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KOP-i sügisvoor
on avatud

K

330

Andmed on esialgsed, 3. septembri 2018
seisuga.
Allikas: Saaremaa valla
haridus- ja noorsootööosakond

1. SEPTEMBER: Saaremaa ühisgümnaasium alustas oma kooliaastat rongkäiguga lossi hoovi, kus peeti avaaktus.

MAANUS MASING

3500 õppurit läks
tarkuseteri otsima

Saaremaa valla munitsipaalkoolides alustas tänavu sügisel õppetööd 3381 (maakonnas kokku 3558) õpilast,
neist esimeses klassis 313 (maakonnas kokku 330).
“Uhke ja liigutav tunne oli,” ütles Saaremaa
vallavolikogu esimees Tiiu Aro, kes jälgis
Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) 1. septembri rongkäiku lossihoovi pargi veerelt.
Tiiu Aro on SÜG-i 52. lennu vilistlane.
Sel sügisel läksid 10. klassi noored, kes
jäävad SÜG-i viimaseks, 103. lennuks, sest
2021. sügisel alustab tegevust riigigümnaasium. “Loodetavasti ei kao SÜG-i traditsioonid ka riigigümnaasiumis,” avaldas Tiiu Aro
lootust, rõhutades oma lossihoovis peetud
kõnes õppimise tähtsust. “Haridus määrab
meie elus väga palju ja koolis pannakse edasisele elule vundament,” ütles ta.

A

bivallavanem Helle Kahm andis
vallavalitsuse poolt kooliaasta alguse tervitused üle nii Vanalinna
koolile kui ka Kuressaare gümnaasiumile, rõhutades, et koolis saadud teadmised ja oskused koostööd teha on väärtuslik
kogemus, millesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt.
“Ma soovin, et sellel kooliaastal ettetulevad ülesanded annaks teie mõistusele piisavalt tegemist, et läbi selle leiaksite ülesse
tarkuseterad, mida kogu elu kaasas kanda,”
lausus Helle Kahm Kuressaare gümnaasiumis peetud kõnes.

Kuressaare gümnaasium ja Vanalinna
kool on Helle Kahmi sõnul oma suuruselt
erinevad, üks neist väike ja turvaline perekoolilaadne õppeasutus ja teine Saaremaa
suurim kool oma rohkem kui tuhande õpilasega.
“Olenemata koolist, tunduvad esimesse
klassi astujad alati nagu äraeksinud värvukeste parv, nii siirad, nii püüdlikud ja ärevad. Tahan uskuda, et igaühel neist läheb
hästi ja nad saavutavad just selle, nende jaoks
õige tulemuse. Tuult tiibadesse!” soovis abivallavanem.
Merike Pitk

Hajaasustuse programmist toetuse saajad selgunud
Programmi taotlusvoor oli avatud 9. aprillist 11. juunini. Toetust sai taotleda hajaasustuse piirkondades asuvatele majapidamistele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Tähtaegselt esitati 164 taotlust (kogumaksumusega 778 256,05 eurot, sh taotletav toetus 502 295,31 eurot ning oma- ja kaasfinantseerimine 275 960,74 eurot). Kõiki taotlusi
hinnati EAS-i koostatud hindamismetoodi-
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egevustoetus on sihtotstarbeline
valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks
(Saaremaa vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).
Tegevustoetust 2019. aastaks saab taotleda 1. oktoobrini. Taotlus tuleb saata valla üldmeilile: vald@saaremaavald.ee.
Tegevustoetuse taotlusvorm on leitav
valla veebilehelt http://www.saaremaavald.
ee/kulaelu11.

ka järgi. Positiivse tulemiga hinnati (kaalutud keskmine vähemalt 2,5 hindepunkti) 157
taotlust.
Riigihalduse ministri 8.08.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/137 “Hajaasustuse programmi
riigi toetusvahendite jaotus” kinnitati programmi riigipoolseks toetuseks Saaremaa vallale 150 000 eurot. Programmi projektide toetuseks kokku oli 302 000 eurot (riik + KOV).
Vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjoni poolt hinnatud taotluste pingerea

alusel sai toetust 103 taotlust. Toetuse saajate ja kaastaotlejate nimed, projektide nimetused ja toetuste suurus on avaldatud valla veebilehel (http://www.saaremaavald.ee/
hajaasustuse-programm10).
Projektide tegevusi saab hakata ellu viima pärast toetuslepingute sõlmimist.
Maire Käärid
arendus- ja kommunikatsiooniosakonna
arenduse peaspetsialist

ohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) eesmärk on toetada tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teket ja püsimist. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) meetme kaudu. Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi,
millega panustatakse kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama
koostöö tekkesse. Meetme 2 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot, minimaalne omafinantseeringu määr
on 10% projekti kogumaksumusest ning
omafinantseering peab olema rahaline.
Taotlused koos lisadega tuleb esitada
digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil
kop@saaremaavald.ee hiljemalt 1. oktoobril kella 16.30-ks.
Täpsem info (ka taotlusvormid) on valla kodulehel www.saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.
Infopäev toimub vallavalitsuse saalis
(Lossi tn 1) 12. septembril kell 12. KOP-i tutvustab KÜSK-i koordinaator Tarmo Treimann. Osalemisest palun teatada aadressil kop@saaremaavald.ee.
Lisainfo: tel 45 255 031, veiko.viil@saaremaavald.ee või tel 45 20 573, helje@sasak.ee (Helje Pent, SA Saare Arenduskeskus).
Veiko Viil
Saaremaa vallavalitsuse
arenduse peaspetsialist

Kuressaare
kaasav eelarve
ootab
ettepanekuid

K

uressaare kaasava eelarve koostamise kord on siiani kehtiv ja valla
2018. aasta eelarves on selleks otstarbeks 50 000 eurot. Ettepanekuid,
mida selle raha eest ellu viia, saab esitada 17.
septembrist 14. oktoobrini veebikeskkonnas
VOLIS. Elektrooniline hääletus toimub 5.–18.
novembrini, tulemused kinnitatakse hiljemalt 30. novembril ja ideed tehakse teoks tuleva aasta jooksul. 2019. aastast rakendatakse kaasavat eelarvet kogu Saaremaa vallas.
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• Kestab konkurss vallavalitsuse
arhitekti ametikohale. Kandideerimise
tähtaeg on 17.09. Täpsem info: www.
saaremaavald.ee/tookohad ja vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 45 25 044, mark.
grimitliht@saaremaavald.ee.
• Kestab konkurss Kärla lasteaia
direktori ametikohale. Kandideerimise
tähtaeg on 21.09, tööle asumise aeg
oktoober 2018. Täpsem info: www.
saaremaavald.ee/tookohad ja alusharidusnõunik Maiu Raun, tel 45 25 066,
maiu.raun@saaremaavald.ee.

T

• Kuressaare gümnaasium võtab
konkursi korras alates 1.11.2018 tööle
raamatukogu juhataja. Avaldus, CV ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata hiljemalt 28.09 aadressil
Kuressaare gümnaasium, Nooruse 1,
93815 Kuressaare või digitaalallkirjastatult
kool@oesel.edu.ee. Täiendav info tel 50
56 094 või toomas.takkis@oesel.edu.ee.
• Kuni 18.09 on avatud 2018. a
huvihariduse ja huvitegevuse riikliku
lisatoetuse II taotlusvoor. Projektikonkursile on oodatud 7–19-aastastele lastele
ja noortele suunatud regulaarselt toimuvate huvitegevuste projektid. Täpsem info:
www.saaremaavald.ee/et/huviharidus.
• Taotleda saab restaureerimis- ja
remonditoetust. Toetatakse Kuressaares muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuva ehitise avariilise olukorra
likvideerimist, arhitektuursete detailide
või avatäidete restaureerimist ning selleks
vajaliku projektdokumentatsiooni
koostamist. Töö teostamist toetatakse
kuni 50% maksumuse ulatuses. Taotlusi
saab esitada kuni 1.12.2018. Täpsem info:
www.saaremaavald.ee/muinsuskaitse ja
arhitekt Piret Miller, tel 45 25 042, piret.
miller@saaremaavald.ee.
• Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku kirjaliku enampakkumise
Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade (maatulundusmaa) müümiseks.
Tähtaeg 19.09. Täpsem info: www.
saaremaavald.ee/maakorraldus.

Perelepitus – parim
lahendus lapse huvides

änapäeval ei lahuta inimesi valdavalt enam
surm, vaid elu. Elu on pidevas muutuses ja liikumises, samuti ka paarisuhe, mis
on kui elusorganism – ta kas areneb või mandub. Suhet hoiavad
koos vastastikune emotsionaalne seotus, kiindumus, usaldus,
lähedus, austus ja turvatunne.
Lahutuseni jõutakse enamasti siis, kui kooselu muutub
väljakannatamatuks või ühel
poolel on tekkinud uus suhe.
Ideaalis peaks lahkuminek toimuma vastastikusel kokkuleppel, rahumeelselt, nii et vanemlik suhe jääb kestma. Reaalsus
on aga paraku teistsugune. Praktika näitab, et ilma toimiva paarisuhteta on ka vanemlik suhe
väga habras. Tekib võitlus lapse
tähelepanu, armastuse, tunnustuse ja poolehoiu pärast.
Esikohal olgu
laste turvatunne

Lapsele tagab turvalise suhte mõlema vanemaga vaid olukord, kus
vanemad suudavad teha lapse

huvides koostööd, on lahkuminekuga seonduvad emotsioonid
lahti mõtestanud ja suutnud eluga edasi minna. Siin tuleb appi
perelepitus – professionaalne teenus, mis tegeleb perekonfliktide
ja abielulahutuste järgsete toimivate vanemlike koostöövõimaluste leidmisega lepitaja kui neutraalse kolmanda osapoole juhendamisel. Perelepitus võimaldab
leida lahendid probleemidele
kohtuväliselt. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped lähtuvalt
laste arengulistest vajadustest.
Perelepituse käigus on osapooltel võimalik mõista teineteise seisukohti ja vajadusi, mis
peaks soodustama koostööd. Perelepituses keskendutakse probleemide lahendamisele, ei otsita
süüdlast ega lahata minevikusündmusi, vaid keskendutakse tulevikule. Lepitusprotsessi eesmärk
ei ole mitte niivõrd äraleppimine,
kuivõrd just toimivate kokkulepete sõlmimine. Perelepitusse pöördutakse kas kohtueelselt, vabatahtlikult või kohtumäärusega,
kohtumenetluse raames.

Perelepitus aitab parandada
suhteid osapoolte (lahutavate
abikaasade, lastevanemate, endiste elukaaslaste) vahel ja tagab
suurema rahuolu saavutatud
kokkulepete osas. Kindlasti on
perelepituse raames osapoolte
vahel saavutatud kokkuleppe
täitmine tõhusam kui mistahes
kohtuotsuse või määrusega paika pandud elukorraldus. See on
kiirem viis lahenduse leidmiseks
kui kohtumenetlus ning lisaks
aja kokkuhoiule ka rahaliselt
soodsam. Perelepitus aitab ka
lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla.
Lahendused
lepitaja abiga

Perelepitus ei sobi koduvägivalla juhtumite korral, kus üks osapooltest on olnud lähisuhtevägivalla ohver ja kannatanud vaimse või füüsilise vägivalla all ning
teine osapool on olnud domineerival positsioonil. Perelepitus eeldab võrdseid osapooli, kes otsivad lepitaja abiga oma küsimustele lahendusi, see peab alati ole-

ma vabatahtlik ning selles peavad olema tagatud mõlema osaleva poole õigused võrdselt.
Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituses on: laste hooldamise ja kasvatamisega seonduvad küsimused, laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused, laste elukoha ning muu
elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist, ühise kodu ja kinnisvaraga
seonduvad küsimused, kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud või muud lahutuse ja lahku elama asumisega
seonduvad küsimused. Seega –
perelepitus on vahendus, mis aitab leida tüliküsimustes konsensust, keskendudes eelkõige laste
huvidele ja vajadustele.
Saaremaa vallas on võimalik
perelepituse teenust taotleda,
pöördudes vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või otse perelepitaja Kerli
Gutman-Lahe poole (telefon 53
069 517 või e-post kerli.gutman-laht@saaremaavald.ee ).
Kerli Gutman-Laht
perelepitaja

Avatud on Lääne-Saare ja Mustjala piirkondade MTÜ-de
tegevustoetuse taotlusvoor

• 7.09 kl 10 toimub Nasva klubis
seminar “Segadused toitumismaastikul”. Täpsem info: http://saaremaatoidufestival.ee/seminar-segadused-toitumismaastikul/ Vajalik on registreerimine
info@saaremaatourism.ee.
• 7.–8.09 toimub Kuressaare Linnateatris Eesti vähemusrahvuste
harrastusteatrite festival Vananaistesuvi 2018. Täpsem info ja kava: https://
tinyurl.com/vananaistesuvi.

Saaremaa vallavalitsus kuulutab
Lääne-Saare
vallavolikogu
24.03.2015 määruse nr 22 “Mittetulundusliku tegevuse toetuse
taotlemise, määramise ja kasutamise kord” alusel välja endise Lääne-Saare valla MTÜ-de tegevustoetuse 2018. aasta teise taotlusvooru.
Määrus, taotlus ja lisad on
kättesaadavad valla kodulehel
http://www.saaremaavald.ee/

karla, http://www.saaremaavald.
ee/lumanda või http://www.saaremaavald.ee/kaarma.
Taotlus tuleb esitada Saaremaa vallavalitsusele 15. oktoobriks hiljemalt kell 23.59 kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee
või postiga aadressil: Lossi tn 1,
Kuressaare linn, Saaremaa vald
93819.
Samuti kuulutab Saaremaa

vallavalitsus Mustjala vallavolikogu 30.01.2015 määruse nr 3
“Mustjala vallas mittetulundustegevuseks toetuste andmise
kord” alusel välja Mustjala piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse
2018. aasta taotlusvooru. Määrusekohaselt on taotluste esitamise tähtaeg 1. september, kuid vallavalitsus on otsustanud pikendada seda 1. oktoobrini. Määrus,
taotlus ja lisad on kättesaadavad

valla kodulehel www.saaremaavald.ee/mustjala.
Taotlus tuleb esitada Saaremaa vallavalitsusele 1. oktoobriks hiljemalt kell 23.59 kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@saaremaavald.
ee või postiga: Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald 93819.
Lisainfo: Tiina Orav, tel 59 11
798 või tiina.orav@saaremaavald.
ee.

Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid
Vallavalitsuse 22. augusti istungil
otsustati
• Anda luba avalike ürituste korraldamiseks: Kuressaare tänavapiknik (8.09),
kontserttuur “Mööda piiri” (24.08), Kingli Grupp Laimjala rahvasprint 2018
(15.09).
• Eraldada 5900 eurot Saaremaa Muuseumile, 500 eurot Sörvemaa Pärimuse Seltsile, 500 eurot Salme Rahva
Maja Seltsile, 500 eurot Tiirimetsa Ajaloo Seltsile, 100 eurot MTÜ-le Konnonkonn ja 350 eurot MTÜ-le Jalgpalliklubi Saarepiiga.
• Eraldada 500 eurot MTÜ-le Salme
Noorteklubi L.A.D.U.

• Muuta maakonnaliinide sõiduplaane
(AS Go Bus ja OÜ Atko Liinid).
• Muuta 24.07.2018 korraldust nr
2-3/839 (kinnistute koormamine).
• Koormata isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ vallale kuuluv kinnistu.
• Määrata katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarve.
• Algatada detailplaneeringu koostamine ja jätta algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Kuressaares
Kalevi tn 34, Mui külas Mäepealse.

Vallavalitsuse 28. augusti istungil
otsustati:

• Kuulutada välja huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlusvoor.

• Anda luba õppeaasta rongkäigu korraldamiseks (SÜG).

• Sõlmida Pärsama lasteaia direktori tööleping (Liis Madisson).

• Suurendada klassi täitumuse ülemist
piirnormi (KG).

• Toetada Anseküla Põllumeeste Seltsi 300 ja Tiirimetsa Kodukultuuriseltsi
Küünal 300 euroga.

• Eraldada MTÜ-le Saaremaa Puuetega Inimeste Koda täiendavat toetust
5300 eurot.

• Toetada Metsküla Küla Seltsi 3000 euroga (Metsküla endise koolimaja õuepaviljoni, väliterrassi ja jahutussüsteemi
projekteerimiskulude katteks).

• Anda volitus lastekaitsespetsialistile
(eestkoste).

• Kiita heaks hajaasustuse programmi
aruanded.
• Korraldada hange “Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise
2018. ja 2019. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine”.

• Kinnitada Pärsama hooldekodu struktuur ja töötajate koosseis.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi
aruanne.
• Rahuldada 2018. a hajaasustuse programmi taotlused (103 taotlust).
• Toetada 3500 euroga MTÜ-d Saare-

maa Vähiühing.
• Kinnitada riigihanke “Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel (II)” tulemused ja tunnistada
edukaks AS-i Eesti Teed pakkumus kogumaksumusega 181 611,92 eurot.
• Kinnitada elutähtsate teenuste toimepidevuse riskianalüüsid ja plaanid (AS
Kuressaare Soojus, AS Kuressaare Linnamajandus, AS Kuressaare Veevärk).
• Määrata katastriüksuste koha-aadressid ja muuta sihtotstarvet.

Vallavolikogu 30. augusti istungil
otsustati
• Arvata rahanduskomisjoni koosseisust
välja Ludvik Mõtlep ja määrata uueks
liikmeks Janne Nurmik.
• Anda välja määrused “Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisega seotud transpordikulude hüvitamise kord”,
“Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine”, “Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja spordiklubides”, “Õpilaste
majutuskulude hüvitamise kord” ja lasteaedade põhimäärused (13).
• Tunnistada huvitegevuse rahastamise
osas kehtetuks ühinenud omavalitsusüksuste volikogude otsused.
• Mitte rahuldada vallavolikogu
21.06.2018 otsuse nr 1-3/75 “Mäebe
küla Ranniku detailplaneeringu kehtestamine” osas esitatud vaideid.

• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Merise külas Kordoni detailplaneering.

• Anda volitus lepingu sõlmimiseks.

• Lõpetada Kudjape alevikus Kopli detailplaneeringu koostamine.

• Eraldada 4725 eurot MTÜ-le Saaremaa
Vähiühing (transport vähiravile).

• Mitte omandada Muhu vallale Maasi jäätmehoolduse osaühingus kuuluvat osa.

• Toetada MTÜ-d Kõrkvere Selts 300 euroga.

• Jätta kehtima Saaremaa valla territooriumi hõlmavad üldplaneeringud.

• Eraldada 3000 eurot vabatahtlikule tuletõrje seltsile Pihtla Pritsumehed.

• Tunnistada osaliselt kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 4.11.2003 korraldusega nr 750 kehtestatud “Golfikompleksi detailplaneeringu II etapp”.

• Kiita heaks toetuse kasutamise aruanded.

• Seada otsustuskorras tasuta hoonestusõigus AS-i Kuressaare Veevärk kasuks vallale kuuluvale maaüksusele (Pargipumpla maaüksus Salme alevikus).
• Omandada Saaremaa vallale Saaremaa
omavalitsuste liidule OÜ-s Kuressaare
Bussijaam kuuluv osa.

Vallavalitsuse 4. septembri
istungil otsustati
• Anda luba Ultima Thule maratoni korraldamiseks (15.09).
• Eraldada 1000 eurot Saare Vene Seltsile
ja 500 eurot MTÜ-le Eesti Jahtklubide Liit.

• Tagada eluruum (eraisik).

• Kinnitada tegevustoetuse taotlusvorm.
• Eraldada reservfondist 650 eurot OÜ-s
Kuressaare Bussijaam SOL-ile kuuluva
osa omandamiseks Saaremaa vallale.
• Korraldada riigihange “Lumetõrje Saaremaa valla Mustjala, Kihelkonna ja
Pihtla piirkonnas aastatel 2018–2021”.
• Kinnitada riigihanke “Traktori kapitalirent” tulemused ja tunnistada edukaks
OÜ Baltic Agro Machinery pakkumus.
• Anda otsustuskorras kasutusse Marientali tee 27 asuv saal ja rendile Leisi
alevikus Kooli tn 12 asuvad ruumid.
• Koormata isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ vallale kuuluvad kinnistud.
• Määrata koha-aadressid ja sihtotstarbed.

• Suurendada klassi täitumuse ülemist
piirnormi (SÜG).

• Jätta rahuldamata vaie (maa riigi
omandisse jätmine).

• Moodustada Saaremaa spordikooli
2018/2019. õppeaasta õpperühmad ja
kinnitada õppetasud.

Õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald/
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Huvihariduse korraldus uuest õppeaastast
Seoses ühtse korra kehtestamisega valla huviharidusvaldkonnas toimuvad 1. septembrist 2018
mõned olulised muudatused ja
uuendused.
Kogu valla huvitegevusega
seotud info leiab huvihariduse registrist https://haridus.saaremaavald.ee/huviharidus/, kus on
näha huvitegevuse võimalused –
õpperingid, osalemise tasud, huviringide tegevuste sisukirjeldused jm oluline info. Registri kaudu toimub ka registreerumine huviringidesse. Registreerumise
saab algatada lapsevanem või ringijuhendaja, esimesel juhul peab
lapse liitumise kinnitama ringijuht ja teisel juhul lapsevanem.
Huviringis osalemise õppetasu maksab lapsevanem arve alusel. Väikese sissetulekuga perede laste huvitegevuses osalemiseks saab vallalt toetust taotleda. Huvihariduse ja -tegevuse
toetust makstakse Saaremaa vallas elava 7–19aastase lapse/noore huvihariduses ja -tegevuses
osalemisega kaasneva õppetasu
katmiseks. Huvihariduse ja -tegevuse toetusena arvestatakse
ühe huviringi osavõtutasu ühe
lapse kohta kuni 50 eurot kuus.

Toetust makstakse huvitegevuse
või -ringi teenusepakkujale arve
alusel pere lapse eest, kui pere
sissetulek ühe pereliikme kohta
on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir. Taotluse (koos lisadokumentidega) saab esitada
Saaremaa valla sotsiaalosakonnas ja teenuskeskustes.
Uuest õppeaastast on võimalus taotleda ka huvihariduses ja
-tegevuses osalemisega seotud
transpordikulude hüvitamist.
Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetuse alusel hüvitatakse
isikliku sõiduvahendi ja/või

Kaugliini bussidega sõitmist
kompenseeritakse, kui elukoha
ja huvialaga tegelemise koha vahel puudub regulaarne või huviala korraldusega sobiv maakonna- või vallaliin. Kütusearve esitamisel makstakse toetust
arvestuslikult 0,05 eurot kilomeetri kohta. Huvihariduse ja
-tegevuse transporditoetus on
kuni 30 eurot ühe õppuri kohta
kuus.
Kui isikliku sõiduvahendiga
viiakse mitu õpilast samal ajal ja
samas kohas toimuvasse huvialaringi, makstakse kütusekompen-

Huvihariduse ja -tegevuse toetust makstakse Saaremaa
vallas elava 7–19aastase lapse/noore huvihariduses ja tegevuses osalemisega kaasneva õppetasu katmiseks.
ühistranspordi piletite kulud,
mis on seotud 7–19aastase õppuri huvitegevuses osalemisega.
Transporditoetust makstakse, kui õppuri registreeritud elukoht on Saaremaa valla haldusterritooriumil ja huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui viis kilomeetrit ning kui
elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

satsiooni täiendavalt kuni 10 eurot iga lapse kohta. Transporditoetust saab taotleda haridus- ja
noorsootööosakonnast neli korda aastas: taotlus koos transpordikulu tõendavate dokumentidega (kütusearve ja/või ühistranspordipiletid) esitatakse vallavalitsusele 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (det-

sembrist veebruarini tehtud
transpordikulude eest), 5. juuniks
(märtsist maini tehtud transpordikulude eest) ja 5. septembriks
(maist augustini tehtud transpordikulude eest).
Varem kehtinud endiste valdade korrad, kus lapsevanemale kompenseeriti taotluse alusel
õppetasu või transpordikulud,
enam ei kehti.
Huvihariduse ja -tegevuse
teenusepakkujad (erahuvikoolid, spordiklubid) saavad taotleda vallalt toetust, mida eraldatakse pearaha alusel vastavalt
kehtestatud korrale. 2019. aasta
toetuse saamiseks tuleb esitada
avaldus hariduse registri elektroonilises keskkonnas hiljemalt
10. novembriks 2018.
Kõik taotluste blanketid on
leitavad ka valla kodulehelt, huvihariduse valdkonna alt.
Rohkem infot Saaremaa valla haridus- ja noorsootöö osakonnast: marii.korgesaar@saaremaavald.ee, tel 45 25 069, hariduse registrid: helen.vainula@
saaremaavald.ee, tel 45 25 064.
Marii Kõrgesaar
noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist

Kodukaunistamine on au sees

T

aasiseseisvunud Eestis
hakati kodukaunistamisele suuremat tähelepanu pöörama 1997. aastast, kui president Lennart Meri
kuulutas emadepäeval Estonias
välja Eesti kodukaunistamise
aasta: “Mu kallid Eesti emad!
Asuge koos isadega, koos oma tütarde ja poegadega korraldama
meie eesti kodu. Tehkem kodud
puhtaks ja kauniks nii seesmiselt
kui väliselt. See on kõige lihtsam
ja jõukohasem viis muuta kaunimaks, puhtamaks, rikkamaks ja
tugevamaks kogu Eesti.”
Lennart Meri hakkas vabariigi presidendina üle-eestilise kodukaunistamise
liikumise
patrooniks. Jätkus 1936. aastal
riigivanem Konstantin Pätsi algatatud kodukaunistamise traditsioon, mis kestab tänaseni.
Teatepulga on üle võtnud ja edasi andnud kõik meie presidendid.
Aastaid on kauni kodu konkursil osalenud ka Saare maakonna kenad aiad eramute, kortermajade, avalike objektide ümber, poollooduslikud kooslused,
spordirajatised…
Meie maakonnas on kodukaunistamise liikumise veduriks olnud
aastani 2017 maavalitsus, nüüd on
MTÜ Saaremaa Kodukant ja Reet
Viira. Tänavu moodustati viieliikmeline hindamiskomisjon, kuhu
kuuluvad Katrin Reinhold ja Veiko Viil vallavalitsuse poolt, Reet
Viira (MTÜ Saaremaa Kodukant),

EESTI KAUNIS KODU 2018: Presidendi tunnustuse pälvis ka Jelene Sakeli ja
Anti Ranna Jaagu talu Fööniksi aed Ariste külas.
TIIU ARO

Leo Filippov (MTÜ Eesti Saarte
Kogu) ja Pille Tänak (K-rauta
Kuressaare kauplus).
Mais kuulutasime välja konkursi, kuhu esitati 22 objekti.
Hindamiskomisjoni juuni alguses toimunud ringsõidu ja otsuse alusel jäi neist sõelale neli, mis
kõik esitati ka presidendile tunnustamiseks.

Tunnustamisüritus toimus
25. augustil Viljandis Sakala keskuses. Saaremaalt nomineeriti
Kuressaare gümnaasiumi, Mihkli talumuuseumi, Jelene Sakeli ja
Anti Ranna Jaagu talu Fööniksi
aed ning Püha Soobiku avastusrada, mille loojad ja hooldajad ka
kohal olid. Esimesed kolm said
presidendi autasu “Eesti kaunis

kodu 2018”. Parimaks tervisespordirajatiseks tunnistati Püha
Soobiku avastusrada.
Saaremaa vald korraldab tänuürituse kõigile konkursil osalenutele novembris.
Kauni Kodu liikumise raames
korraldati augusti alguses õppereis Raplamaa, Lääne-Virumaa
ja Harjumaa aedadesse. Osavõtjaid oli 22 inimest üle maakonna. Külastati seitset aeda ja Rakvere linna. Huvi pakkus nii Helle Väärsi lilleniit kui ka perekond
Hõimu püsililledega rikastatud
aed Mahu külas. Terje Luige aed
paelus “kuiva jõe” rajamise ja samas taluaia lillede renessansiga.
Õppereisi tulemusena saadi
palju uusi teadmisi aiakujundusest, jagati kogemusi ja saadi kinnitust juba tehtud valikutele. Tulekul on Saare maakonda hõlmav
aiaraamat, mille kaante vahele
jõuavad meie kaunite aedade fotod koos väikeste vinjettidega.
Suur tänu entusiastidele, kes
hoiavad kodukaunistamise traditsiooni Saare maakonnas au
sees!
Lõpetan president Kersti Kaljulaidi sõnadega: “Muutunud on
palju, ikka paremaks üksteise utsitamise ja ma loodan, et ka toetamise kaudu. Aitäh teile, kes te
olete teinud ilusaks mõne kodu.
Aitäh ka teile, kes alles otsivad
seda kodu – olgu linnas või maal.”
Tiiu Aro
Saaremaa vallavolikogu esimees

Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
• Saaremaa vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 6.09.2018 kuni
18.09.2018 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Roo tn 1;
3, 5; 7; 9 detailplaneeringut muutev projekteerimistingimuste
eelnõu, millega võimaldatakse Roo tn 7 kinnistul suurendada
ehitusala kuni 10% ja lubada ehitisele viilkatus kaldega 45 kraadi.
Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa vallavalitsuse kodulehel ja
aadressil: Kuressaare, Tallinna tn 10. Ettepanekud ja vastuväited esitada
kirjalikult Saaremaa vallavalitsusele paberkandjal aadressil: Tallinna 10,
Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

• Saaremaa vallavalitsuse 22.08.2018 korraldusega nr 2-3/950
algatati Kuressaare linnas Kalevi tn 34 detailplaneering, mille
eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete
püstitamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine,
liikluskorralduse põhimõtete ning tehnovõrkude ja -trasside
asukoha määramine. Planeeringuala suurus on ca 1 ha. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringuga. Korraldusega on võimalik tutvuda http://www.
saaremaavald.ee/planeerimine.
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Saaremaa
kandid
Mida lapsevanematele kooli
alguse puhul südamele panna?
Piret Tenno
Kuressaare gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

O

lles ise kolme
lapse ema,
oskan ilmselt päris hästi mõista neid tundeid, mis lapsevanemaid enne lapse kooliteele saatmist valdavad. Minu pesamuna
läks küll juba neljandasse klassi, aga ärevus emana püsib jätkuvalt hinges. Kuidas
uus õppeaasta kulgeb, mis muutused on tulemas, kas laps nendega toime tuleb jne, jne.
Oma kogemustest nii ema kui ka sotsiaalpedagoogina võin öelda, et igasuguste olukordade puhul on võtmesõnaks suhtlemine. Suhelge võimalikult palju oma lapsega ja ka nendega, kellel on oluline roll teie
lapse elus. Avatud suhe lapse, tema õpetaja ja ka kooli tugispetsialistidega aitab kindlasti kaasa lapse turvatunde tagamisele
ning vältida arusaamatusi ja ebakindlust.
Kui õpetaja teab, et lapse peres on rasked
ajad või et laps võib vajada enam abi kohanemisel, suhtlemisel vms, siis teab ka õpetaja sellega arvestada ja last omalt poolt toetada. Koos on alati kergem!
Jälgige oma lapse käitumist ja meeleolu, kui ta koolist tuleb. Tundke huvi tema
enesetunde vastu ja pange tähele signaale, mis võiksid anda märku võimalikest pingetest ja probleemidest. Kui tunnete, et ise
last aidata ei oska või ei suuda, otsige abi
pigem varem kui hiljem!
Olulisim on meeles pidada, et teie laps
on teie kõige kallim silmatera, kelle elu ja
toimetulek sõltuvad paljuski sellest, kui palju me talle oma armastust, hoolt, aega ja
tähelepanu pöörame ning vajadusel kindlasti ka asjatundlikku abi otsiksime. Meie
omalt poolt teeme parima, et nii laps kui
ka vanem oleks rõõmsad ja rahul.
Katrin Perova
Saaremaa Rajaleidja
sotsiaalpedagoog

K

ooli kõrval
on lapsevanemal
tähtis roll ja vastutus lapse haridusteel suunamisel ja toetamisel, partneritena ühes suunas liikudes tunneb laps
tuge ning on valmis õnnestumisteks.
Pere toetus ja mõistmine on lapsele tähtsaimad. Toetus ja turvatunne aitavad lapsel rõõmu tunda õppimisest, saavutustest,
suhtlemisest sõpradega ja julgust olla uudishimulik. Vanemate tuge tundes on laps
optimistlikum ja ka ebaedu ei takista uuesti proovimist.
Lapse kuulamine, jagamatu tähelepanu,
tunnustamine ja abistamine kodus aitab lapsel kooliskäimise ja õppimisega toime tulla.
Pere kindel päevakava, piisav uni, tervislik
toitumine, lapse jõuvarude hindamine aitavad lapsel koolipäeva ja koolirutiiniga toime
tulla. Lapse koolis toimetulekul on väga oluline suhtlemisoskus. Oskus suhelda õpetajatega, koolikaaslastega vajab õppimist ja
õpetamist, vanem saab siin kindlasti eeskujuga abiks olla. Perevestluste kaudu saab laps
julgust ka koolikeskkonnas suhtlemiseks.
Huvihariduses osalemine võimaldab lapsel luua uusi sotsiaalseid suhteid, see toetab
tema loovust, arendab erinevaid oskusi.
Lapse sujuvat arengut toetab konstruktiivne koostöö. Usalduslik suhe lapse ja vanema vahel loob lapsele parima õpikeskkonna. Varajane kontakti loomine aitab ennetada koolimuresid, õpetajal last paremini tundma õppida, õpetamisel arvestada
lapse individuaalseid arenguvajadusi.
Kooli ja pere kõrval on ka Saaremaa Rajaleidja keskuse spetsialistid valmis pakkuma abi ja tuge – koos on kergem.
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PÜHAPÄEV

Spordiga 2018

MIHKLIKUU PÄEVAKESKUSES

Neljapäeval, 6. septembril kell 13 juhataja ümarlaud. Küsimustele vastab
Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
Esmaspäeval, 10. septembril kell 13 vanavanemate koogi- ja kohvipäev.
Küpseta maitsev õunakook ning tule seda päevakeskusesse pakkuma,
degusteerima ja jututoas osalema. Tähistame vanavanemate päeva! Kohv
ja tee päevakeskuse poolt.
Reedel, 14. septembril kell 13 laulame koos Mariniga tuntud laule.
Kolmapäeval, 19. septembril kell 13 dr Saima Tišleri loeng "Valu, valuvaigistid ja depressioon".
Reedel, 28. septembril kell 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.

III etapp

16.09.2018 kell 11.00
Kuressaare Staadionil

Staadioni tn 6

Registreerimine kohapeal avatud kell 10.30

Spordialad lastele (2007 ja hiljem sünd) :
pallivise, kaugushüpe, 60m jooks

Mihklikuul päevakeskuses Lilli Maripuu perekonna
kunsti- ja käsitöö näitus läbi sajandi.

Lastevanematele:
saapavise, kuulitõuge, 60m jooks

09.09.2018
kell 12-18

Pakume kõigile osalejatele Kuressaare Staadioni
60. sünnipäeva puhul torti!
Saaremaa Spordikool

Kadri Pulk

Vallimaa 16a

www.saaremaaspordikool.ee

56 619 713

LIIKUDES TERVEMAKS 2018 JÄRGMISED ETAPID:

12.septembril kell 18.30–19.30
TUND UJULAS
Kuressaare Gümnaasiumi ujulas
22.septembril kell 12.00
JOOKS SÜGISESSE
Loode tammikus

KASUTA

MOBIILIRAKENDUST

Soov
jalgsi v itame liikud
a
õi jalgr
attaga

Kaardi leiad ka
www.saaremaatoidufestival.ee

WWW.SAAREMAASPORDIKOOL.EE

Kallid naised!

KÕIK, MID
A TE

1. Archebaldi õunatrahter Garnisoni 24
(vana Maapanga kõrval)
2. Café Lustimaja Kohtu 36
3. Jablotska Kaare 6
4. Kevade õunahoov Kevade 11
5. Kungla õunaaed Kungla 8
6. Laulvad Liivad Suur-Sadama 16
7. Laurentiuse Kauba 5 hoovis
8. Maapanga kohvik Tallinna 27, Kuressaare
(sisehoovis suure kastanipuu all)
9. Nurmenuku kohvik Nurmenuku 7
10. OUMANI kohvik ÕunMan Kalevi põik 7, Ouman
Estonia OÜ territooriumil
11. Riinude Õunakohvik Suur-Sadama 29
12. RT14 Saaremaa Heategevuslik Õunakohvik
Suur-Põllu 4
13. Ruubi Õunaussi kohvik Tallinna 31
14. Tai kohvik Loo 1, Kudjape
15. Õunaaiakohvik “Kuldpuur” Tolli 7, Suur-Sadama
tänava pool terrassil
16. Õie Õunakohvik Õie 1-6
17. ÖNNEÖUN Uus 45
18. Õunalapsed Kevade 52A
19. Õunamaius Hariduse 2
20. 100 Õuna Hariduse 13

Liikluskorraldus
Kuressaare
tänavapikniku ajal
Mootorsõidukite liiklusele
suletakse tänavad 8.09 alates kl 14
kuni 9.09 kell 2 järgmiselt:
•

Allee tänav alates Lossi tänava
ristmikust (ristmik avatud) kuni
Uus-Roomassaare tänava ristmikuni;

•

Staadioni tänav alates Uus-Roomassaare ristmikust kuni Vana-Roomassaare tänava ristmikuni.

VAJA
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SELLEKS IL
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SÜGISHOO
AJAKS
LEIATE MA
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TÄNUAVALDUS!

EST.
OLETE OOD
ATUD!

Kuressaare
Perekodu
tänab

MAIE POOD

hr Alver Sagurit,

sissepääs turu poolt
Kohtumiseni!

kes traditsiooniliselt
toetab
Panga panga
muinastulede
öö korraldamisega
meie lastele ja noortele
koolitarvete soetamist.

SÜGISLAAT

SUUR TÄNU!

Reedel, 7. sept kell 10–18
Laupäeval, 8 sept kell 10–16
Laadakaupa saad teha nii
kohalike kui ka ettevõtjatega
üle Eesti ja kaugemaltki.
Pakume head ja paremat
toidulauale, istikuid, taimi ja
sügisande, Peipsi sibulat jpm.
Laadalt leiad kaunist
käsitööd, pakutakse
erinevaid huvitavaid tooteid,
teenuseid kogu perele!

Lugupeetud ehitaja!
Saare Ehituspuit
müüb:
. Sise- ja välisvoodrilaudu
. Põrandalaudu
. Vineere ja puitplaate
. Liimipuitkilpe
. Ehituslikku saematerjali

Reedel, 7.09 kell 16. 30 esineb
Line tantsu grupp Pind Päkka
Hobune ja ponisõit.
Lisainfo kauplejatele
tel 51 87 614.

Asume aadressil:
Ringtee 12, Kuressaare
Avatud:
E-R 8.30-17.30; L 10-14
Tel 453 8709; mob 5340 0245
www.ehituspuit.ee
Trükiarv:
18 000

Väljaandja:
Saaremaa Vallavalitsus

Laupäeval, 8. septembril
kell 10–15.
Lähemalt ja kaugemalt, linnast ja maalt tulevad üheks
päevaks ühise telgi alla kokku suured ja väikesed talunikud,
toidutootjad ja käsitöölised.
See on suurepärane võimalus suhelda otse tootjatega ning
osta oma kotid täis ehtsat Saaremaa kaupa.

• Lastele hüppamiseks
põhupallid
• Taluteemalised
näomaalingud
• Kohal on
taluloomad
• Seenenäitus

• 10–14 Hobuse- ja ponisõit
• 11–13 Kodune nahaparkimine
• 12–13 Raamatulugemine lastele
teraapiakoer Miaga
• 13.00 Lambapügamise esitlus
• 14.00 Vesternratsutamise
tünnisõidu võistlus.

Lisainfo tel 56 210 102

TOIMUMISKOHT: KURESSAARE LINNA PUHKEALAL, STAADIONI 2
http://saaremaatoidufestival.ee

Tegevust kogu perele.

Teostaja:
Saarte Hääl

Trükkija:
Printall AS

Toimetajad:
Kristiina Maripuu, Merike Pitk

Kujundajad:
Liina Õun, Anette Sannik

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

