haridus.
Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

REHEMÄE KESKUS PIKK 61, 93815 KURESSAARE

Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetaja:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

