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Mälestame Asutava Kogu liikmeid

Eesti Rahvaerakonna esindaja tellitud bussiga (osalemise soovist
5. aprillil süüdatakse EV 100 mees- arvatud Toompeale.
konna üleskutsel austusküünlad
Asutava Kogu valimised toi- Oskar Kallase austamisüritus on eelnevalt teatada tel 529 2166) sõiAsutavasse Kogusse kuulunud musid 5.–7. aprillini 1919 kõikjal kl 14 endise Kaarma õpetajate detakse kl 14.20 Nepsi sünnipaika
120 rahvasaadiku sünnikohtades. Eestis üldise ja ühetaolise hääleõi- seminari juures, kus on ka Oskar Kihelkonnale Tammese külla. Kl
algusega
19:00
15.30
kuni 16.30 kell
tutvutakse
KuresSaaremaa vallas on sündinud neli Sguse
A AVAsalajasel
OOAJning
MINE valimisel Kallase mälestuskivi. 3.05.2019
UVEHalusel
Ülevaate Oskar Kallase elust saare Lahekülas Nepsi elupaigaga,
Asutava Kogu liiget: Oskar Kallas, proportsionaalsuse põhimõttel.
PILETIGA
Aeg.
Jaan Ammermann, Mihkel Neps Valimisõigus oli mõlemast soost ja tegevusest annab Triino Lest, mälestusi jagab Ella-Marie
ning Aleksander Velvelt.
vähemalt 20-aastastel kodanikel. noore Oskar Kallase sõnumist Kl 16.45 Kudjape kalmistul Nepsi
Õhtusöök/Kontsert
esineb sõnavõtuga
Aprillis möödub 100 aastat Eesti Asutav Kogu oli esimene Eesti tänapäeva räägib Rasmus Vendel. matmispaigas
Vabariigi esimese rahvaesinduse rahva poolt valitud rahvaesindus. Mälestusküünla süütab ja -kõne Riigikogu liige Urve Tiidus. Kl 17
„Ajastupidu“
kokkutulemisest. Jüripäeval, 23. Tema põhiülesandeks oli põhi- peab volikogu esimees Tiiu Aro. tagasisõit Lümandasse.
Jaan Ammermanni
auks süüdaaprillil 1919 kogunesid Tallinnas seaduse väljatöötamine ja vastu- Vallavalitsuse nimel võtab sõna
Erki Otsman&Bänd
takse küünal Aleksander Velvelti
Estonia majas Eesti Asutavasse võtmine – ja sellega tuldi edukalt abivallavanem Marili Niits.
Eesti Sotsiaaldemokraatliku sünnipaigas, kuna Uuemõisa (TuKogusse valitud rahvasaadikud.
ka KÜBARAD
toime.
KAUNID
VIIB TANTSIMA
Töölispartei esindaja Mihkel Nepsi mala-Orissaare) vallas Saikla külas
See päev on ühtlasi Eesti Riigikogu
austamiseks kogunetakse kl 14 sündinud Ammermanni täpne
sünnipäev. Seda päeva on plaanis Saarlastest saadikute
Lümanda põhikooli ette, kus tut- sünnikoht pole teada.
üle maa tähistada jüritule lähetami- austamisüritused 5. aprillil
PUHUVAD SIRGEKS
Austamisüritustel osalevad valsega ööl vastu 23. aprilli, kui Paide KAABUD
Eesti Tööerakonna esindaja vutakse kooliga, mille Neps 1907.
SAAREMAA
lavalitsuse
ja volikogu
vallimäel süüdatud vabadusleek Aleksander Velvelti austamisüri- aastal lõpetas.
MUUSEUM
456 esindajad,
Rännakut juhib Urve Vakker, võimalusel ka Riigikogu liikmed.
jõuab muistse märgutule kombel tus toimub kl 14 Sutu külas Allika
kõigisse toonastesse
maakonna- PAKUB
talus. KõneSÜNNIPÄEVATORTI
peab abivallavanem kes annab ülevaate Mihkel Nepsi
LINNAPEA
Heli Jalakas,
elust ja tegevusest. Rännakuks
linnadesse ja mujalegi Eestis, kaasa Kristiina Maripuu.
kultuurinõunik

Kuressaare Kuursaal 130

KÜBARAPEOGA
KUURSAALI JUURES 3.05. kell 17.00
SELTSKONNATANTSURÜHM MARLEEN
BRASSANSAMBEL KULDSED LEHTRID

facebook.com/saaremaavald
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Saaremaa vallavalitsuse
detailplaneering
Saaremaa Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse
§ 135 lg 7 alusel, et Saaremaa Vallavolikogu võttis
26.04.2019 otsusega nr 1-3/63 vastu Jaani küla
Paraniidi detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
15.05 kuni 14.06.2019.
Planeeringuala asub Saaremaa vallas Jaani külas
ja hõlmab Paraniidi katastriüksust (katastritunnus
55001:001:0106, pindala 3,25 ha).
Detailplaneeringu eesmärgiks on üksikelamu ja abihoonete ehitusõiguse ning hoonestusala ja lautrikoha
määramine, veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse lahendamine, juurdepääsutee ja liikumisvõimaluse määramine. Detailplaneeringuga tehakse
ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks 70
meetrini veepiirist.
Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus 1 elamu ja
kuni 2 abihoone rajamiseks maksimaalse ehitisaluse
pinnaga 250 m2. Elamu on lubatud kuni 8 m kõrguse ja
2-korruselisena, abihooned kuni 6 m kõrged ja 1-korruselised. Juurdepääs on olemasoleva mahasõidu kaudu
Orissaare-Leisi-Mustjala (riigimaantee nr 21129)
teelt, parkimine kavandatakse krundil. Veevarustus
on olemasolevast salvkaevust ja reoveed juhitakse
kogumismahutisse.
Detailplaneeringuga muudetakse Orisaare valla
rannaala osaüldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi
ulatuse osas ja elamumaa juhtotstarbe määramise osas.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 15.05 kuni
15.06.2019 paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse ruumis nr 308 (Kätlin
Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, 452 5094) ning
valla kodulehel aadressil:
https://www.saaremaavald.ee/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-valjapanek.
Paraniidi detailplaneeringu avalik väljapanek
ja avalik arutelu
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
26.06.2019 kell 16 Saaremaa vallamaja väikeses saalis (Tallinna tn 10, Kuressaare).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust
saab esitada kirjalikult posti-aadressil Saaremaa
Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti
aadressil vald@saaremaavald.ee.
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Valime saadikud Euroopa Parlamenti!
Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisteks on Saaremaa vallas moodustatud 18
valimisjaoskonda.
Maakonnakeskuses toimub hääletamine
16.05.2019 kuni 19.05.2019 kell 12–20.
Maakonnakeskuses korraldab hääletamist
valimisjaoskond nr 1, mis asub Kuressaares
Tallinna tn 6 (raamatukogu-konverentsikeskus).
Kõik valimisjaoskonnad on eelhääletuse
ajal avatud 20.05.2019 kuni 22.05.2019 kell
12–20 ja valimispäeval 26.05.2019 kell
9–20. Elektrooniline hääletamine toimub
16.05.2019 kell 9 kuni 22.05.2019 kell 18.
Väljaspool elukohta saab hääletada eelhääletuse ajal:
* valimisjaoskonnas nr 1 (Tallinna tn 6,
Kuressaare linn (raamatukogu-konverentsikeskus));
* valimisjaoskonnas nr 2 (Tallinna tn 88,
Kudjape alevik (Auriga keskus)).
Valija asukohas: kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases hoolekandeasutuses, korraldavad eelhääletuse ajal hääletamist valimisjaoskonnad nr 1 (raamatukogu-konverentsikeskus), nr 2 (Auriga), nr 4 (Kihelkonna)
ja 10 (Leisi). Asukohas hääletamiseks tuleb
jaoskonnakomisjonile esitada kirjalik taotlus hiljemalt 22. mail kell 14.
Kodus saab hääletada valimispäeval,
26. mail. Selleks tuleb vallavalitsusele või
elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile
esitada kirjalik taotlus hiljemalt 26. mail kl
14. Taotluse võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada valimispäeval kell
9–14 ka telefoni teel.
Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Saaremaa valla täpsusega,
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1
(Tallinna tn 6, Kuressaare linn (raamatukogu-konverentsikeskus)).
Oma elukohajärgse valimisjaoskonna
asukoha ja kontaktid leiate valijakaardilt. Valijad, kes ei ole saanud hiljemalt
11.05.2019 valijakaarti või kelle andmetes
on valijakaardil vigu, võivad pöörduda
avaldusega vallasekretär Liis Juuliku poole
(liis.juulik@saaremaavald.ee, tel 452 5000).

Jaoskonnaasukoht
Esimees
komisjoni nr			
1
Kuressaare kultuurikeskus
Mati Talvistu
2
Auriga
Eeve Näälik
3
SÜG
Aado Haandi
4
Kihelkonna teenuskeskus
Eva-Maria Mäe
5
Lümanda teenuskeskus
Ilmar Antov
6
Mustjala rahvamaja
Pille Venda
7
Laimjala teenuskeskus
Aive Sepp
8
Orissaare teenuskeskus
Anne Saar
9
Tornimäe rahvamaja
Pärje Raev
10
Leisi teenuskeskus
Ellen Mõtlep
11
Aste klubi
Pille Mägi
12
Nasva klubi
Hiie Mook
13
Salme rahvamaja
Eve Kiil
14
Torgu teenuskeskus
Kaire Müür
15
Kärla rahvamaja
Toomas Raun
16
Pihtla teenuskeskus
Piret Mägi
17
Kõljala seltsimaja
Silje Vaik
18
Valjala teenuskeskus
Angela Mäeots

Valimisjaoskondade asukohad:
nr 1 Tallinna tn 6, Kuressaare linn (raamatukogu-konverentsikeskus);
nr 2 Tallinna tn 88, Kudjape alevik (Auriga keskus);
nr 3 Hariduse tn 13, Kuressaare linn (Saaremaa ühisgümnaasium);
nr 4 Lümanda mnt 1, Kihelkonna alevik
(Kihelkonna rahvamaja);
nr 5 Vallamaja, Lümanda küla (Lümanda
vana vallamaja);
nr 6 Alevi tn 9, Mustjala küla (Mustjala
rahvamaja);
nr 7 Vallamaja, Laimjala küla (Laimjala
teenuskeskus);
nr 8 20.05.2019, 22.05.2019 ja 26.05.2019
Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik (Orissaare teenuskeskus), 21.05.2019 Tagavere
küla (Tagavere seltsimaja);
nr 9 Rahvamaja, Tornimäe küla (Tornimäe rahvamaja);
nr 10 20.05.2019, 22.05.2019 ja
26.05.2019 Kooli tn 12, Leisi alevik (Leisi
teenuskeskus), 21.05.2019 Pärsama küla

Telefon
5411 0348
5411 0349
5411 0350
5411 0351
5411 0352
5411 0353
5411 0354
5411 0355
5411 0356
5411 0357
5411 0358
5411 0359
5411 0360
5411 0361
5411 0362
5411 0363
5411 0364
5411 0365

(Pärsama kultuurimaja);
nr 11 20.05.2019 ja 26.05.2019 Soo tn 4,
Aste alevik (Aste klubi), 21.05.2019 Kooli,
Liivanõmme küla (Kaarma koolihoone),
22.05.2019 Külakeskuse, Eikla küla (Eikla
klubi);
nr 12 Sõrve mnt 53, Nasva alevik (Nasva klubi);
nr 13 Sõrve mnt 5, Salme alevik (Salme
rahvamaja);
nr 14 Koolimaja, Iide küla (Torgu teenuskeskus);
nr 15 Pargi tn 1, Kärla alevik (Kärla teenuskeskus);
nr 16 Vallamaja, Pihtla küla (Pihtla teenuskeskus);
nr 17 Lasteaia, Kõljala küla (Kõljala
seltsimaja);
nr 18 20.05.2019, 22.05.2019 ja
26.05.2019 Posti tn 15, Valjala alevik (Valjala teenuskeskus), 21.05.2019 Sakla küla
(Sakla seltsimaja).
Liis Juulik,
vallasekretär

Saaremaa vallavalitsuse ja -volikogu istungite ülevaade
Vallavalitsuse 23. aprilli istungil
otsustati:
• Seada hooldus (eraisik).
• Tunnistada kehtetuks vallavalitsuse
9.05.2018 korraldus nr 2-3/471 (volituse
andmine).
• Kinnitada kohaliku omaalgatuse programmi toetuse kasutamise aruanded (3).
• Kiita heaks tegevustoetuse kasutamise
aruanded (2).
• Muuta vallavalitsuse 13.11.2018 korraldust nr 2-3/1403 (muudatus tegevustoetuse
projektis).
• Muuta vallavalitsuse 28.08.2018 korraldust nr 2-3/1021 ja 2.01.2019 korraldust
nr 2-3/3 (hajaasustuse programmi 2018
toetusest loobumine – eraisik).
• Anda Saaremaa Võrkpalli Liidule luba turniiri „Saaremaa piirkonnamängude rannavolle
2019“ korraldamiseks (29.06).
• Eraldada SA-le Saaremaa Muuseum 9000
eurot muuseumi 2019. aasta tegevuseks;
EELK Kärla Maarja-Magdaleena Kogudusele
5500 eurot vajalikeks remonditööde korraldamiseks; EELK Jämaja Kolmainu Kogudusele
1280 eurot kiriku valvesüsteemide paigaldamiseks; EAÕK-le 12 936 eurot EAÕK
Kuressaare Püha Nikolai kiriku fassaaditööde
lõpetamiseks ja altari ahju restaureerimistöödeks; EELK Mustjala Anna Kogudusele 4300
eurot kiriku katuse avariiliste lekkekohtade
kõrvaldamiseks; Eesti EKB Koguduste Liidu
Siioni Kogudusele 937 eurot kiriku evakuatsioonivalgustuse väljaehitamiseks; EELK
Anseküla Maarja Kogudusele 4530 eurot Tiirimetsa palvemaja katuse remondiks; EAÕK-le
14 340 eurot Leisi Püha Olga kiriku katuse
parandustöödeks; EAÕK-le 2383 eurot Kahtla

Vassili Suure kiriku põrandakonstruktsioonide
vahetuseks; Pöide Maarja Kiriku Sihtasutusele
10 000 eurot Pöide Maarja kirikuhoone elektrivarustuse väljaehitamiseks; EELK Kuressaare
Laurentiuse Kogudusele 100 000 eurot
Kuressaare Laurentiuse kiriku renoveerimistöödeks; EKNK Kuressaare Kogudusele 3798
eurot automaatse tulekahjusignalisatsiooni
paigaldamiseks.
• Anda välja määrus „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.
• Eraldada 50 000 eurot Tallinna Tehnikaülikoolile koostöölepingu elluviimiseks.
• Anda välja korraldus „Riigihanke „Kuressaare Pargi Lasteaia mööbli ja sisustuselementide ostmine“ tulemuste kinnitamine ning
lepingute sõlmimine“.
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuste
osutamiseks (Merit Milter).
• Anda välja korraldus „Vallavara üürile andmise enampakkumise tulemuste kinnitamine
ja lepingu sõlmimine“ (Kalda pst 1 asuv Lossipargi kiosk antakse üürile Novabeta OÜ-le).
• Anda välja korraldus „Vallavara võõrandamise tingimused elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonnas“ (Varpe külas asuv
Räägu kinnistu).
• Lõpetada eluruumi üürileping (eraisik).
• Anda välja korraldus „Kinnistute omandamise, kasutamise ja võõrandamise tingimuste
kinnitamine“ (riigigümnaasiumi rajamiseks
vajalike kinnistute omandamine ja võõrandamine).
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud (2)
isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks.
• Kinnitada riigihanke „Avaliku bussiliiniveo

korraldamine Saare maakonnas 2019–2029”
tulemused ja tunnistada edukaks AS-i GoBus
pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus.
• Anda välja korraldus „Saaremaa Vallavalitsuse korralduse muutmine“ (Telia Eesti AS-i
kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine).
• Korraldada lihthange „Eterniidijäätmete
kogumisring“.
• Anda nõusolek kallasraja tõkestamiseks
(loomade karjatamise korraldamiseks).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
• Võtta seisukoht vallavolikogule suunatud
eelnõude muudatusettepanekute osas.
Vallavolikogu 26. aprilli istungil
otsustati:
• Valida revisjonikomisjoni esimeheks Boris
Lehtjärv, aseesimeheks Priit Penu ja komisjoni
liikmeteks Andrus Raun, Koit Voojärv ja Jaen
Teär.
• Anda välja määrus „Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 2018. a määruse nr 13 „Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine“.
• Määrata kümneks aastaks Kuressaare linna
ja lähiümbruse veopiirkonnast, Lääne-Saaremaa veopiirkonnast ning Ida-Saaremaa
veopiirkonnast korraldatud jäätmeveo raames
kogutud jäätmete käitluskohtadeks Kudjape
jäätmejaam ja Maasi jäätmejaam.
• Lõpetada Ennu küla Reinu-Ranna detailplaneeringu, Suure-Rootsi küla Kadastiku ja Matsi
maaüksuste detailplaneeringu, Suure-Rootsi
küla Liivaaugu detailplaneeringu, Kailuka küla
Kukerpilli detailplaneeringu, Vanamõisa küla
Saare detailplaneeringu, Saareküla Tammelaiu maaüksuse detailplaneeringu, Saareküla

Kadariku detailplaneeringu, Saareküla Matu
maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
• Tunnistada kehtetuks Kuressaare linnas
Antsu detailplaneering ja Kuressaare linnas
Ringi detailplaneering.
• Võtta vastu Paraniidi detailplaneering ja
suunata see avalikule väljapanekule.
• Anda välja määrus „Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord“.
• Anda nõusolek Saaremaa Vallavalitsusele
pidada läbirääkimisi Ventspilsi Linnavalitsusega
ja Ventspilsi vabasadamaga Mõntu-Ventspilsi
laevaliini avamiseks ning riigihanke korraldamiseks Mõntu-Ventspilsi laevaliinile operaatori leidmiseks.
• Anda välja määrus „Raieloa andmise kord“.
• Moodustada Euroopa Parlamendi korralistel valimistel hääletamise korraldamiseks
Saaremaa valla haldusterritooriumil asuvates
valimisjaoskondades jaoskonnakomisjonid ja
kinnitada komisjonide koosseisud.
• Muuta volikogu komisjonide koosseise:
arendus- ja kommunikatsioonikomisjonist
arvata välja Katrin Sagur; ehitus- ja keskkonnakomisjonist arvata välja Allar Liiv ja
Mart Mäeker ning komisjoni liikmeteks Mart
Mäeker ja Aivar Sõrm; piirkondliku arengu- ja
külaelukomisjonist arvata välja Jaan Leivategija
ja komisjoni liikmeks Mart Mäeker; rahanduskomisjonist arvata välja Ülo Kivine ja komisjoni
liikmeks Margus Puust.
• Jätta Saaremaa vallavolikogu töökord vastavalt fraktsiooni Valimisliit Saarlane eelnõule
muutmata.
Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa
vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/.
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ETO alustab
pakendijäätmete
kogumist kodudest

KÜSIMUS
Kui palju ideid on juba
valla ideekorjekaardile kogunenud?

Katrin Koppel
jäätmete peaspetsialist

Mai alguses minnakse Kuressaares
ja Kudjapel üle täielikult pakendite
kodudest kogumisele. Kõik kolm
pakendiorganisatsiooni tulevad
edaspidi ise kliendi juurde pakendijäätmetele järele, ega eelda, et
need peaks viidama avalikku pakendipunkti. Sellega seoses korjab
ETO ära oma avalikud konteinerid
Kudjape alevikust ning Kuressaares
Tooma, Ranna ja Roomassaare
poe ning Kaubaaida juurest, Torni
tänava parklast, Kitzbergi tänava
busside parklast ning Mooni ja
Marientali tänava ristil olevast
parklast.
Pakendite kodust ära andmise
teenust saavad kasutada kõik Kuressaare ja Kudjape majapidamised.
Pakendid viiakse kodu juurest ära
tasuta. Pakenditeenuse kasutamise
soovist tuleb teada anda pakendiorganisatsioonile:
TVO ja EPR tel 5300 0011,
teenindusinfo@tvo.ee, teenuse tellimise link www.tvo.ee/saaremaa;
ETO tel 640 3240, e-post eto@
eto.ee, teenuse tellimise link iseteenindus.eto.ee/.
Eramajad saavad kasutada 150
l pakendikotti, mis tuuakse kliendile tasuta. Kortermajad saavad

Konteinerid lahkuvad saarelt. Inimese jaoks muutub aga teenus mugavamaks, ta saab pakendeid ära
anda otse kodust ja tasuta.

FOTO: Bert Holm

pakendikonteinerit ka rentida, nt
1100 l konteineri rent on 5,70 €/
kuus. Kui konteiner on oma maja
juures olemas, siis kindlasti hakkab
rohkem inimesi pakendit eraldi
koguma ja tänu sellele väheneb
ka üldine prügikulu. Pakendite
kohtkogumise tingimused: https://
www.saaremaavald.ee/prugi-sorteerimine#Pakendijäätmed.
Endiste Kaarma, Kärla ja Lümanda valdade elanikud saavad
pakendeid samuti ära anda oma
kodust. Teenust osutab väikse
tasu eest OÜ Prügimees. Teenuse
tellimise soovist tuleb teada anda
tel 453 1603, saaremaa@keskkonnateenused.ee. Soovi korral võib
jätkuvalt kasutada ka avalikke
pakendikonteinereid, sest maapiirkonnast avalikke pakendikonteine-

reid kokku ei korjata.
Teistes valla piirkondades puudub praegu võimalus pakendijäätmete kodudest ära andmiseks.
Vastav võimalus peaks tekkima
järgmise aasta algusest. Seni saab
ka nendes piirkondades kasutada
avalikke pakendikonteinereid või
viia pakendijäätmed Maasi või
Kudjape jäätmejaama, kus need
võetakse tasuta vastu.
Avalike pakendikonteinerite asukohad on leitavad valla veebilehel
olevalt kaardilt saaremaavald.ee/
jaatmemajandus.
Kui pakendipunktis on vaid
üks konteiner, mis on mõeldud
segapakendi kogumiseks, siis sellesse konteinerisse tuleks panna
ka klaaspurgid, pudelid jm klaaspakend ning papp-kastid, paber-

Alates maikuust on
Kuressaares kolm
avalikku pakendipunkti:
Kihelkonna mnt Rimi juures;
Mooni ja Marientali tee ristmikul
olevas parklas;
Kitzbergi tänava busside parklas.
Lisaks saab edaspidi pakendijäätmeid
tasuta ära anda ka Kudjape jäätmejaamas.

kotid jm kartongpakend. Selliselt
kogutud pakendid sorteeritakse
hiljem spetsiaalse liini peal ning
pakendiorganisatsioon tagab nende maksimaalse taaskasutamise.
Ületäitunud pakendikonteinerist
palume teavitada pakendiorganisatsiooni (telefoninumber konteineril), kohalikku teenuskeskust või
vallavalitsust (tel 524 7636).

Saaremaale tuleb ainulaadne tugikeskus
Algus lk 1
Millest laste probleemid ehk
erivajadused tekivad?
Meil on palju õpi- ja käitumisraskustega lapsi. Probleemid on sageli
tingitud autismispektri, vaimse
arengu või aktiivsus- ja tähelepanuhäirest, mõnel lapsel on ka mitu
diagnoosi. On ka psühholoogiliste
ja psühhiaatriliste probleemidega
lapsi.
Miks neid justkui nüüd järsku
rohkem on, raske öelda. See võib
olla tingitud ka sellest, et vanasti
olid need häired diagnoosimata,
selliseid lapsi peeti tihti lihtsalt
kasvatamatuteks.
Osades koolides on siiski ka
praegu tugispetsialistid (logopeedid, psühholoogid, eripedagoogid)
tööl ja koolid ise on avaldanud
vastuseisu sellele, et nad tuuakse
tugikeskuse alla.
Kui kohapeal on täiskoormusega
tööd, siis jääb tugispetsialist oma
asutusse. Järgmised variandid on,
kui tugispetsialist jagab ennast
sama asula kooli ja lasteaia vahel.
Või sama piirkonna koolide ja
lasteaedade vahel. Või siis on nii,
et osa koormust on tal oma praeguses asutuses ja osa koormust
tugikeskuses kohapeal. Kõik on
kokkulepete küsimus ja need on
plaanis tugispetsialistidega sõlmida
maikuu jooksul.
Millistest tugispetsialistidest
seni kõige suurem puudus on?
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või oskusteabe, mida mingi probPraegu on Saaremaal suur puu- ja perede tugikeskuse personal?
dus koolipsühholoogidest. Kõigi
Logopeede on 11, eripedagooge leemi lahendamiseks vajatakse.
haridusasutuste peale kokku on 7, sotsiaalpedagooge 9, psühho- Lühinägelik on arvata, et aitama
meil 2,2 psühholoogi. Peaks olema looge 3. Sotsiaalvaldkonnast 2 peab ainult last. See on iganenud
aga viis-kuus. Samuti on puudus juhtumikorraldajat, perenõustaja ja lähenemine. Abi vajab ka õpetaja,
eripedagoogidest. Veidi parem seis perelepitaja. Meditsiini poole pealt juhtkond ja lapsevanemad.
on logopeedide ja sotsiaalpeda- lastepsühhiaater. Lisaks juhataja.
Olete töötanud OÜ Logopeegoogidega, aga ka nende ridadesse Kokku 36 inimest, aga kõik nad ei dilise Teraapia Keskuse Kõnemahub uusi tulijaid.
hakka kindlasti kohapeal töötama. koja juhatuse liikme ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi
Kuidas kavatsete neid
närvikliiniku kliinilise
spetsialiste saada?
Lühinägelik on arvata, et aitama peab logopeedina. Kas veel
Eks suuresti ikka isiklike
ainult last. See on iganenud
kuskil?
tutvuste kaudu. Aga ka tulähenemine.
Abi vajab ka õpetaja,
Olen töötanud ka harigikeskuses pakutavate hüjuhtkond ja lapsevanemad.
dussüsteemis – Orissaare
vedega – täiskohaga töö,
internaatkoolis, Sillaotsa
konkurentsivõimeline palk,
põhikoolis ja meditsiimille tõus on plaanis siduda
Suure tõenäosusega hakkab nisüsteemis – Lääne-Tallinna
kompetentsuse tõusuga, mida saab
hõlpsalt tõestada erialase kutse keskus paiknema Kuressaares keskhaiglas ja Tartu ülikooli kliitaotlemise teel, kolleegide toetus, Rootsi tänav 7 (leping sõlmitakse 3 nikumis. Samuti Tartu ülikoolis,
alustavale spetsialistile mentori aastaks). Sinna tuleb neli ruumi. Ju- kus õpetasin viis aastat logopeede.
määramine, meeskonnatöö või- hataja ruum, juhtumikorraldajate Kolm aastat juhtisin ka logopeedimalused, ko- ja supervisiooni ruum, nõustajate ruum ja suur saal de ühingut ja hiljem olin veel kolm
(koolitused, ko- ja supervisioon). aastat ühingu eestseisuse liige,
võimalused.
Mõned kohad ehk jäävad täit- Keskus hakkab olema koos Raja- esindasin tervishoiusüsteemis
töötavaid logopeede.
mata, aga ma loodan, et saame leidjaga, ühe koridori peal.
Üritame juurutada süsteemset
peatselt ka esimesed konkursid
Kas kahju ei olnud Tartust ära
koostöömudelit. Kasutaksin siin
välja kuulutada.
tulla?
Olen võtnud oma südameasjaks silla metafoori. Silla üks tugipost on
Olin meditsiinis kümme aastat
leida Saaremaalt ka neid inimesi, lasteaias ja koolis (selle moodustab ja minust jäid maha mu enda õpisealne
tugimeeskond
või
alternakes tahaksid minna logopeediks jt
lased – selle aja jooksul on päris
tugierialasid õppima. Logopeedia tiivne tugimeeskond, kui tugispet- mitu haiglat saanud endale väga
sialiste on vaid üks või puuduvad
ongi juba küpsemate inimeste
need üldse) ja silla teine tugipost hea logopeedi. Selles mõttes ei
eriala, nagu ma ka Tartu ülikoolis
jäänud midagi kripeldama. Teisalt
on tugikeskuses (eksperdid).
logopeede õpetades viimasel aastal
Kui kohapeal ei ole vastavat spet- – siinse tugikeskuse ülesehitamine
kogesin. Nüüd on õnneks võimalik
sialisti, siis on võimalus konsul- on hiiglaslik ja põnev väljakutse,
seda ala ka sessioonõppes õppida.
teerida tugikeskusega, kes lähetab seda enam, et meil Eestis teist sellist
Kui suur hakkab olema laste abivajavale asutusele spetsialisti keskust ei ole.

Alates 21. veebruarist on
olnud avatud Saaremaa
valla üldplaneeringu ideekorje kaart, mis on leitav
https://uldplaneering.saaremaavald.ee. Ideekorje
on abiks valla ruumilise
Kätlin Kallas
planeeringuspetsialist ja arengu eesmärkide sõnasüldplaneeringu koostaja tamisel. Kaardile soovime
koguda infot juba olemasoleva, aga veel rohkem selle kohta, millisena me
oma koduvalda tulevikus näha soovime. Ideid
saab määrata 8 etteantud teemavaldkonda või
kui ettepanek ühegi väljapakutud valdkonna
alla ei sobi, siis määratleda “muu” alla.
23. aprilli seisuga on ideekorje kaardile kantud 122 “täppi”, millega on ära märgitud nii
surfarite lemmikkohti, kordategemist vajavaid
randu, lihtsalt niisama mõnusaid äraolemise
kohti kui ka potentsiaalseid alasid korterelamute või tööstusalade planeerimiseks.
Mitmed ettepanekud käsitlevad erinevaid
transpordiküsimusi: tuntakse muret väikesaarte
ühenduste pärast, välja on pakutud kergpraamiliini loomist Hiiumaale, teid, mida tuleks
asfaltkatte alla viia ja ristmikke, mida ohutumaks muuta.
Mitmekümnete kilomeetrite ulatuses on tehtud ettepanekuid kergliiklusteede rajamiseks,
mis koostöös sõbraliku naabervallaga võiks
kulgeda Kuivastust Sääre tipuni, aga kindlasti
Kuressaare ja Aste vahel. Ja kuigi Saaremaa
vallal on pea 1300 km rannajoont, on paljud
ettepanekud seotud pääsuga merele – puudu on
avalikest juurdepääsudest kallasrajale ja lautrikohtadest, korrastatud ranna- ja veespordiga
tegelemise aladest.
Ära ei ole unustatud ka Saaremaa pikka ja
kirjut ajalugu, mis väärib ruumis esile toomist:
Salme muinaslaeva leiukoht, vanad tuuleveskid,
Tehumardi memoriaal ja NL sõjaväe pärand.

Olenemata sellest, et 122 ideed on
juba ideekorje kaardile kantud, võib just
sinu idee, unistus või murekoht sealt
puudu olla. Mõtle läbi oma lemmikajaveetmiskohad, peamised liikumistrajektoorid ja pane kirja, mis võiks elu
Saaremaa vallas veel paremaks muuta.
Mitte kõik ideed ei vaja käsitlemist üldplaneeringus, sest mõne ettepaneku elluviimine
vajaks vaid posti ja viida paigaldamist, mõni
teine paar tundi kogukonna talgutööd ja kolmas kajastamist arengukavas või eelarves, kuid
kindlasti tuleb üldplaneeringus määratleda
avalikuks kasutuseks mõeldud teed, supelrannad ja planeerida kergliiklusteed. Üks olulisi
küsimusi, mida üldplaneeringus käsitleda,
on ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks
ettepanekute tegemine. Kuigi meie vallas on
valdavalt hajaasustus ja statistikaameti andmeil
on Eestis kõige rohkem asustamata maad Saaremaa vallas ehk peaks olema piisavalt ruumi, on
surve just mereranda ehitamiseks endiselt suur.
Kui soovitakse ehitada ranna ehituskeeluvööndisse, tuleb selleks planeeringuga ehituskeeluvööndit vähendada. Kuna planeerimisseaduses on see tehtud ennekõike üldplaneeringu
ülesandeks, soovib vald koostatavas üldplaneeringus välja sõeluda piirkonnad, kus ehituskeeluvööndi vähendamine võiks olla looduslikel
ja ajaloolistel kaalutlustel võimalik ning teha
vastavad ettepanekud üldplaneeringuga. Edaspidi näeme, et suurt halduskoormust tekitavaid
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga
üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid
koostatakse üldjuhul vaid ajaloolise hoonestuse
asukohtades või suure avaliku huvi korral.
Olenemata sellest, et 122 ideed on juba
ideekorje kaardile kantud, võib just sinu idee,
unistus või murekoht sealt puudu olla. Mõtle
läbi oma lemmikajaveetmiskohad, peamised
liikumistrajektoorid ja pane kirja, mis võiks elu
Saaremaa vallas veel paremaks muuta.
Ideekorje kaart on avatud ettepanekuteks 31.
maini https://uldplaneering.saaremaavald.ee.
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ARVAMUS
Omavalitsuse
hästi toimimine
sõltub igast
töötajast!
Saaremaa vallavalitsus kui
täitevorgan on töötanud poolteist aastat. Suurte reformide
ja muudatuste vaatevinklist
on see aeg lühike, aga vaadates
meie ümber toimuvat Eestis ja
ka laiemalt Euroopas, siis suuri
muudatusi tuleb ette iga kuu. Madis Kallas
Sageli on arutletud, kui kaua vallavanem
võiks Saaremaa valla käivitamine aega võtta. Kuigi arvamusi on ühest aastast
kaheksa aastani, on siiski peamine sõnum olnud,
et üks valimistsükkel on optimaalne aeg.
Nelja aastaga peaks asjad toimima hästi või väga
hästi. See on piisav aeg erinevate sisemiste muudatuste ja parimate mudelite tööle rakendamiseks.
Loomulikult on valdkondi, kus arengud kulgevad
kiiremini, aga kindlasti vajab osa valdkondi nelja
aastat. Ei tohi ka unustada, et oleme sõltuvuses
riigi kesktasandist ja kui seal planeeritakse olulisi
reforme kohalike omavalitsuste suhtes, võib see
aeg ka pikeneda.

Ühinemisleping seab selged nõuded
Eeldame, et suurimate muudatuste aeg seoses
haldusreformiga on möödas ja omavalitsused saavad keskenduda uue halduskorralduse ülesehitamisele, lähtudes seejuures valla kodanike heaolust.
Poolteist aastat on piisavalt pikk aeg, et vaadata
põhjalikumalt üle omavalitsuse struktuur ja seda
ka hallatavate asutuste lõikes. Saamaks paremat
ülevaadet Saaremaa vallast, meenutan ka mõningaid arve.
Saaremaa valla alguses 2018. aasta 1. jaanuaril
oli vallavalitsuses kui ametiasutuses 237,91 teenistuskohta (neist 81,41 kohta teenuskeskustes ja 14
ajutist kohta). Kokku oli vallal 93 hallatavat asutust
ja neis töötas u 1500 inimest.
2019. aasta aprillis on vallavalitsuse struktuuris
216,36 teenistuskohta (neist 70,26 kohta teenuskeskustes ja 10 ajutist kohta). Hallatavaid asutusi
on 63. Need arvud näitavad selgelt, et struktuurist
ja hallatavatest asutustest rääkides puudutame otseselt või kaudselt sadu valla töötajaid. Seega kõik
otsused ja võimalikud muudatused peavad olema
väga põhjalikult läbi kaalutud.
Lisaks seab selged nõudmised ka ühinemisleping. Aastal 2016 ühinemislepingu lõplikku
teksti koostades ei osanud keegi näha ette kõiki
ühinemisest tulenevaid väljakutseid, aga suures
vaates ei ole see leping valla käivitamiseks vajalike
sammude tegemiseks takistuseks saanud.

Teenuskeskused peavad jääma
Ettearvatult oli suurimaks väljakutseks teenuskeskuste käivitamine ja kõigi piirkondade
kaasamine. Saaremaa on küll piisavalt väike, et
kõigist piirkondadest valla keskuses käia, aga meie
kindel soov on, et vallaga oleks võimalik igapäevast
asjaajamist korraldada võimalikult kodu lähedal.
Ühinemisleping ütleb üheselt, et esmane sotsiaalnõustamine ja sotsiaalteenuste osutamine
korraldatakse teenuskeskuses. Ülejäänud valdkondade osas nii selget märget ühinemislepingus ei
ole ja seda põhjusel, et vajadus teiste valdkondade
spetsialistide järele piirkonnas on väga erinev.
Seega on praegu kõige olulisem tagada piirkonna tervikpilti omava vallavalitsuse esindaja
kohalolu ehk mõnes mõttes kattub see teenuskeskuse juhi rolliga.
Tema peab olema see, kes oskab inimestele anda
abi võimalike küsimuste puhul. Üldjuhul soovivad
inimesed saada abi ses osas, kuhu või kelle poole
pöörduda. Loomulikult on hea, kui asjad saaks
lõplikult kohapeal lahendatud, aga alati ei ole see
võimalik.
Oluline on aga taaskord kinnitada, et teenuskeskused peavad jääma ja vallavalitsus peab
tagama ühinemislepingus fikseeritud töötajate
arvu piirkonnas.
Sõltumata vallavalitsuse struktuurist, teenuskeskuste töö korraldusest või hallatavate asutuste
arvust, on valla ainus ülesanne pakkuda võimalikult head tuge kõigile meie inimestele.

30. aprill 2019

Mis oleks, kui hakkaks
vabatahtlikuks päästjaks?
Kolm aastat tagasi vajas tegemisi. Eestis on kokku ligikau2000 vabatahtlikku päästjat,
vabatahtlikuks pääst- du
kelle abivalmidust, pühendumust
jaks olemine veel tut- ja hoolivust enam tutvustama ja
vustamist. Tänaseks on kirjeldama ei pea.
Eestis on 2000 inimest ennast
see valdkond laialda- ametlikult
üles andnud kui vabaselt kõlapinda saanud tahtlikud päästjad. Mis oleks, kui
ning inimesed teavad tõstaks selle arvu kahekordseks,
juba, kes on vabataht- miks mitte kolmekordseks?
lik päästja ja millega ta Hukkunuid on liiga palju
2018. a aastal hukkus Eestis
tegeleb.

Lauri Lindoja
Lääne päästekeskuse valmisoleku büroo
peaspetsialist

Järjest enam näeb tänavapildis,
sotsiaalmeedias, päästesündmustel ja ennetusüritustel lisaks
kutselistele päästjatele ka vabatahtlikke päästjaid ning nende

vad õnnetuste vältimiseks kõige
rohkem ära teha. Kui meil enda
kodus on kõik korras, siis on hea
uurida ka üleaedse või naabri
käest, kas ka seal on koduohutusele piisavalt mõeldud. Kõige
parem on asjad koostöös korda
teha ning ka korras hoida.
Kui me kõik mõtleksime kogukonna tasemel, mitte ainult kodu
tasemel, siis ongi juba pool teed
vabatahtlikuks päästjaks hakkamisel käidud. Just vabatahtliku
päästjana tegutsedes on võimalik

laienedes tuletõrjumisest tule- ja
veeohutuse, elanikkonnakaitse,
hädaolukorraks valmisoleku,
tuletõrjespordi ja noorteringide
vedamiseni. Ka kutselise päästekomando töös on võimalik
vabatahtliku päästjana osaleda.

Aidata saab mitut moodi

Kui sa ei taha vabatahtliku
päästjana panustada päästetöödel,
panusta ennetusse. Kui ennetus
ka väga ei istu, pole hullu, arenda
tulekahjude tagajärjel 50 inimest,
tervist ja spordielu. Mõtle välja
mida on väikese Eesti jaoks
uusi IT-lahendusi turvalisuse
liiga palju. Ka üks tulesurm
tagamiseks või keeda kasvõi
on juba palju. Paraku oleme
teistele sooja suppi, aga tule
Eestis on 2000 inimest ennast
olukorras, kus nulli loota
vaata, mida see valdkond
ametlikult üles andnud kui
oleks liiga optimistlik. Kuid
endast kujutab.
vabatahtlikud päästjad. Mis oleks,
vähendada saame tuleOsale vabatahtliku päästja
surmasid igaühe kaasabil kui tõstaks selle arvu kahekordseks, koolitustel, esita dokumenkindlasti.
did ning saadki olla üks osa
miks mitte kolmekordseks?
Täna hoolib ja teadvusühest suurest päästeperest.
tab enamik inimesi seda,
Selles valdkonnas ei kohta
et kodu peab olema turainult enda kogukonna akvaline paik – tagatud peaksid väga palju kogukonna heaks ära tiivseid liikmeid, vaid toredaid
olema tule-, elektri, vee- ja üldine teha ja see ei pea ilmtingimata inimesi üle kogu Eesti.
koduohutus. Kõige olulisemad olema tulekahju kustutamine. VaLisainfo https://www.rescue.ee/
päästjad kodus ongi eeskätt just batahtliku pääste tegevuste hulk et/vabatahtlikuks-paeaestjaks-saainimesed ise, sest nemad saa- on aastatega mitmekesistunud, mine.

Kõik talgutest osa võtma!
Tänavune, arvult juba 12. „Teeme
ära“ talgupäev on kantud südasuve
suure peo lainetest, avastamisrõõmust nurmenukuradadel ja õueraamatukogust kogukonnavaimu
ergutamiseks.
26. aprilli seisuga on 183 talgut
ja tuhatkond talgulist end juba
talguveebis registreerinud.
Just praegu on õige aeg plaane
teha laulupeotule teekonnale
jäävates paikades ja omakandi
kollektiive ning kogukondi kaasata
nende heakorrastamisel. Külaliikumine Kodukant kutsub talgukevades ka õueraamatukogusid
meisterdama. Õueraamatukogud
edendavad omavahelist suhtlust
raamatute jagamise teel. Lisaks
innustab see kogukonnas ka muu
vajaliku vahetamist ja ühiskasutusse andmist (nt tööriistad,
tehnika jt vahendid, mida on koos
otstarbekam omada).
Ka nurmenuku talgutega on
meie maakonnas kenasti kaasa
tuldud. Neid on tulemas lausa 38.
Palju sellest ideest kantud talguid
korraldatakse maakoolides (Kärla,
Lümanda, Orissaare, Salme, Tornimäe). Eestimaa Looduse Fondi
poolt ellu kutsutud algatusega
aidatakse välja selgitada Eesti looduse tervislikku seisundit.
Samas jätkub 2018. aastal alanud
kihelkonna triipude värvimine.
Tänavu on toimumas 26 postkas-

Tagamõisas talgud juba tehtud. Teemaks oli seltsimaja kevadvärskendus ja küttepuude kuuri ladustamine. Pildil Kalev Rauk, Leili Laanekivi ja Reet Aas.
FOTO: Jaanus Tahk

titalgut, mille käigus värvitakse
postkastide alused kenasti kihelkonna värvides.
Meie maakonnas on valdavalt
heakorratalgud (109). Põhiline
talgupäev on ikka 4. mai (108 talgut) ja sellele järgnev päev 5. mai
(11 talgut).
Enne talgupäeva on juba toimumas 46 talgut ja pärast on tulekul

veel 27 talgut. Viimane talgu, mis
meie maakonnas on registreeritud, on 1. juunil Muhus. Talgul
“Kuldsetel liivadel” korrastatakse
põhjaranniku ujumiskoht adrust
ja meresodist.
Tavapäraselt toimetatakse talgupäeval külaplatsidel, taluõuedes,
spordi- ja terviserajatistel.
Talguid saab kirja panna talgu-

päevani, 4. maini. Samas saab registreerida end endale meeldivasse
talgusse talguliseks. Vaata www.
teemeara.ee.
Hääd talgupidu!
Reet Viira,
Teeme Ära saare maakonna
koordinaator

Tasuta hambaravi puudega inimestele
Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi sügava füüsilise ja vaimse
puudega inimestele, kes ei suuda
ise oma suuhügieeni eest hoolt
kanda.
Tasuta hambaravi saavad puudega inimesed, kellele on arst
määranud elupuhuse hambaravi
diagnoosi. Õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi pere- või
eriarst, mitte hambaarst.
Kriteeriumid, millest perearst
või eriarst peab elupuhuse hambaravi määramisel lähtuma:
• Isiksuse psüühilised iseärasused sõltumatult haiguse otsesest

nosoloogiast, mille tõttu inimene
ei ole suuteline suuõõne hügieeni
tagama ka adekvaatse juhendamise korral: intellektipuue (sügav
vaimne alaareng), autistliku spektrumi häire, dementsus, muud
psüühilised kõrvalekalded (näiteks krooniline raske psühhoos).
• Füüsilised, haigustest tingitud seisundid, mille tõttu inimene
ei ole suuteline suuõõne hügieeni
protseduure läbi viima: halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat
ülajäset, ja on tingitud kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse
ühiku haigusest; liigutushäired,
nagu parkinsonistlik sündroom;

generaliseerunud düstoonia;
raskekujuline tantstõbi; kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused (näiteks jäseme
ja selle olulise osa puudumine
arenematuse või amputatsiooni
tõttu).
Kui patsiendi perearst või erialaarst määrab puudega inimesele
elupuhuse hambaravi, siis märgib
ta elektroonilises arstisüsteemis
inimese raviarvele statistilise
koodi (9072), mille alusel tasub
inimese hambaravi eest edaspidi
haigekassa.
Elupuhuse hambaravi määramisest võib minna kuni kaks

kuud, enne kui tasuta hambaravi
kehtima hakkab. Tõsise tervisemure korral, mis vajab kiiret
lahendamist, on võimalik saada
tasuta vältimatut abi.
Ku i p at s i e nd i elupu hu ne
hambaravi on arstisüsteemis ja
patsiendiportaalis (digilugu.ee)
nähtav, võib inimene pöörduda
oma hambaarsti poole ja uurida,
kas raviasutusel on haigekassaga
sõlmitud laste hambaravi rahastamise leping ning broneerida
hambaarstile aeg. Hambaravi
lepingupartnerid leiab haigekassa
kodulehelt.
ST

Vald pakub noortele
abi valikute tegemisel
Saaremaa vald on liitunud sotsiaalministeeriumi projektiga „Noortegarantii tugisüsteemi
arendamine ja testimine“, mille peamine
eesmärk on suurendada
mitteaktiivsete noorte osalust hariduses ja
tööturul.

Ulvi Lehtsalu
Noortegarantii projektijuhtjuhtumikorraldaja

Sotsiaalministeerium testib ja
arendab noortegarantii tugisüsteemi koostöös kohalike omavalitsustega aastatel 2018–2020. Kuna üks
suuremaid kitsaskohti varasemalt
on olnud, et noorte käekäigust
puudub ülevaade, siis käesoleva
projekti tulem on süsteemne lähenemine ja abivahend kohalikule
omavalitsusele, mis võimaldab
saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest
noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge tagasi kooli või tööle
minemisel.
Noortegarantii tugisüsteemi
sihtrühmaks on 16–26-aastased
noored, kes vastavad järgmistele
tingimustele: ei õpi; ei tööta; ei
ole töötuna arvel; ei ole tuvastatud
tema puuduvat töövõimet või üle
80-protsendilist töövõime kaotust;
ei saa töötamise toetamise teenust;
ei tegele ettevõtlusega; ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse
kasvatamise eest; ei kanna vangistust või eelvangistust; ei viibi
asendus- või kaitseväeteenistuses.

Abi on küsinud 33 noort
Seire toimub kaks korda aastas
ja nüüdseks on see toimunud või
toimub juba kolmandat korda.
Esimeses seires (1.06.–

suuda pikemat aega tööd leida ja
on sihi kaotanud.
Noorega ühenduse võtmisel on
juhtumikorraldajal vaid üks soov
– pakkuda tuge ja aidata, kui noor
inimene seda vajab.
Kindlasti tasub kohaliku omavalitsuse töötaja ära kuulata, sest
nii võib saada kasulikku infot
edasiõppimise või töö leidmise
võimaluste kohta. Samuti on koos
võimalik leida lahendused noore
elus olevatele takistustele.
Esmakohtumine ei nõua suurt
pingutust, oluline on tahe kujundada oma tulevikku ja kohtumine
võiks olla esimene samm selles
suunas.
14.10.2018) osales 36 kohalikku Saaremaa vallas abi küsinud 33
Juhul kui noor ei vaja abi, saab ta
omavalitsust (KOV-i), registritest noort inimest. Juhtumikorraldaja ikkagi anda teada, kuidas tal läheb,
sõeluti välja 6952 noort vanuses on aidanud koostada CV-d tööle millega tegeleb, kas ta elab Saare16–26, neist Saaremaal 329 (10% kandideerimiseks, nõu on vaja maal, mujal Eestis või on hoopis
kõigist KOVi noortest vanuses läinud edasiõppimise ja kursustele suundunud välismaale õppima
16–26-aastat).
registreerumise kohta. Mitmed või tööle. Välismaale minnakse
Teises seires (15.10.2018– noored plaanivad välismaalt naas- ka kogemuse saamise eesmärgil
14.03.2019) osales 39 KOV-i, tes teha oma firma ning vajavad ning reisimise kaudu maailma
registripäringutest sai nimekirja selgitusi, kuidas ja millest alustada. avastama.
8407 noort, neist Saaremaal
Aasta jooksul on juhtu384 (10% kõigist noortest
mikorraldajale 154 noort
vanuses 16–26-aastat).
Tihti ei julge lähedased ja sõbradki uu- teada andnud, et nad õpiKolmandas seires, mis rida noorelt mittetöötamise ja õpingute vad, töötavad ja elavad
praegu kestab (15.03välismaal. Paljud neist plaakatkestamise põhjuseid.
14.10.2019), osaleb taas
nivad varem või hiljem
39 KOV-i, nimekirjas on
tagasi tulla ning oma elu
10 678 noort, neist SaareSaaremaal sisse seada.
maal 292 (8% KOV-i noortest
Noorte kaasamise ja aktiveeriOleme otsinud lahendusi ja
vanuses 16–26-aastat).
võimalusi noore unistuste tööko- mise kaudu ühiskonnaellu, kuuSeire kaudu välja selgitatud hale jõudmiseks, otsime erinevaid lates ja toetades nende arvamust
sihtgrupi noortele saadetakse koolitusvõimalusi, e-õppevõi- saarel elamise, õppimise ja tööe-mailile ankeet küsimustikuga, malusi, infot karjäärinõustamise, tamise kohta, saame järeldusele
millele noor vastab „soovin abi“ töövõime hindamise kohta, oleme jõuda, milliseid noortele suunavõi „ei soovi abi“.
uurinud noore omal algatusel aja- tud teenuseid on piirkonnas vaja
Kui ta soovib abi, järgneb ühenteenistusse minemise võimalusi. arendada. Sel juhul on Saaremaalt
dusevõtmine, kus noore nõusolelahkunud noorel ka kergem tagasi
kul lepitakse kokku kohtumine. Seniste kogemuste põhjal vajavad tulla ja siin oma elu kujundada.
noored
abi
nii
seadusandluses
Koos selgitatakse välja tema jaoks
Endast märku andma on oodaolulised eesmärgid ja pannakse orienteerumisel, toetuste taotle- tud kõik noored, kes vajavad avapaika plaan edasisteks tegevusteks. misel kui ka teenustele jõudmisel. tud, julgustavat ja toetavat kuulajat
Juhtumikorraldaja pakub tuge ja Anna endast märku
ning lahenduskeskset lähenemist
abi nõustamisel ning selle vastuküsimustele.
Alati ei piisa ühest kontaktivõtmine on vabatahtlik. Noor teab,
Saaremaa vallas saab nooret tal on kogukonna tasandil kät- võtust, vaid ühendust tuleb võtta tegarantii projektijuht-juhtutesaadav tugi, keda võib usaldada mitmeid kordi, enne kui noor mikorraldaja Ulvi Lehtsaluga
ja kelle poole pöörduda, et saada vastab. Tihti ei julge lähedased ja (Saaremaa vallavalitsus, Tallinna
õigel ajal vajalikku informatsiooni sõbradki uurida noorelt mittetöö- tn 10, Kuressaare) ühendust võtta
tamise ja õpingute katkestamise
ja abi.
telefonil 526 5520 või e-mailil ulvi.
Aastane projektiperiood on põhjuseid. Kiire elutempo tõttu lehtsalu@saaremaavald.ee.
vahel
isegi
ei
märgata,
et
noor
näidanud, et noored on meeldivalt
Loe lisaks ja vaata noorte eduluüllatunud, et nende käekäigu vastu inimene on kõigele käega löönud gusid: http://tooelu.ee/ngts.
tuntakse huvi. Läbi kolme seire on ja edasiõpingutest loobunud, ei

Ametikooli kujundusgraafikud
tegid terviseühendusele logo
Kuressaare ametikooli
kujundusgraafika eriala
õppijad tegid koostööprojektina Eesti Tervislike Omavalitsuste Liidule
logo. Mõlemal osapoolel
on tööprotsessi ning
tulemuste osas vaid kiidusõnad.

Taavi Tuisk
Kuressaare ametikooli teabejuht
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„Sarnaseid inspireerivaid projekte
ootaks kooli teisigi, sest nii näevad
õpilased kõige paremini, milliseid
oskusi ja väärtusi reaalses maailmas
enim hinnatakse,“ rääkis õpilasi
juhendanud Erik Riige.
Tellijat esindasid Riina Allik ja
Rasmus Tüüts Saaremaa vallavalitsusest. „Tänan Erikut väga-väga
meeldiva koostöö eest! Ja õpilased
olid ka super! Palju lahedaid ideid
ja teostusi. Nad said asjale nii hästi
pihta ja vormistamise külg oli ka
väga hästi õnnestunud,“ rääkis
Allik. „Noorte töö sai ka üldkoosolekul, kus olid koos omavalitsuste
esindajad üle Eesti, kiita. Minu
idee õpilaste abiga logo konkurss
ära teha sai ka väga positiivse tagasiside.“
Valminud kavandide hulgast
valiti Eesti Tervislike Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekul välja Grete

LUGEJA
KÜSIB

?

Millised huvihariduse ja -tegevuse
projektid said toetust?
15. märtsiks esitati vallavalitsusele huvihariduse ja -tegevuse
täiendavaks toetuseks 94 projekti 51 taotlejalt kogusummas
279 202 eurot. Raha taotleti
149 000 eurot rohkem, kui
hindamiskomisjon esimeses
Lindia Lallo
voorus toetust jagas.
noorsootöö ja huviKomisjon kaalus kõiki taothariduse peaspetlusi põhjalikult ning lähtus
sialist
otsustamisel taotlemisel seatud
prioriteetidest, esitatud tingimustest ning ka
eelarvevõimalustest. Sellest tulenevalt toetati kas
täies mahus või osaliselt 82 projekti kogusummas
129 769,52 eurot.
Konkursile laekusid 7–19-aastastele lastele ja
noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid eesmärgiga
muuta huvitegevus ja -haridus võimalikult paljudele noortele kättesaadavaks.
Taotluste rahuldamisel seati prioriteedid lähtuvalt: tegevused, mis loovad osalemise võimalusi
eelkõige maapiirkondades, kaasavad põhikooliealisi õpilasi, toetavad erivajadustega laste ja
noorte osalemist, seovad mitteformaalõpet ja
formaalharidust. Oluline oli, et tegevused oleksid
võimalikult soodsad noortele. Lisaks toetati ka
vahendite soetamist.
Kuressaare, Aste, Orissaare ja Tornimäe noortekeskuste piljardialaste koostööprojektidega
sooviti soetada nii piljardilaudu (sh vahetada olemasolevate katteid) ja varustust kui ka korraldada
koolitusi noortele. Toetust eraldati ka erinevate
tehniliste ja treeningvahendite, muusikainstrumentide ja varustuse soetamiseks.
Eraldi tahaks välja tuua uued algatused, nagu
automudelism põhikooliealistele noortele ja
Saaremaa meediastuudio käivitamine. Mudelismiringis omandatakse algteadmised ja reaalsed
oskused, mis on vajalikud tehnikaspordialadesse
sisenemiseks ja tehniliste probleemidega toimetulekuks.
Saaremaa Meediastuudio huviring keskendub
uue meedia kirjaoskuse arendamisele erinevate
teemade kaudu. Kindlasti on märkimist väärt
traditsiooniline Valjala noortekeskuse kalapüügivõistlus „Lõve Lust 2019“.
Näitena mitteformaalse õppe sidumisest formaalõppega võib tuua KG Huvikooli Inspira projekti „Liikumist ja mõttesporti arendava huviringi
lülitamine formaalse õppena põhitunniplaani“,
mis annab võimaluse näha seoseid tavapärase
õppetöö ja huvitegevuse vahel.
Toetust taotleti kunsti, käsitöö, loovuse, tantsu,
pärimuskultuuri, fotograafia, keskkonnahariduse, robootika, tehnoloogia, teadusteatri, seikluskasvatuse, spordi (sh ratsutamine, ujumine, surf,
purjetamine, laskmine) tegevusprojektideks ja
juhendajate töö tasustamiseks.
Kokkuvõtteks: huvihariduse ja -tegevuse projektide oluline rõhk on erinevate institutsioonide
koostöötegevustel, millega luuakse uusi ja mitmekesisemaid võimalusi, kaasatakse erivajadusega
noori ning samas jätkatakse ka juba varasemalt
menukaks osutunud tegevuste ja ringidega.

Kui palju raha kulus tänavu talvel
lumetõrjele Saaremaa vallas?
Grau kujundus. „Selle logo sümboli detailid kujutavad positiivseid,
kokkuhoidvaid figuure, moodustades üheskoos Eesti rahvuslille meenutava kujutise. Logo värvid on stiliseeritud üleminekuga tervislikust
rohelisest kuni eestimaise siniseni,“
rääkis Grau. „Mulle meeldis selle
ülesande juures vabadus, mis meile
anti. Meile ei seatud piirangud.“
Lisaks aule ja kuulsusele sai
Grete preemiaks sportlikke tooteid
pakkuva poe kinkekaardi nähtud
vaeva eest.
„Meil oli Riina Allikuga väga
ladus ja asjalik koostöö, mille tulemusena õpilased said lisaks logo

loomisele ka oma töö kliendile
esitlemise kogemuse ning tagasiside Rasmus Tüütsilt,“ rääkis Erik
Riige. „Täname koos õpperühmaga
Riinat, Rasmust ja ETOV-d usalduse eest.“
„Tegemist oli ühe vahva, ägeda
ja tulemusliku koostööga, millest
kasu said vist ikka mõlemad pooled,“ rääkis Allik. „Kui mul jälle
mingi sarnane asi peaks ees olema,
siis ma tean, kuhu pöörduda. Selle
nõusoleku ma noortelt juba sain,
et ma võin neid reklaamida, kui
mõnel MTÜ-l on vaja äkki logo
kujundada. Nad on selliseks tööks
täiesti küpsed.“

Kõik arved ei ole veel
laekunud, kuid laias laastus on kulunud lumetõrjele alates eelmise aasta
detsembrist 325 000 eurot,
sellest Kuressaare linnas
üle 80 000 euro. Ülejää- Mikk Tuisk
nud summa jaguneb siis majandus- ja haldusosamaapiirkondade vahel. See konna juhataja
summa on küll suurem kui
esialgselt planeeritud ja suurem kui tavapärastel
talvedel, kuid Saaremaa valla jaoks oli see muidugi ka esimene aasta, mil lund tuli koristada üle
terve Saaremaa.
Varasematel aastatel on ju kõik omavalitsused
oma territooriumil lumekoristuse eest ise maksnud ja seetõttu hea võrdlusbaas meil puudub.
Kuressaare linnas on see summa ligi kaks korda
suurem kui eelneval talvel.
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Kõljala külamaja toob
kokku külade elanikud
Kultuuriselts Kevade
loodi 2000. aastal. Eelmise Eesti Vabariigi ajal
tegutses Kaalis haridusselts Kevade. Arvasime,
et võiksime seda nime
edasi kanda.
Silje Vaik
Kultuuriselts Kevade juhatuse liige

Seltsi 35 liiget on Kõljala kandi
küladest. 2014. aastal alustas selts
koostöös Pihtla vallaga külamaja
rekonstrueerimist endisesse lasteaia hoonesse. Külamaja on korda
saanud erinevate osapoolte koostöö toel mitmete aastate jooksul.
Väga hea koostöö on olnud endise
Pihtla, praeguse Saaremaa vallaga,
kes on seltsi toetanud tegevustoetusega. Alati on seltsi tegemistes
kaasa löönud Kõljala POÜ, on
olnud eraisikust annetajaid. Maja
ja külaplatsi taastamisel on kaasa
aidanud piirkonna elanikud ja lapsed, seda paljudel talgupäevadel.
Külamaja saali põranda tegemiseks saime toetuse LEADER-programmist. 2015. aastal valmis
külamaja saun ja köök „katuserahaga”. 2017. aastal tegime korda
kangakudumisruumi, ehitasime
veranda, soojustasime maja,
parandasime katust. KOP toetas
õhksoojuspumpade ostmist. Hoone ruumid said korda, välisilme
muutus.

Seltsil on omad
traditsioonid
Uued renoveeritud ruumid andsid võimaluse korraldada üritusi,
arendada uusi tegevusi, parandada
elukeskkonda ja aktiveerida piirkonna elanikke.
Seltsi aastatepikkuse töö tulemusena rajatud külaplats ja
renoveeritud külamaja toovad
kokku piirkonna külade elanikud. Meil on väljakujunenud
traditsioonilised üritused – Vabariigi aastapäeva tähistamine,
”Teeme ära” talgud, igakevadine

Leisi teenuskeskuse
juhataja Tuuli Pärtel
Tuuli on sündinud Tallinnas, kuid juba 41 aastat elanud Saaremaal. Ta
oli aktiivne tüdruk juba
kooliajal – õppis klaverit, laulis kooli kooris ja
ansamblis ning lõi kaasa
lastekooris Ellerhein. Selle kõrvalt tegi ka kõvasti
sporti. Lõpetanud on Tuuli Tallinna 44. keskkooli
(nüüdne Mustamäe gümnaasium) keemia eriklassi.
Tallinna tüdruku, kes oma suved veetis küll
Märjamaa ja Tartu kandis sugulaste maakodudes,
üheks lapsepõlve eredaimaks mälestuseks on
siiski 1970-ndate alguses toimunud kontsertreis
Saaremaale. „Kaali järve vees peegelduvad Kärla
rahvariietes laululapsed, rongkäik ja kontsert lossi
hoovis, tantsuõhtu keskkoolis ja toredad inimesed täitsid mind suure tagasituleku igatsusega,“
meenutab Tuuli.

Unistus – tulla Saaremaale

Iluõunapuuhekki istutamas külamaja juurde.

jalgrattamatk, jaanipäev, paastumaarjapäev ja kadripäev koos
naiskodukaitsjatega, advendiaeg,
jõulupidu.
Külamaja ruume kasutab lauatenniseklubi Tops, igal nädalal
käib koos eakate käsitööklubi.
Eelmisel aastal võtsime külamaja
juurde iluõunapuu heki istutamisega osa programmist „EV100
igas külas“. Iga küla, toetaja, annetaja istutas oma puu – kokku
18 puud. Naiskodukaitse korraldas matka „Hõbevalge radadel”,
mis hakkab toimuma igal aastal
augustikuus. Sel aastal on matk
pühendatud Lennart Meri 90.
sünniaastapäevale.
21. juulil ootame kõiki avatud
talude päevale. Üritus toimub
Kõljala külaplatsil ja külamajas.
Kohalikud ettevõtjad pakuvad

oma kaupa, selts korraldab käsitööõpitoad, toimub veel palju
huvitavat.
Tänavu möödub Sagariste külas
sündinud õpetaja, ajakirjaniku,
kirjaniku ja sporditegelase Aleksander Antsoni sünnist 120 aastat.
Sünniaastapäeva üritus toimub 31.
augustil Kõljala külamajas.

Tegutseme hea ja
turvalise elu nimel
2019. aastal valiti Kõljala piirkonna külad Saaremaa aasta külaks. Külade piirkonda kuulub
viis küla – Kõljala, Kaali-Liiva,
Reeküla, Eiste ja Masa.
Piirkonnas tegutsevad ettevõtlikud väiketalud – marja- ja
köögiviljakasvatajad, lamba- ja
veisekasvatajad. Ettevõtjatele-talunikele on selts korraldanud

Foto: Kadri Paomees

teemapäevi – kartuli- , maasika-,
viinamarja-, mustika-vaarikapäev.
Meie külad tegutsevad selle
nimel, et külades oleks hea ja
turvaline elada. Palju on rõhku
pandud heakorrale. Külateed on
korda tehtud, paigaldatud teadetetahvlid koos uute postkastide
ja taluviitadega, kortermajade
ümbrused on korrastatud.
Piirkonna keskus Kõljala külamaja ootab majja korralikku
kütet. Selleks oleme LEADER-ile
kirjutanud projekti maakütte paigaldamiseks. Loodame, et talve
saabudes on maja ühtlaselt soe.
See annab juurde võimaluse uute
tegevuste arendamiseks.
Ootame kõiki piirkonna elanikke seltsi tegemistes kaasa lööma!
Tulge meile külla!

Orissaare Spordi noorkorvpallurid Hispaanias turniiril
Orissaare U16 poiste korvpallivõistkond osales 13.–18. aprillil
toimunud Globasketi korvpalliturniiril Hispaanias Barcelona
lähistel Lloret de Mar’is. Meie
tugevusgrupis oli 15 võistkonda
jaotatud 5-liikmelistesse alagruppidesse.
Esimene vastane, IPSI Hispaaniast, oli kiire ja agressiivne
võistkond, kelle alistamiseks meil
sel päeval relvad puudusid. Kehv
visketabavus I poolajal ja raskused
1-1 kaitsemängus – kaotasime
66:89.
Teisel päeval oli meie esimeseks
vastaseks Barcelona provintsilinna CB VIC-i võistkond. Kuigi
vastased tegid tugeva lõpuspurdi,
saime võidu 83:76. Õhtul oli meie
vastaseks Girona U15 poisid.
CEB Girona on Kataloonia üks
suuremaid korvpalliklubisid.
Jäime kohe mängu alguses hätta

SAAME
TUTTAVAKS

vastase pressingu murdmisega.
Kaotasime 60:120.
Kolmandal päeval mängisime
taanlaste U15 meistervõistkonnaga Gladsaxe, kes olid eelmisel
päeval alistanud ka CEB Girona
6-punktiga. Ilmselt see fakt segas
ka meie poiste häälestust ning
kaotasime mannetult mängides
43:101.
Neljandal mängupäeval olid
meil ees lohutusringi play-off
‘i mängud. Teada oli, et vastu
tulevad meile jõukohased vastased. Esimeses play-off ’i mängus
ei andnud me hispaanlaste CB
Aristosele võimalust ning eelkõige
agressiivne kaitse aitas meid 70:51
võidule. Õhtuses poolfinaalis oli
meil vastas inglaste Brentwood
Leopards. Nende häälekad fännid
ja kohati robustne mäng (2 nende Poisid mänguhoos: nr 20 Kristofer
mängijat eemaldati mängust) Kollo, nr 10 Riko Robi Tamtik ja nr
süstis meie poistesse lisaindu ja 5 Tormi Joonatan Metsla.

võitsime 57:20.
Brentwoodi Leopardid olid A grupi 3. võistkond ning nii vähe punkte
polnud nad veel kellelegi visanud.
Lohutusringi finaalmängus ootas
meid juba tuttav CB VIC, kuid kuna
ka see mäng tõsteti hilisemaks, siis
pidime andma loobumisvõidu, et
jõuda Riia lennukile, mis meid tagasi
koju tõi.
Oleme turniiri ja poistega rahul,
sest kuuest kohtumisest kolm suutsime enda kasuks pöörata, olime
kaitses agressiivsed, saime palju
punkte kiirrünnakutest ja suutsime
hoida kõrget tempot. Välisturniiril
osalemine suurendab noormeeste
silmaringi ja annab elukogemust.
Loe lähemalt: http://www.orissaaresport.ee/blogi/orissaare-spordi-noorkorvpallurid-hispaanias-turniiril.
Mati Rüütel,
MTÜ Orissaare Sport treener

1976. aastal täituski Tuuli unistus – ta sai tutvuste kaudu üliõpilasmaleva Laimjala rühma.
„Ööbisime Audla mõisas, ehitasime väetisekuuri
ja lõhkusime-ehitasime vana lauta. Minule anti
mitu nädalat kestnud vastutav ülesanne – treisin
Audla töökojas objekti katusefermide jaoks polte.“
Järgmisel suvel õnnestus tal taas saarel üliõpilasmalevas olla, seekord Kihelkonna kolhoosis.
Septembris 1977 tuli Tuuli Saaremaale juba päriseks. Pooleli jäid õpingud Tallinna pedagoogilises
instituudis. Üle kümne aasta töötas Tuuli Pärtel
EPT Kuressaare osakonnas kunstnikuna ja osales
kommunistliku partei korraldatud kaheaastastel
kaugõppekursustel, mille viisid läbi ERKI (nüüd
kunstiakadeemia) õppejõud Jaak Kangilaski, Villu
Järmut, Bruno Tomberg jt.
„Meile anti parimaid teadmisi ja need ei olnud
sugugi „punased“,“ rääkis Tuuli. Vabal ajal tegeles
ta orienteerumise, kergejõustiku, suusatamise ja
taidlusega. „1980. aastal olin üks Saaremaa olümpiatule saatemeeskonnast, tuld kandis tippsportlane Rein Tõru. Oli tore suvi mitmete olümpiale
pühendatud üritustega,“ meenutab ta.
„1988. aastal, kui perre oli sündinud kolm last,
ostsime aastaid tühjalt seisnud talu Roobaka
külas.“ Toona töötas Tuuli kolhoosi Saare Tööline kunstnikuna kuni Eesti taasiseseisvumiseni,
mil kadusid töökohad ja elu tõi endaga üsna
suuri katsumusi. Tuuli on pidanud kodus loomi,
töötanud sanatooriumis administraatorina ning
MTÜde Kaali Külastuskeskus ja Panga Areng
projektijuhina, mil tuli tegelda nii projektide
koostamise-elluviimise, keskuse ja muuseumi
ekspositsiooni kujundamise, kraatritevälja ja
Panga tutvustamisega mitmetes keeltes, trükiste
koostamisega jne.

Nõutud sisekujundaja

2009. a asus ta uuesti kõrgharidust omandama,
seekord ettevõtluskõrgkoolis Mainor, asutades
samal aastal osaühingu Tuulest Disain. Neli aastat
hiljem sai ta cum laude diplomi sisekujunduse
eriala omandamise kohta.
OÜ Tuulest Disain suuremad tööd olid Angla
pärandkultuurikeskuse eskiisprojekti ja kõigi EASi
projektiga seonduvate dokumentide koostamine.
Samal ajal toimus Leisi kooli rekonstrueerimisprojekti koostamine – Tuuli tegi nii sise- kui ka väliskujundusprojektid. Tuuli on kavandanud pea 30
etenduse lavad-kostüümid ja väga suure osa neist
ka teostanud – maalinud, kostüüme õmmelnud,
butafooriat valmistanud.
Leisi teenuskeskuse juhiks kandideeris Tuuli
Pärtel oma sõnul aga seetõttu, et kodus arvuti
taga tööd tehes tekkis soov uuesti inimeste seas
tegutseda. „Parim koht selleks on kodukant, kus
on mitmeid lahendusi ootavaid kitsaskohti. Olen
palju tegelenud erinevate objektide arendamisega
ja ka paljudele nõuandeid jaganud. Leian, et tehes
seda osavalla keskuses, saan kodukandile kasulik
olla.“
Viimasel ajal on Tuuli osalenud Melsase maja
tuleviku aruteludel, andnud nõu Leisi päästekomando esindajale. Viimasel osavallakogu koosolekul olid arutlusel mitmed lahendamist vajavad
teemad. „Seega esimesed töösuunad on silme ees,“
ütleb Tuuli.
Merike Pitk
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
LEISI
19. mail kl 9–14 Leisi kevadlaat – kauplejad
lähemalt ja kaugemalt. Kell 11 laululaval lustlik
lõõtsakonsert – esinevad Saaremaa parimad
lõõtsamängijad. Info laada kohta tel 5397
7524, Aina Tomson.

Karja külaplats
30. aprillil on Karjas volbri-orienteerumine.
Koguneme kl 18.30–19 Karja külaplatsile lava
juurde. Võistkonna suurus kuni 3 liiget. Selga
mugav, sportlik riietus ja kaasa hea tuju!
Soovitav on eelregistreerimine telefonile
5854 1614 (Lii).

Pärsama kultuurimaja
7. mail kl 19 Salme Vallateatri etendus E.
Aule „Astuge edasi!“. Mängivad Marika Paas,
Kalmer Poopuu, Katrin Paju, Viljer Lõbus, Uku
Timm, Gert Paas, Marleen Juhandi. Lavastaja
Maire Sillavee, heli ja valgus Margus Lepik,
kunstnik Tuuli Pärtel. Pilet 5 eurot.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
2.–5. mail Tartu kirjandusfestival Prima Vista
Orissaares.

4. mail kl 11–15 kasutatud raamatute laat.
4. mail kl 14 Taritu Tubateatri etendus „Tädi
Teresa”.
4. mail kl 15 kirjanduslik õhtupoolik. Vestlusring kirjanikega: Merca, Keiti Vilms, Mudlum,
Contra ja Mehis Tulk.
8. mail kl 11.30 Altai palsami müük.
10. mail kl 18 emadepäeva kontsert.
12. mail kl 9 Orissaare kevadlaat.
16. mail kl 17 Orissaare gümnaasiumi algklasside kevadkontsert.

Orissaare raamatukogu
5. mail kl 9.30 Prima Vista raames bussireis
mööda kirjanduslikke kive Muhus ja Ida-Saaremaal. Eelregistreerimisega tel 454 5135 või
orissaare.raamatukogu@saare.ee.
5. mail kl 11 Prima Vista raames töötuba
„Vanade raamatute loominguline kasutamine“.
Eelregistreerimisega tel 454 5135 või orissaare.raamatukogu@saare.ee.
Kõik sündmused on külastajale tasuta! Lisainfo: orissaareraamatukogu.onepagefree.com.

PIHTLA
Sandla kultuurimaja

kooli õpilased. Osavõtumaks 8 eurot.
Peole on oodatud mõlemas piirkonnas elavad,
endises Pihtla ja Kihelkonna vallas sündinud,
töötanud või elanud pensionärid koos kaaslasega. Info tel 5302 5620 Annely Õisnurm.
Pihtla piirkonna pensionärid, osavõtumaks
tasuda 30. aprilliks Sandla, Pihtla või Kaali
kauplusesse. Samas andke teada, kas vajate
bussitransporti (Pihtla piirkonna piires).
Busside sõidugraafikud: I Haeska kl 11.10,
Kaali kl 11.15, Kõljala kl 11.20, Pihtla-Kõnnu
teerist kl 11.30.
II Suure-Rootsi kl 11.10, Kailuka kl 11.15,
Ilpla kl 11.25.
Kihelkonna piirkonna pensionärid, osavõtumaks tasuda 30. aprilliks Kihelkonna rahvamajja, tel 452 5183. Samas andke teada, kas
vajate bussitransporti (Kihelkonna piirkonna
piires) Sandlasse sõiduks.

PÖIDE
Tornimäe rahvamaja
25. mail kl 17 Soome meeskoor, kontsert
tasuta.

Veere külaplatsil

3. mail kl 12 Pihtla ja Kihelkonna piirkonna
pensionäride ühine kevadpidu. Tantsuks mängivad Sirje ja Rein Kurg. Esinevad Pihtla ja Kaali

24. mail kl 18 laulud ja tantsud looduses
„Meenutame horoskoobi aegu“. Esinevad Tornimäe põhikooli, rahvamaja ringid ja külalisena
Võrksarm. Kontsert tasuta.

Avalik konkurss Saaremaa Vallavalitsuse

Seoses juhatuse liikme esindusõiguse tähtaja lõppemisega kuulutab nõukogu välja konkursi

juhatuse liikme ametikohale.
Juhatuse liikmega sõlmitakse juhatuse liikme leping viieks aastaks.
Tööle asumise aeg on 1. juuni 2019.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• kõrgharidus: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• vähemalt kaheaastane juhtimiskogemus;
• head majandusalased teadmised, sealhulgas eelarve koostamise
põhimõtete tundmine;
• teadmised organisatsiooni arendamise ja planeerimise protsessidest;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• head suhtlemis- ja läbirääkimisoskused;
• meeskonnatööle ja tulemustele orienteeritus;
• täpsus ja korrektsus.
Kasuks tulevad:
• stomatoloogiaalane eriharidus ja töökogemus;
• inglise keele oskus.
Kuressaare Hambapolikliinik Sihtasutus pakub:
• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
• tänapäevaseid töötingimusi;
• professionaalset ja toetavat meeskonda;
• võimalusi erialaseks täiendkoolituseks;
• konkurentsivõimelist tasu.
Kandideerijal palume esitada: avaldus; motivatsioonikiri; visioon
hambapolikliiniku arengust viie aasta jooksul (1 lk); elulookirjeldus;
kõrgharidust tõendava dokumendi koopia; palgasoov.
Dokumendid saata hiljemalt 7. maiks 2019 märgusõnaga „Kuressaare Hambapolikliinik SA juhatuse liikme konkurss“ digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressile tuisk.reet@gmail.com või saata/
tuua kinnises ümbrikus Kuressaare hambapolikliinikusse aadressil
Põik 1, 93813 Kuressaare.
Lisainfo: Reet Tuisk, Kuressaare Hambapolikliinik SA nõukogu
esimees, 505 7937.

Saaremaa Ühisgümnaasium võtab tööle alates 21. augustist:
* HEV-klassi õpetajaid (klassis õpilasi 2–12);
* inglise keele õpetaja;
* ajalooõpetaja väikeklassidele;
* õppealajuhataja õppetöö korralduse alal.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
saata viljar.aro@syg.edu.ee 20. maiks.

HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖOSAKONNA JUHATAJA ametikohale
Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja põhiülesanneteks on
vallavalitsuse pädevuses olevate haridus- ja noorsootööküsimuste
lahendamise korraldamine, valla haridus- ja noorsootööasutuste töö
koordineerimine, valla haridus- ja noorsootööpoliitika väljatöötamisel osalemine ning haridus- ja noorsootööosakonna töö juhtimine.
Kandidaadilt eeldame:
kõrgharidust;
eesti keele valdamist kõrgtasemel;
vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast
töökogemust ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas;
kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja
andmekogusid;
teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada.
Omalt poolt pakume:
motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
arenguvõimalust;
eneseteostamise võimalust.
Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid: CV; motivatsioonikiri; haridust tõendava dokumendi koopia; isikut tõendava dokumendi koopia; muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Tööle asumise aeg: 1. juuli 2019.
Dokumendid palume esitada Saaremaa Vallavalitsusele 31. maiks
2019 kas e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee (digiallkirjastatult) või postiaadressile Tallinna 10, 93819 Kuressaare, märgusõna
„Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja“.
Lisainfo: abivallavanem Helle Kahm, helle.kahm@saaremaavald.ee,
tel 515 7198.

TEATED
Ardla küla külavanema valimise üldkoosolek toimub 25. mail
kell 11 Ardla küla kiigeplatsil.
Liiklemine Kuressaares Kalda puiesteel
Vallavalitsus juhib autojuhtide tähelepanu, et seoses Pargi ja Lossi
tänava ristmiku sulgemisega liiklusele võimaldatakse linnaliinibussil nr
1 kasutada Kalda puiesteed. Teistel mootorsõidukitel ei ole lubatud
seda kergliiklusteed liiklemiseks kasutada. Vastavad märgid on väljas
ja olukorda kontrollib ka politsei. Palume tavaliiklejatel rannas kulgevale kergliiklusteele mitte minna. Täname mõistva suhtumise eest!
Maa-amet müüb kinnistuid
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise
kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on kuni 07.05.2019. Täpsemat informatsiooni saab maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee.
Saaremaa vallas tulevad enampakkumisele kakskümmend kolm
kinnisasja.

KURESSAARE
Kuressaare linnuse kapiitlisaal
4. mail kl 17 Mikkeli muusikakooli segakoori
(FIN) kontsert koos Kihelkonna segakooriga.
Dirigent Juha Lindbohm. Tasuta.

Ajamaja galerii
Anne Olop „Seinalt seinale“. Maalinäitus.
Näitus avatud 23. maini.
Kuressaare kultuurikeskuse saal ja I korrus
EV 100 fotonäitus „Eesti läbi 100 silmapaari“.
Tuntud Eesti loodusvaated – Tõnu Tunnel ja
Tõnu Runnel. Näitus avatud 11. maini.

Kuressaare Raegalerii
Yyhely Hälvin (graafika ja maal), Angela
Orro (maal) „Nõiad vihtlevad“. Näitus avatud
8. maini.
Kuressaare linnajooks 4. mail kell 13. Distantsid 10 km ja 5 km. Lastejooksud.
Vt www.saaremaaspordikool.ee/kuressaare-linnajooks/. Meeleolu loob Kaitseväe
orkestri bänd Kitarripatarei.

Ootame teie infot piirkondades toimuvate
ürituste ja sündmuste kohta järgmisesse vallalehte hiljemalt 10. maiks. Leht ilmub 16. mail!

KOP-i kevadvoor
on lõppenud
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvooru esitati tähtajaks 49 vormikohast
taotlust. Kogukonna arengu
meetmesse esitati 16 ning
elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse 33 taotlust kogusummas
73 613,62 eurot.
Kevadvooru kaudu saab
jagada umbes 33 000 eurot.
Maksimaalne toetussumma on
2000 eurot, minimaalne omafinantseeringu määr on 10%
projekti kogumaksumusest
ning omafinantseering peab
olema rahaline.
Kohaliku 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) 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.
Veiko Viil,
programmi koordinaator
Saare maakonnas

Üleskutse tööandjatele
Saaremaa Öpilasmalev otsib
üle Saaremaa esimesi töökohti
noortele vanuses 13–18 aastat.
Oleme arvamusel, et kogukond
toimib hästi, kui teeme koostööd ja anname igaüks oma
panuse noorte töökasvatusse.
Täna on see isegi olulisem kui
kunagi varem, sest töökasvatuse osakaal väheneb noore
jaoks iga päevaga. Mida varem
saame noorte töökogemust
„voolida“, seda paindlikum ja
tööaltim on ta tulevikus.
Tööandja saab igakülgset
abi, mis malevlasega seotud –
töölepingute sõlmimine, muu
dokumentatsioon, rühmajuhendaja iga 10 malevlase kohta.
Noore tööle võtmine on
võimalus tööandjal ennast reklaamida ja tulevikus töötajaid
leida. Kajastame tööandjaid
kõigis enda infokanalites.
Isegi siis, kui teil on juba
mõne noorega kokkulepe suvel töötamiseks, soovitan seda
teha läbi maleva projekti. Saaremaa Öpilasmalev annab

noorele palju muid hüvesid
juurde. Töökasvatuse eesmärgil korraldame neile vajalikke
koolitusi – suhtlemine, tervise- ja tööohutus, CV ja motivatsioonikirja kirjutamine jne.
Lisaks korraldatakse noorele
muid maleva ühisüritusi. Ka
tasuta lõunasöögi võimalus
on maleva poolt garanteeritud.
Saadame teile täitmiseks
tööandjapoolse ankeedi. Seal
saate valida oma eelistuste järgi
noore töötaja. Kindlasti märkige töö asukoht, kuna sel aastal
teeme malevat üle Saaremaa.
Palun täida ära ankeet ja
kindlasti palu seda teha ka oma
koostööpartneritel.
Tööandja ankeet: https://
for ms . g l e / R oh r At m a J JdWm2x38.
Jooksva infoga saab ennast
kursis hoida, jälgides meie
Facebooki lehte „Saaremaa
Öpilasmalev“.
Kaidi Liivas,
Saaremaa Öpilasmaleva
projektijuht, e-mail: som.
noortejaam@gmail.com
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38.KURESSAARE LINNAJOOKS
4. mail kell 13.00

AASTA EMA

väljakuulutamine

Emadepäeva kontsert

distantsid 10 km ja 5 km
lastejooksud

10. mail kell 18:00
Kuressaare kultuurikeskuses
Esinevad parimad mehed
erinevas vanuses
Tasuta

www.saaremaaspordikool.ee/kuressaare-linnajooks/
Meeleolu loob Kaitseväe orkestri bänd „Kitarripatarei“
KURESSAARE
AUTOTEENINDUS
KIA esindus Saaremaal

30. aprill 2019

TEATED
Kihelkonna rahvamajas 30. aprillil kell 15–18 Vilsandi rahvuspargi koostöökogu koosolek ja koolitus.
Kl 15:
– tervituskohv, tutvumisring;
– „Mis mureks või mis rahvuspargi teemade käsitlust oodatakse
koostöökogult?“;
– „Vanad taluasemed: pärandkultuuriväärtused või ökolõksud.
Võimalikud ökolõksud Vilsandi rahvuspargis ja selle lähiümbruses“
(juhendaja Inge Vahter), Kennet Puiestee SÜG;
– „Planeeritavad tegevused ja tööd Vikati sadamas ja selle ümbruses“, AS Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi;
– „Kuidas elab Vilsandi meri ja kala?“, Markus Vetemaa;
– KIKi projekt nr 13393 „Keskkonnaameti infopäevad siht- ja
huvirühmadele 2017/2018 aastal“.
Kl 17:
– „Hülgest meie pärandmälus ja tänapäevas“, Mart Jüssi;
– KIKi projekt nr 14303 „Rahvusparkide kultuuripärandi õppepäevad aastatel 2018-2019“.
Ü r i t u s e r a h a s t a j a d S A Ke s k k o n n a i n v e s t e e r i n g u te Keskus ja keskkonnaamet ; korraldaja keskkonnaamet .
Karala külamajas 17. mail kell 16–19 kohtumisõhtu Saaremaa ja Hiiumaa valla külaliidrite ja -elu kureerivate ametnikega.
Teema „Jätkusuutlik külaelu läbi erinevate rahastamisvõimaluste
Saaremaa ja Hiiumaa vallas“. Väike kontsert Taritu meesansamblilt.
Korraldajad: SA Hiiumaa Arenduskeskus, Saaremaa vald, Lääne-Saare kogukonnakogu, Karala Külaelu Arendamise Selts.
Registreerimine ja info: Kaja Juulik, kajajuulik@gmail.com, mob
+372 5662 7840.

LEHEKUU KURESSAARE PÄEVAKESKUSES
Teisipäeval, 30. aprillil kell 12 Aili Jungi
käsitööringi liikmete käsitöönäituse avamine.
Teisipäeval, 30. aprillil kell 13 luulepärastlõuna iga kuu viimasel teisipäeval. Võta
kaasa enda lemmikluuletus ning tule loe seda
ka teistele. Esineb üllatuskülaline!
Neljapäeval, 2. mail kell 13 juhataja ümarlaud. Küsimustele vastab Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
Reedel, 3. mail kell 13 filmipärastlõuna.

TRÜKIARV:
18 000

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

Teisipäeval, 7. mail kell 13 „Kuressaare
linn 100 aastat tagasi“ – jutustab Saaremaa
muuseumi peavarahoidja Priit Kivi, kelle sulest
on ilmunud raamat „Kuressaare linna võim ja
selle kandjad 1918–1940“.
Kolmapäeval, 8. mail kell 13 „Laulame neid
laule jälle – Jaak Joala“. Korraldab Elja Parbus.
Reedel, 10. mail kell 13 emadepäeva kontsert päevakeskuses. Esinevad Ehaviir Orissaarest ning päevakeskuse lauljad ja kõhutantsijad.

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

Kolmapäeval, 15. mail kell 11–13 päevakeskuses rohemüük. Lillede- ja köögiviljataimedega tuleb kauplema Piret Lember.
Neljapäeval, 23. mail kell 13 kõneleb Saima
teemal „Liigestehaigused ja nende ravi“.
Reedel, 24. mail kell 13 laulame Mariniga
tuntud laule.
Teisipäeval, 28. mail kl 13 luulepärastlõuna
iga kuu viimasel teisipäeval. Võta kaasa enda
lemmikluuletus ning tule loe seda ka teistele.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

Esineb üllatuskülaline!
Päevakeskuse saun on avatud:
*naistele E 9–16.30, N 9–16.30;
*meestele T 9–16.30, R 9–16.30;
*peresaun K 9–16.30.
TOITLUSTAMINE: Kuressaare päevakeskuses saab lõunatada ning maitsvaid koduseid roogasid kaasa osta igal tööpäeval kl
11.30–15.

TOIMETAJA: Merike Pitk
Tel 452 5022, 52 16 653; merike.pitk@saaremaavald.ee

