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Gerlin Koppel, Loreta Tang, Deara-Dali
Kaasik, Robert Aavik ja Markus Naaber
lustivad rulapargis. Noored kinnitasid üsna
üksmeelselt, et plaanivad suvel palju aega
sõpradega koos veeta.
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arvatud Toompeale.
Asutava Kogu valimised toimusid 5.–7. aprillini 1919 kõikjal
Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel
proportsionaalsuse põhimõttel.
Valimisõigus oli mõlemast soost
vähemalt 20-aastastel kodanikel.
Asutav Kogu oli esimene Eesti
rahva poolt valitud rahvaesindus.
Tema põhiülesandeks oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine – ja sellega tuldi edukalt
ka toime.

Eesti Rahvaerakonna esindaja
Oskar Kallase austamisüritus on
kl 14 endise Kaarma õpetajate
seminari juures, kus on ka Oskar
Kallase mälestuskivi.
Ülevaate Oskar Kallase elust
ja tegevusest annab Triino Lest,
noore Oskar Kallase sõnumist
tänapäeva räägib Rasmus Vendel.
Mälestusküünla süütab ja -kõne
peab volikogu esimees Tiiu Aro.
Vallavalitsuse nimel võtab sõna
abivallavanem Marili Niits.
Eesti Sotsiaaldemokraatliku
Töölispartei esindaja Mihkel Nepsi
austamiseks kogunetakse kl 14
Lümanda põhikooli ette, kus tutvutakse kooliga, mille Neps 1907.
aastal lõpetas.
Rännakut juhib Urve Vakker,
kes annab ülevaate Mihkel Nepsi
elust ja tegevusest. Rännakuks

tellitud bussiga (osalemise soovist
eelnevalt teatada tel 529 2166) sõidetakse kl 14.20 Nepsi sünnipaika
Kihelkonnale Tammese külla. Kl
15.30 kuni 16.30 tutvutakse Kuressaare Lahekülas Nepsi elupaigaga,
mälestusi jagab Ella-Marie Aeg.
Kl 16.45 Kudjape kalmistul Nepsi
matmispaigas esineb sõnavõtuga
Riigikogu liige Urve Tiidus. Kl 17
tagasisõit Lümandasse.
Jaan Ammermanni auks süüdatakse küünal Aleksander Velvelti
sünnipaigas, kuna Uuemõisa (Tumala-Orissaare) vallas Saikla külas
sündinud Ammermanni täpne
sünnikoht pole teada.
Austamisüritustel osalevad vallavalitsuse ja volikogu esindajad,
võimalusel ka Riigikogu liikmed.

Loe edasi lk 4

Mälestame Asutava Kogu liikmeid

5. aprillil süüdatakse EV 100 meeskonna üleskutsel austusküünlad
Asutavasse Kogusse kuulunud
120 rahvasaadiku sünnikohtades.
Saaremaa vallas on sündinud neli
Asutava Kogu liiget: Oskar Kallas,
Jaan Ammermann, Mihkel Neps
ning Aleksander Velvelt.
Aprillis möödub 100 aastat Eesti
Vabariigi esimese rahvaesinduse
kokkutulemisest. Jüripäeval, 23.
aprillil 1919 kogunesid Tallinnas
Estonia majas Eesti Asutavasse
Kogusse valitud rahvasaadikud.
See päev on ühtlasi Eesti Riigikogu
sünnipäev. Seda päeva on plaanis
üle maa tähistada jüritule lähetamisega ööl vastu 23. aprilli, kui Paide
vallimäel süüdatud vabadusleek
jõuab muistse märgutule kombel
kõigisse toonastesse maakonnalinnadesse ja mujalegi Eestis, kaasa

Saarlastest saadikute
austamisüritused 5. aprillil
Eesti Tööerakonna esindaja
Aleksander Velvelti austamisüritus toimub kl 14 Sutu külas Allika
talus. Kõne peab abivallavanem
Kristiina Maripuu.

Heli Jalakas,
kultuurinõunik

facebook.com/saaremaavald
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et konkursile esitatu oleks kaunis,
Enne toetuse
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seisukohalt; projekti eelarve kulude põhjendajõuab
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7. juulil alguesitada
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taotluskeskkonna,
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14.
mis asub aadressil toetused.saaremaavald.
ja toetajateks
on
ee.Ettevõtmise
Taotlus peabalgatajateks
olema esitatud
hiljemalt 18.
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Rahvakultuuri Keskus,
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Laulu-info
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SA ja
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Saaremaa
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– pidu toimub
iga ilmaga!
Lisainfotkohane
projektitoetuste
taotlemise
kohta
Tunneme
rõõmu
saab
Saaremaakoos
vallast
tel 452juubeliüritustest,
5031, veiko.viil@
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lehekülje
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saaremaavald.ee
(Veiko
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452
5169,
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olulise vara – inimese.
Veiko Viil,
Kultuurija spordiosakond
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Jälgime koos laulupeo
otseülekannet

Kesklinnas ausamba
Sünnikirju
antakse
juures
heisatakse
nüüd üle kahe lipud
Võidupüha kõnekoosolekul 23. juunil heisakuu
tagant
takse Vabadussõja
ausamba uuel lipuväljakul

Väikeste
tervitamine
ja sünnikirjade
Saaremaasaarlaste
valla, Kuressaare
linna,
Eesti Vabaüleandmine
toimub
sellest
riigi ja Euroopa
Liidu
lipp.aastast sagedamini.
Pidulik
vallavanema
vastuvõtt
Kuressaare
kulVastavalt
Saaremaa
omavalitsuste
ühinetuurikeskuses
kolmelinna
kuu asemel
üle
mislepingule on
on senise
Kuressaare
sümbookahe
Sagedasemat
lika –kuu.
sealhulgas
lipp – ürituse
endiseltkorraldamist
kehtiv ning
toetasid
ka osavallakogud.
ka Kuressaare
linnakodaniku komisjon on
Järgmised etsünnikirjade
üleandmise
seisukohal,
kesklinna lipuväljak
on üritulinna
sed
mais, juulis, septembris
ja novembris.
lipuon
eksponeerimiseks
sobiv asukoht.
Jätkuvalt
saadetakse
peredele ehitustööd
kutsed, esinevad
Arvestades,
et kesklinna
veel
laululapsed
ja tervitab vallavanem.
kestavad, konsulteeris
vallavalitsus lippude
Olete vägaosas
oodatud!
heiskamise
ka Riigikantselei sümbooliMonika
Sarapuu,
kanõunikuga. Lipud jäävad
lipumastidesse
lastekaitseteenistuse juhataja
alaliselt heisatuks.

2

Saaremaa Teataja

20. juuni 2019

Võidupüha ja maakaitsepäev
Saare maakonnas
Gunnar Havi
kolonelleitnant, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik

1919. aasta 19.–23. juunini toimus Võnnu
lahing, kus eestlastel õnnestus lüüa Saksa Landeswehri vägesid. Eestlaste võit Võnnu lahingus
ei olnud pelgalt kauaoodatud revanš sakslaste
vallutuste ja 700-aastase võimu üle, vaid ka võit
vihatud baltisaksa parunite üle. Võnnu lahingus
saavutatud võit oli märgilise tähtsusega kogu
Vabadussõja edaspidises kulgemises. Võidu üle
Võnnu lahingus andis diviisiülem kindral Ernst
Põdder välja ka päevakäsu, milles palus teha
korraldusi lippude heiskamiseks maakondades
ning paraadide läbiviimiseks garnisonides. Olgugi et võit Landeswehri üle oli emotsionaalselt
suur, ei juurdunud võidupüha traditsioon kohe.
Riiklikult hakati Võidupüha tähistama alles
1934. aastal.

Tänavu tähistame Võnnu lahingu 100. aastapäeva. Nii nagu mujalgi Eestis, tähistatakse võidupüha ka Saare maakonnas. Võidupüha raames
toimub Saare- ja Muhumaal erinevaid üritusi.
Päev algab traditsiooniliselt 23. juunil kell 10
Kuressaares Vabadussõja ausamba juures peetava
kõnekoosolekuga, mille raames pühitsetakse sisse
ka uus lipuväljak Vabadussõja ausamba kõrval.
Rivis on Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Kodutütarde
ja Noorte Kotkaste üksused. Samuti asetatakse
pärjad Vabadussõja ausambale ja mälestatakse
selles sõjas võidelnuid. Sõna võtavad Saaremaa
valla, Kaitseliidu Saaremaa maleva ja Saarte
praostkonna esindajad. Kaitseliidu liikmed viivad
mälestuspärjad ka maakonna teistele Vabadussõja
mälestusmärkidele.
Kell 11 algab Kuressaare Laurentiuse kirikus
võidupüha jumalateenistus, mille viib läbi Saarte
praost Anti Toplaan.
Võidupüha raames läbiviidav maakaitsepäev
toimub sel aastal Muhus Liiva spordiväljakul.
Maakaitsepäeva traditsioon sai alguse Harju
maakonnast, kui Harju maleva kaitseliitlaste
eestvedamisel korraldati see päev esimest korda
1995. aastal. Maakaitsepäeva mastaapsus kasvas
aastast aastasse ja 2001. aastal külastas maakaitsepäeva ka tollane Vabariigi President härra
Lennart Meri, kelle ettepanekul hakati ka teistes
maakondades maakaitsepäeva tähistama. Nii

TEATED
Toimub kogukondliku tur valisuse
toetusvooru järelvoor
Taotlusvoor on avatud 20. juunist kuni 29. juunini
2019.
Järelvooru toetussumma piirmäär on 2370,65 eurot.
Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või
investeeringute tegemine suuremas summas kui 100
eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering
vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste
maksumusest.
Järelvooru osas kehtivad Saaremaa vallavalitsuse
2. aprilli 2019 korraldusega nr 2-3/401 kinnitatud
kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru
tingimused.
Programmi „Turvalisemad kogukonnad“ maakondlike
toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koostegutsemise kaudu on tagatud laiemalt
ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja
tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele
ja kuritegudele.
Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja
piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel,
suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste
võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud
mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei
ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus,
ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud
omavalitsused. Viimased saavad olla taotlejaks üksnes
vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.
Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/
või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva
probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust
ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks.
Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb
lisada partneri(te) kinnituskiri.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt riina.allik@saaremaavald.
ee taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt
allkirjastatult või paberil ühes eksemplaris taotleja
esindusõigusliku isiku poolt omakäeliselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 5. aprill
2019 kuni 31. august 2020.
Täpsemat infot (taotlemise tingimused ja taotlusvorm) saab Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee, Muhu valla kodulehelt www.muhu.ee ja
Ruhnu valla kodulehelt www.ruhnu.ee.
Lisainfo tel 452 5024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.
Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist

ongi sellest saanud hea traditsioon, millega on
kaasa tulnud ka rahvas.
Saare maakonnas toimub maakaitsepäev
kaheksateistkümnendat korda. Maakaitsepäev
Muhus Liival algab kl 13 ja näha saab jõustruktuuride varustust ning tehnikat, mida kasutatakse
erinevat liiki ohtude likvideerimiseks. Toimub
relvanäitus, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet
ja kaitseliit viivad läbi näidislahingu- ja muud tegevused, mille raames presenteeritakse erinevaid
võimekusi. Ka lastele on planeeritud põnevaid
tegevusi. Lisaks on kohal käsitöömüüjad ja
toitlustajad. Maakaitsepäev on osa võidupüha
tähistamisest, see on turvalisuse päev, perepäev,
ühes olemise päev. Iseäranis tore on ka see, et võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamisega on seotud tuletoomise traditsioon meie jaanituledele.
Päeva viimase üritusena maakondlikus plaanis
ongi Muhus Liival Katariina kiriku õuel toimuv
võidutule jagamise tseremoonia, mis algab kell
17.15. Eestis on saanud kombeks, et vabariigi
aastapäeva paraadi viib läbi Kaitsevägi ja võidupüha paraadi Kaitseliit. Kui vabariigi aastapäeva
paraad toimus sel aastal Tallinnas, siis võidupüha
paraad viiakse läbi Tartus, kus Vabariigi President
süütab maakondadesse liikuvad võidutule tõrvikud. Võidutule viivad sel aastal maakondadesse
Kaitseliidu sportlased.
Sel aastal möödub 125 aastat Rahvusvahelise

Olümpiakomitee asutamisest ja kaasaegsete
olümpiamängude algusest. Kuna kehakultuur
ja sport on ka Kaitseliidus olulisel kohal, siis on
otsustatud, et selle aasta võidutule toojateks on
Kaitseliidu malevate sportlased. Saare maakonda
toovad võidutule maleva kodutütar Victoria Vihman ja tegevliige Ülar Jürviste. Mõlemad maleva
esindajad on väga aktiivsed liikmed, kes löövad
lisaks sporditegemisele kaasa ka maleva muudes
ettevõtmistes, seda nii väljaõppes ja õppustel, erinevate ürituste ja ettevõtmiste korraldamisel kui
ka maleva seltsitegevuse arendamisel. Sõbralikud
ja abivalmis inimesed, kes on suureks eeskujuks
teistele liikmetele.
Võidutule jagamise tseremooniat juhib Muhu
Katariina kiriku õpetaja Hannes Nelis, sõna võtab Saaremaa vallavanem Madis Kallas, esineb
Kuressaare Linnaorkester ning taaskord on rivis
Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Kodutütarde ning
Noorte Kotkaste liikmed. Võidutule jagab Saaremaa vallavanem Saare maakonna teiste valdade
ja teenuskeskuste juhtidele, kes viivad võidutule
oma piirkondadesse ja kogukondadesse ning seal
toimuvatele jaanituledele.
Võidupüha raames toimuvatele üritustele ootame kõiki saarlasi, muhulasi ning saartel viibivaid
külalisi. Üheskoos teeme sellest päevast toreda
ja meeldejääva päeva.
Head saabuvat võidupüha ja jaanipäeva kõigile!

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 11. juuni istungil
otsustati:
• Kinnitada Ula, Talila, Kanissaare ja Pöide-Keskvere külade külavanemaks MTÜ Sitme Ranna Selts
ja Veere küla külavanemaks Heljo Kaubi.
• Muuta Saaremaa vallavalitsuse 12.03.2019
korraldust nr 2-3/299 (tegevustoetuse määramise
kehtetuks tunnistamine).
• Anda välja korraldus „Mittetulundusühing Visit
Saaremaa volinike tagasikutsumine ja kandidaatide
esitamine“.
• Anda luba järgmiste ürituste korraldamiseks:
Hakjala suvepidu (12.07.), 8. Kaarma linnusejooks
(29.06.), Kaubi küla jaaniõhtu (23.06.), Saare
Fishexport Kihelkonna rahvaralli 2019 (5.07. kuni
6.07.), Tagaranna kirjandus- ja külapäev (20.07.).
• Rahuldada projektitoetuste 2019 taotlus.
• Jätta rahuldamata projektitoetuste taotlused (6).
• Kooskõlastada Valjala lasteaia sisehindamise
aruanne.
• Määrata 2019. aasta hariduse ja kultuuri
valdkonna stipendiumid.
• Eraldada Pöide Spordiselts MTÜ-le 1500
eurot Pöide terviseraja hoolduskulude katmiseks
2019. aastal.
• Kinnitada Saaremaa laste ja perede tugikeskuse
struktuur ning teenistuskohtade koosseis.
• Rahuldada osaliselt projektitoetuste 2019
taotlused (14).
• Jätta rahuldamata projektitoetuste 2019
taotlused (4).
• Eraldada Saare maakonna invaühingu projektile „Kogukonna kodu_3” toetuseks 255 eurot;
MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda projektile
„Osalemine ja ettevalmistamine XI erivajadustega
inimeste laulu- ja tantsupeoks“ 500 eurot; Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu projektile „Saaremaa
Vaegkuuljate Ühingu liikmete õppereis Hiiumaale
tantsupeoks” 341 eurot.
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping (eraisik).
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Saaremaa
valla kasuks Selgase külas asuvale Selgase külateele
ja Selgase-Abula teele ning Vanakubja külas asuvale
Vanakubja külateele.
• Seada isiklik kasutusõigus Saaremaa valla
kasuks Pähkla külas Pargi kinnistut läbivale kohalikule teele.
• Koormata vallale kuuluv Tammuna küla külatee
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
• Võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv
veoauto GAZ 53A tasuta MTÜ-le Turvaline Sõrve.
• Sõlmida Kuressaare linnas Kalda pst 1 kinnistul
asuva rannahoone rannavalve ruumi tasuta kasutamise leping Securitas Eesti AS-iga kehtivusega 1.
juuni kuni 31. august 2019.
• Pikendada Rahvaspordiklubi Riimes MTÜ-ga
12.09.2018 sõlmitud Marientali tee 27 asuva
saali kasutamise lepingut alates 01.09.2019 kuni
31.05.2020 tunnitasuga 4,00 eurot.
• Anda välja korraldus „Saaremaa valla liikluskomisjoni ettepanekute täitmine“.
• Korraldada riigihange „Kruusateede remont
Saaremaa valla teedel 2019”.
• Kinnitada riigihanke „Mustkatete ehitus ja
kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (II)“ tulemused ja tunnistada edukaks
OÜ Üle pakkumus maksumusega 448 613,35
eurot koos käibemaksuga.

• Korraldada riigihange Mõntu-Ventspilsi laevaliinile operaatori leidmiseks.
• Kinnitada riigihanke „Kuressaare Tuulte Roosi
Lasteaia rekonstrueerimine“ tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja OÜ Tesman Ehitus /
AS Level / AS Tesman pakkumus maksumusega
3 051 421,09 eurot koos reservi ja käibemaksuga.
• Kinnitada lihthanke „Eterniidijäätmete kogumisring” tulemused ja tunnistada edukaks pakkuja
Osaühing Sikassaare Vanametall pakkumus, milles
asbestijäätmete kogumisringi läbiviimise kulu ja
asbestijäätmete käitluskulu kokku on 27 960 eurot
käibemaksuga.
• Tunnistada peremehetuks ehitiseks Saaremaa
vallas Tagavere külas asuv garaaž (ehitisregistri
kood 121274864) ja võtta ehitis arvele Saaremaa
valla omandina.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
Vallavalitsuse 13. juuni istungil otsustati:
• Muuta sõiduplaane (seoses rekonstrueerimis- ja
ehitustöödega suletakse Pikal tänaval Sepa ja Kopli
tänavate vaheline lõik liikluseks. Koja ja Slupi peatust
läbivad linnaliini bussid suunatakse läbi Aia tänava ja
lisatakse sõiduplaanidesse Aia ja Tooma peatused.
• Lõpetada eluruumi üürileping (eraisik).
• Kinnitada Aste, Lümanda, Valjala ja Salme
põhikoolide, Pihtla ja Kaali koolide, Leisi keskkooli,
Orissaare gümnaasiumi, Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi, Saaremaa ühisgümnaasiumi,
Kuressaare gümnaasiumi, Kuressaare Vanalinna
kooli ning Kahtla lasteaed-põhikooli struktuur ja
teenistuskohad.
Vallavalitsuse 18. juuni istungil otsustati:
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2018
toetuse kasutamise aruanne.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2018
toetuse kasutamise aruanne ja vähendada osaliselt
toetust.
• Anda välja korraldus „Tänumeene konkursi
väljakuulutamine ja tingimuste kinnitamine“.
• Anda välja korraldus „Kogukondliku turvalisuse
2019. aasta toetusvooru järelvooru läbiviimine
Saare maakonnas“.
• Anda luba järgmiste ürituste korraldamiseks:
Valjala jaanituli (22.06.), XXVII laulupeo kontserdi
„Minu arm” avalik ühisvaatamine (07.07.), Elme
mõisa jaanituli (22.06.), Kingli jaanituli (22.06.),
Suur Suvelaat Kuressaares (05.07.), „Laimjala
jaanid“ (23.06.), koolilaat Kuressaares (30.08.
kuni 01.09.), Vätta Külade Seltsi jaanituli (21.06.),
Tõnija, Röösa ja Põlluküla külade kokkutulek ühes
jaanitulega (23.06.).
• Anda luba Jarmo Ilmari Moilanenile tänavamuusikuna esinemiseks 21.06.2019 kuni
31.08.2019 kella 12st 16ni.
• Tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 28.05.2019
korraldus „Avaliku ürituse loa andmine“.
• Jätta rahuldamata projektitoetused 2019 (14).
• Hüvitada huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulud.
• Eraldada raha huvihariduse ja huvitegevuse
täiendavaks toetuseks.
• Kinnitada Kihelkonna kooli struktuur ja teenistuskohad.
• Tagada eluruum (eraisik).
• Tagada eluruum ja muuta lepingut (eraisik).
• Sõlmida väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse leping (eraisik).

• Eraldada MTÜle Saaremaa Lasterikaste Perede
Ühendus ühekordset toetust 792 eurot ruumirendi
kulude katmiseks.
• Määrata abivallavanem Jüri Linde Saaremaa
valla nimel osanikuõiguste teostajaks Kitsas 16
Kodu OÜ-s.
• Eraldada reservfondist 460 eurot Lasterikaste
Perede Ühenduse liikmete 46 pileti kompenseerimiseks üritusele „Rallipäev Ott Tänakuga“.
• Sõlmida valla ja Tallinna tehnikaülikooli vahel
24. aprillil 2018. a sõlmitud koostöölepingu lisa.
• Muuta seoses kesklinna liikluskorralduse muutmisega Keskväljaku peatust läbivate maakonna ja
linnaliinide sõiduplaane (ajutine peatus Grand Rose
hotelli eest likvideeritakse ja Keskväljaku peatus
paigaldatakse Kodulinna Lokaali esisele alale).
• Muuta FIE Lea Aida (Ait) taksoveoluba ja sõidukikaart tähtajatuks ja väljastada Vahur Pruulile
(Pruul) teenindajakaart taksoteenuste osutamiseks.
• Seada tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa
valla kasuks teede avalikuks kasutamiseks (Kallaste,
Pahapilli ja Selgase külas).
• Koormata vallale kuuluvad kinnistud isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (3) ja Kuressaare
Soojus kasuks.
• Lõpetada Vilsandi küla Trummi maaüksusel
asuva generaatorihoone Riigimetsa Majandamise
Keskuse ja MTÜ Saarte Hooldus vahel 01.02.2013
sõlmitud tähtajatu hoone üürileandmise leping.
• Lõpetada eluruumi üürileping (eraisik).
• Asendada ajutiselt Torni tänava rekonstrueerimistööde läbiviimiseks Torni tänaval Kiriku tn 5 maja
ees olevad parkimiskohad Tallinna tn 11 maja ees
oleval bussipeatuse alal olevate parkimiskohtadega.
• Pikendada GEM OÜ-ga 26.10.2018 sõlmitud Marientali tee 27 asuva saali kasutamise
lepingut üheks hooajaks alates 01.10.2019 kuni
31.05.2020 (tunnitasu 4 eurot).
• Võõrandada tasuta otsustuskorras väikevara
Tiki Treiler SA-le Kuressaare Teater.
• Anda välja korraldus „Vallavara omandamine“
(Mullutu külas asuvate kinnistute katastriüksustest
tee ehitamiseks).
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
• Anda välja korraldus „Laimjala Vallavalitsuse
21.03.2016 korralduse 1-1/35 „Laimjala valla
Mägi-Kurdla küla Lülle maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu
korraldamine“ ja Laimjala Vallavalitsuse 21.04.2016
korralduse nr 1-1/57 „Laimjala valla Mägi-Kurdla
küla Lülle maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“ tühisuse tuvastamine“.
• Korraldada Hariduse 13 koolihoone sisearhitektuuri ja arhitektuuri ideekonkurss.
• Korraldada riigihange „Nasva jõesadama rekonstrueerimise II etapp“.
• Korraldada lihthange „Nasva jõesadama konsoolkraana ostmine ja paigaldamine“.
• Muuta Kihelkonna kooli direktori puhkuse
ajakava.
• Anda välja korraldus „Volituse andmine“ (MTÜ
Saarte Geopark üldkoosolekul osalemiseks).
• Võtta seisukoht vallavolikogule suunatud eelnõude muudatusettepanekute osas.

Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald/.

Saaremaa Teataja
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Tervis- ja sotsiaalhoid
tihendavad koostööd
Mare Naaber
hoolduskoordinaator

Projektist välja kasvanud koostöö
tulemusel sõlmivad täna, 20. juunil, kolm Saare maakonna valda
ning Kuressaare haigla koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on
suurendada tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi koostööd
inimeste toetamisel.
Koostöökokkulepe loob ühise
raami ja suunad, millest juhindutakse edasises töös. Kokku
lepitud suundi on neli. Esimene
ja kõige olulisem on koostöö inimesele vajaliku abi osutamisel, sh
infovahetus inimese olukorra ja
vajaliku abi kohta ning tervishoiuja sotsiaalteenuste inimesele koos
osutamine.
Teiseks on võetud suund arendada ühiselt üksteise olemasolevaid ja uusi teenuseid. Kolmanda
suuna rõhuasetus on üksteise
teadlikkuse tõstmisel olemasolevatest võimalustest inimeste
toetamisel ning osapoolte tööst üldisemalt. Rõhutatakse, et üksteise
töö iseloomu ja võimaluste parem
mõistmine aitab kaasa koostööle
inimeste abistamisel.
Viimane leppe suund tähtsustab
terviseteadlikkuse tõstmiseks,
haiguste ennetamiseks ja haigusteadlikkuse kasvatamiseks tehtava
koostöö vajalikkust.

Lepe kasvas välja projektist
Koostöökokkulepe sisaldab
ka leppe elluviimiseks tehtavaid
tegevusi. Nendeks on juhtumikorraldusliku meetodi senisest
põhjalikum rakendamine ja sel
eesmärgil juhtrühma loomine
ning teenuste arendamine läbi
töörühmade moodustamise. Lepe
saab olema täismahus kättesaadav
ka Saaremaa valla veebilehel.
Leppe sõlmimise mõtteni jõuti
hoolduse koordinatsiooni projekti
käigus. Projektiga soovisime senisest enam tugevdada sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuste seotust inimese jaoks nii, et abi soovija
eesmärgi nimel töötatakse ühiselt.

Füsioteraapial on projektis oluline roll. Foto on illustratiivne, sest Kaupo Põder, keda juhendab füsioterapeut Raili Sepp, ei ole nimetatud projektiga seotud.

Näide haigla ja hoolduskoordinaatori koostööst
Hoolduskoordinaatorile helistati haiglast inimese pärast, kelle insuldijärgne
ravi haiglas on lõppemas. Insuldi tulemusel ei tule inimene oma kodus ise
kõikide vajalike tegevustega toime ning ta vajab tuge ka väljaspool haiglat.
Hoolduskoordinaator külastas inimest haiglas, rääkis temaga ta soovidest,
võimetest ja vajadustest. Samuti kogus infot lähedastelt, inimese raviarstilt
ja perearstilt.
Vestluste tulemusena leiti, et inimene vajab taastusravi, sotsiaaltransporditeenust, koduteenust, tugiisikut ja abivahendeid. Samuti leiti, et on
vajalik taotleda puude määramist, et inimesel tekiksid õigused teatud
hüvedele. Vajaduses kokku lepitud, koordineeris hoolduskoordinaator selle,
et vajalik abi inimeseni ka jõuaks, st suhtles teenuseosutajatega ja algatas
vajalikud suunamised.
Kui teenuseid juba osutatakse, siis teatud aja tagant selgitab hoolduskoordinaator välja, kas teenused toimivad või on vajalik midagi muuta.

Oli eeldus, et sel moel koostööd
tehes on tulemused inimese jaoks
paremad ning ühtlasi kasutame
sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi
ressursse säästlikumalt.
Hoolduse koordinatsiooni projekti on ellu kutsunud sotsiaalministeerium, kes on valinud
selles osalema kuus partnerit üle
Eesti. Lisaks Saaremaa vallale koos
Muhu ja Ruhnu vallaga viivad
projekti tegevusi ellu ka Tartu,
Rakvere, Tallinn, Tori ning Tõrva
koos Otepää ja Valgaga. Seega
kokku kümme omavalitsust, kus
tänaseks on ligi 11 kuud töötanud
kuus hoolduskoordinaatorit.
Selle algatusega soovis sotsiaalministeerium kohalikult tasandilt
sisendit, kuidas parandada sotsiaalhoolekande ja tervishoiu-

teenuste omavahelist toimimist
inimeste jaoks. Eesmärgiks, et
mõlemast süsteemist pikka aega
tuge vajavad inimesed ei peaks
süsteemide vahel ekslema, vaid et
inimese paranemist või tervise säilitamist ja toimetulekut toetaksid
mõlemad süsteemid koos.

Koostöö viib tulemusteni
Omavalitsuste sisendit kasutatakse sellise hoolduse koordinatsiooni mudeli väljatöötamiseks,
mida saaks rakendada terves
riigis. Mudeli rõhuasetus on tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi koos
toimimisel. Igapäevases töös tähendab see toetust sooviva inimese ja tema lähedaste, perearsti,
eriarsti, sotsiaaltöötaja, teenuse
osutaja ja teiste vajalike osapoolte

koostööd inimese toetamisel.
Eriliselt heameel on näha tulemusi, milleni arstide, perearstide,
sotsiaaltöötajate ja teenuse osutajate vaheline koostöö inimesele abi
osutamisel võib viia. Näha, kuidas
statsionaarselt ja ambulatoorselt
osutatava füsioteraapia ja logopeedia, sotsiaaltranspordi, valla sotsiaaltoetuste ja abivahendite toel
saab inimene oma haigestumise-eelse seisundi tagasi sedavõrd,
et ta saab lahkuda hooldekodust,
on tõeliselt innustav. Inimese
elukvaliteet tõuseb tunduvalt, sest
ta teeb nüüd taas suuremas osas
igapäevaseks eluks vajalikke tegevusi ise. Samuti, kuna inimene ei
vaja sotsiaalhoolekandest enam nii
palju tuge, saame need vahendid
suunata teistele abivajajatele.
Saame tõdeda, et algne projekti eeldus sotsiaalhoolekande
ja tervishoiutöötajate koostöö
tulemuslikkusest osutus õigeks.
Aitäh ja kiidusõnad kõigile koostööpartneritele!
Eelmise aasta augustis alanud
projekt hooldust vajavate inimeste
toetamiseks on küll lõpule jõudmas, ent projektiga ellu kutsutud
tegevused jätkuvad ühel või teisel
moel sellest hoolimata. Nüüd on
selleks ühiseks valdkondade vaheliseks sillaks Kuressaare haigla
ning Muhu, Ruhnu ja Saaremaa
valla vahel sõlmitav koostöökokkuleppe.

Kogemusnõustamine – uus võimalus
Reelika Murd
sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja

J

uuni algusest kuni 31. augustini on vallavalitsuses kogemusnõustamise praktikal Anu
Praakli, kes on lõpetamas kogemusnõustajate väljaõpet Leoski
koolituses, mis põhineb Annely
Valdmani koolkonna õpetusel
ning järelevalvel.
Kogemusnõustamine on uus
võimalus inimestele, kes soovivad
arutada oma eluolukordi kelle-

gagi, kellel on isiklik kogemus
sarnase keerulise olukorra muutmisest-muutumisest. Seejuures
toetub nõustaja õppeprogrammis
saadud psühholoogilistele teadmistele ja omandatud oskustele,
jäädes olukorra hindamisel erapooletuks ning objektiivseks.
Kogemusnõustajate koolitus
keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastumise teemadele, samuti psühholoogilise
kriisiga toimetulemisele. See on
sarnaste kogemustega inimeste
vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine,
mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset ja/
või praktilist tuge.
Omandatud teadmistega on

Anu Praakli aitab abivajajal toime
tulla erinevate elukriisidega.

Anu Praaklil võimalik abivajajat
toetada:
psühholoogiliste probleemide
valdkonnas (depressioon, ärevushäired, Aspergeri sündroom,
hüperaktiivsus, psüühikahäirega
pereliikmete hooldus jne), erinevate elukriisidega (lein, pikaajaline töötus, tõrjutus, pikaajaline
kriis ehk raske, ahistav, kurnav
periood) toimetulekul. Info, mis
nõustamise käigus jagatakse, on
konfidentsiaalne ning jääb nõustaja ja nõustatava vahele.
Kogemusnõustajaga kohtumiseks anna oma soovist teada
piirkonna sotsiaaltöötajale või
valla sotsiaalnõunik Liina Kohule,
tel 452 5057, liina.kohu@saaremaavald.ee.
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Augustikuuga jõuab lõpule aastane projekt
hooldust vajavate inimeste toetamiseks.
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Kuidas veeta
jaaniöö ohutult?

Jaanide ajal on kindlasti liiklustihedus tavapärasest suurem ja politseinikud on sel
ajal väljas täiendatud jõududega rahustamas liiklust, et
pühad kõigi jaoks turvaliselt
Rainer Antsaar mööduksid. Soovitame liikKuressaare politsei- lejail oma sõitudeks rohkem
aega varuda, et praamile
jaoskonna juht
jõudmiseks jääks piisavalt
aega. Praegu käib Risti–Virtsu maanteel vahetult
enne sadamat ka teeremont ja seal on kiirusepiirang.
Oluline on, et seltskonnas lepitaks kokku kaine
grupijuht, kes saab jälgida, et keegi ära ei kaoks
ja kes saab vajadusel seltskonna turvaliselt koju
sõidutada. Kindlasti tasub jälgida, et keegi ei
kipuks purjus peaga autorooli, sest sellel võivad
olla väga kurvad tagajärjed. Kui aga liigeldes
hakkab silma mõni joobekahtlusega juht, tuleb
sellest teada anda hädaabinumbril 112. Niimoodi
saab politsei operatiivselt reageerida ja ära hoida
võimaliku õnnetuse.
Olge hoolivad, rõõmsad ja märgake enda
ümber toimuvat – nii tagame kõigile turvalise
jaaniaja!
Päästeamet kutsub inimesi käituma vastutustundlikult – tegema ohutult
lõket, suplema ohutult ja
kandma veekogule minnes päästevesti. Avalikel
üritustel lõkete tegemine
Margus Lindmäe peab olema kooskõlastatud
päästeasutusega, samuti ei
Saaremaa Päästetohi suurt lõket süüdata
piirkonna juhataja
linna territooriumil ilma
loata. Kodulõkete tegemisest päästeteenistust
teavitama ei pea, kuid tuleohutusnõudeid tuleb
silmas pidada igal juhul. Võtke osa ka lõkkevalvuri kampaaniast ning valige oma seltskonnas
peale kaine grupijuhi ka jaanitule valvur (registreerimine aadressil https://jaanituli.geoape.com).
Tänavune ilm vaheldub küll vihmasabinatega,
aga üldiselt muudab soe ilm looduse kiiresti
krõbekuivaks. Alates 6. aprillist kehtib Eestis
tuleohtlik aeg, mil looduses võib tuld teha ainult
selleks ette nähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii
metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida
tuleohutusnõudeid, sest suure tuulega lendu
minev säde võib osutuda saatuslikuks. Lõkkekoht
peab olema hoonetest ohutus kauguses ning selle
ümbrus tuleb puhastada põlevast materjalist.
Piirake lõke kivide või pinnasevalliga ning veenduge, et tuule kiirus oleks alla 5,4 m/s.
Peale tuleohutusnõuete on oluline meeles
pidada, et jaanituli ei ole prügi (mööbel, plast,
riided) ja rehvide põletamise püha. Hoidke
lähedal ka kustutusvahendid (nt pangetäis vett
või liiva või tulekustuti). Lõket tuleb valvata kuni
põlemise lõpuni ja selle kustumises ka veenduda.
Hooligem samuti (mets)loomadest – enne süütamist veenduge, et lõkkeplatsil ei oleks näiteks
pesa teinud siil!
Samad reeglid kehtivad ka grillimisel ning
kuna rõdu ja terrass on hoone osad, on seal tahke
kütusega grilli (nt söe- või puugrilli) kasutamine
keelatud: grilli kasutus- ja ohutusjuhendis peab
olema märgitud tootja luba rõdul või terrassil
grillimiseks. Samuti arvestada korteriühistu kehtestatud piirangutega. Lõkke tegemise, grillimise
ja muude tuleohutusküsimuste puhul võib helistada päästeala infotelefonile 1524. Häda korraks
pidage meeles ka see tähtis number – 112!
Veekogu ääres hoidke oma sõpradel ja lähedastel silm peal ning ärge laske neid purjus
peaga vette. Alkoholi mõjul kaob ohutunne ja
koordinatsioonitaju. Veesõidukis tuleb, olenemata ujumisoskusest, soost või vanusest, alati
kanda päästevesti. Hoolitsege, et päästevest oleks
ka teie kaaslastel. Paadis päästevesti kandmine
peaks olema sama loomulik kui autos turvavöö
kinnitamine.
Tänavune päästeameti veeohutussõnum on
suunatud eakatele, sest ka tšempionid väsivad.
2018. aastal olid üle poole uppunutest eakad.
Rääkige oma eaka lähedasega ja tuletage talle
meelde, et ta arvestaks oma võimete, krooniliste
haiguste jm terviseriskidega ning võtaks arvesse
ravimite kõrvalmõjusid.
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Mida suvega peale hakata?
Algus lk 1

Suvi on lõkketegemise ja
muruniitmise aeg
Peatselt on käes jaanipäev,
mistõttu on aeg meelde tuletada mõned lihtsad reeglid, mis
puudutavad lõkke tegemise ja
muruniitmise keskkonnahoidlikku poolt.
Sotsiaalmeedias on näha
Bert Holm
üleskutseid stiilis, et kes viib
vallavalitsuse
lammutatud vana kõrvalhoone
keskkonnaosakonna
materjalid lõkkesse, saab jaajuhataja
niõhtuks 50 eurot taskuraha!
Tasuta või väikese motivatsioonitasu eest saadav
lõkkematerjal on kahtlemata tore asi, kuid siin on
ka omad kitsaskohad.
Kehtiv jäätmekäitluse eeskiri ütleb üheselt, et
lõkkes ei tohi põletada immutatud, lakitud ja
värvitud puitu. See tähendab, et jaanilõkkes ei tohi
põletada värvitud laudu, mööbliplaate, kapiuksi,
saepuruplaati, vanaõliga immutatud materjale jne.
Vanarehvidest, pehmemööblist, olmejäätmetest
ja pakenditest rääkimata. Lõkkes tohib põletada
vaid töötlemata puitmaterjali – puuoksi ja -tüvesid, seinapalke ja lauajuppe, mida ei ole millegagi
värvitud või immutatud; samuti kände ja muud
puitmaterjali, mida pole keemiliselt töödeldud.
Võib ju hämmeldunult küsida, miks see nii on
– vanaõliga immutatud palgijupp teeb ju hoopis
tõhusamat tossu, mis paistab kännulõkkest
palju kaugemale ja annab kindla tunnistuse, et
jaanitraditsioon pole välja surnud? Põhjus on
lihtne, iga immutamiseks või keemiliseks töötlemiseks kasutatav aine on suuremal või vähemal
määral mürgine. Lõkketules pääseb see mürk
puidust välja ja lõpetab lõkkenautijate kopsudes
ja meid kõiki ümbritsevas õhus. Sellise saastava
lõkke mõju kandub palju kaugemale kui üks jaanituleplats ja võib avalduda alles aastaid hiljem
näiteks tärkava kopsuvähi näol.
Samuti on viimasel 20–25 aastal pärast seda, kui
bensiinimootoriga muruniitjad laiatarbekaubaks
said, kujunenud lausa omalaadne võistlus, kes
jõuab muru niita naabrist sagedamini. Viimastel
aastatel lisandunud robotmuruniitjad annavad
sellele mõõduvõtmisele uue hoo. Samas keskkonnahoiuga tegelejate hulgas süveneb aasta-aastalt
teadmine, et liig madalaks pügatud muru on oma
iseloomult pigem „roheline asfalt“, mida päris
mustkattest eristab peamiselt see, et seda on vaja
sagedamini hooldada.
Sellistel „rohelistel asfaltplatsidel“ kasvab
oluliselt vähem taimeliike, sest enamik ei talu
liigsagedast niitmist. Sinna on oluliselt vähem
asja tolmeldajatel, kellest sõltub paljuski meie
igapäevase toidulaua rikkalikkus, sest niidetud
murus õitsevad taimed praktiliselt puuduvad. Ka
on selliste muruplatside mullaelustik vaesem ja
muld seega kehvema kvaliteediga kui harvemini
niidetavatel aladel. Sageli pügatavate muruplatside
näol on tegemist kõrbelaikudega, kuhu pole asja ei
toidutaimi tolmeldaval putukal ega õhus lendleval
lilleseemnel.
Peamise põhjendusena muru sagedasele niitmisele tuuakse, et muidu tulevad aeda puugid ja
ussid. Puugi võib sama edukalt saada nii poolde
säärde heinast kui ka madalaks pügatud muruplatsilt, kui ta on juhtunud teda vedava linnu
või looma küljest sinna pudenema. Usse või
õigemini madusid tiheasustusalal, kus sagedast
muruniitmist rohkem ette tuleb, elutseb reeglina haruharva, mistõttu neid muru niitmisega
ennetada ei ole kõige asjakohasem.
Muru harvem niitmine põhjustab ka vähem
müra ja naabrite häirimist, hoiab kokku bensiini
või elektrit. Ka kuivab madalaks pügatud muru
põua korral kiiresti ära ja vajab kastmist, mis
on samuti lisakulu.
Kui muru harvem niitmine, kord nädalas
asemel näiteks kord kümne päeva tagant, tundub liiga kiire ja radikaalne muutus, võiks jätta
algatuseks mõned väiksemad laigud katselappideks, kus niidetakse harvem. Samas võiks selline
harvemini niidetav lapike, kus lastakse taimedel
enne niitmist lõpuni õitseda, olla pigem päikese
käes kui varjus. Nii saab igaüks aidata kaasa
meid ümbritseva elurikkuse hoidmisele ja luua
paljudele elu püsimiseks olulistele liikidele
väikesi hüppelaudu ja tugipunkte elurikkuselt
muidu suhteliselt üheülbalise inimasustuse sees.

Eraspordikool Sepps kutsub
5–11-aastaseid lapsi osalema sportlikes linnalaagrites 24.–28.06.;
01.–05.07.; 08.–12.07. Laagripäev
kestab kl 9–16, osalustasu 80 €,
mis sisaldab laste järelevalvet ja
aktiivsete tegevustega sisustatud
päevi (sportimine, meisterdamine,
joonistamine, võistlemine ja meeskonnatöö). Lisaks soe lõunasöök ja
vahepalad. Väikesed üllatustegevused ja -külalised (nt näomaalingud,
meeliülendav mulli- ja vahupidu).
Päevas kaks aktiivset treeningut
staadionil (halva ilma korral spordisaalis). Lisainfo Seppsi FB lehelt.
Registreerumine info@sepps.eu või
tel 5628 7449.
Spordikeskuse sportlikud suvelaagrid 7–10-aastastele toimuvad kahes vahetuses Kuressaare spordikeskuses 01.–05.07. ja
05.–09.08. Registreerimine laagri I
vahetusse alates 10. juunist e-posti
kaudu kadri.pulk@kuressaare.
ee (lisada lapse nimi, vanus, kontakttelefon). Teise vahetusse saab
registreerida alates 15. juulist.
Tegevused toimuvad kl 11–16 nii
väljas kui ka spordikeskuses. Iga
laagrist osavõtja saab T-särgi ja igal
päeval on üllatusauhinnad. Lastega
toimetavad treenerid koos abilistega spordikeskusest. Osalustasu 30 €
(sh soe lõunasöök ja tervislik oode).
Lisaks stardib spordikeskusest
20. juulil „Liikudes tervemaks“
etapp – fotojaht, kuhu on oodatud
kõik alates noortest kuni vanadeni,
et jalgrattaga otsida ja tutvuda
erinevate objektidega. Ka sel korral tuleb erinevaid Kuressaare
linna paikasid otsida jalgratastel
2–5-liikmeliste võistkondadena
ning jäädvustada võistkond koos
otsitava objektiga. Tasuta!
Lisainfo www.saaremaaspordikool.ee, tel. 5661 9713 (Kadri Pulk)
või 452 0375.
Lääne-Saare ANK noortekeskused on juunis avatud, kuid alates
juulist tegutsetakse laagrisuve hoos.
Saaremaa Noortelaagris on kohti

Kuressaare Noorte Maleva 2018 kokkutulek Valgerannas. Pildil (vasakult): Daniel Nõukas, Kristiin
Raudlam, Katariina Ling, Aleksandra Saar, Anneli Meisterson, Kaspar Kivi, Raul Koppel ja Elisabeth Süld.
Sel aastal saab Saaremaa Öpilasmalevas tööd 100 noort.

veel kõigile 7–9-aastastele huvilistele! Vahetused 08.07.–12.07.;
29.07.–02.08. ja 12.08.–16.08. Osalustasu Saare maakonna noortele
60 €, teistele 90 €. Aste, Kärla ja
Lümanda noortekeskuste suviste
lahtiolekuaegade kohta saab täpsemat infot FB-st ja Instagramist.
Augustis alustab projekt „Kaasaegne puuonn ehk miks enam
puu otsas ei magata?“, mis hõlmab
matkasid ja ööbimist ripptelkides.
Suve lõpetab taaskord videodisko
Kärla pargis! Lisainfot jagavad
Merle Simmer, tel 5301 2355 ja
Marie Köster, tel 5824 0871.
Kuressaare avatud noortekeskus
Noortejaam kolib suveks randa.
Rannanoortekas on mõeldud
noortele vanuses 7–26 aastat.
Iga päev on võimalik kasutada

mitmeid vaba aja sisustamise
vahendeid ja võimalusi – jalgpall,
võrkpall, korvpall, sulgpall. Lisaks
erinevad lauamängud ning muidugi ruum heade ideede elluviimiseks. Alati on teretulnud ka noorte
oma algatus erinevate ürituste ja
tegevuste välja mõtlemiseks ning
korraldamiseks, sest noored ise
teavad kõige paremini, mida tahavad. Lisaks pakutakse iga päev kl
13 sooja lõunasööki.
Merepäevade programmi raames külastab rannanoortekat
SPARK Makerlab ning viib läbi
põnevaid inseneeria õpitubasid.
Laste suvised purjelauatrennid
toimuvad Supelrannas. Treeneriks
üle 16 aasta purjelauaspordiga tegelenud John Kaju. Trennid toimuvad
T ja N. Soodsate ilmaolude korral
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ka tihedamalt. Kuutasu 50 € (kogu
varustus hinnas). Info ja registreerimine john@saaremaasurf.ee.
Saaremaa Surfikooli noortelaagrites on veel kohti 08.07.–
12.07. päevases laagris 12–14-aastastele ja 05.08.– 09.08. ööbimisega
(telkides) 12–14-aastastele. Lisaks
s(m)urfilaagrid 5–7-aastastele
01.08.– 02.08. Tegevused toimuvad Mändjalas ning laagrikavas
on aerusurf, lohesurf, purjetamise
algõpetus, golf ja palju muud põnevat. Lisainfo mandjalasurfclub.
com või info@mandjalasurfclub.
com.
Vaata ka www.saaremaavald.ee/
noorsootoo.
Lindia Lallo,
noorsootöö ja huvihariduse
peaspetsialist

Lihtsamini ja kiiremini erihoolekandeteenustele
Erihoolekandeteenused on mõeldud raske, sügava või püsiva kuluga
psüühikahäirega täisealisele inimesele, kes vajab juhendamist, nõustamist, kõrvalist abi, hooldust ja/
või järelevalvet. Teenus võimaldab
inimesel säilitada elukvaliteeti ning
tulla iseseisvalt toime või arendada
toimetulekut.
Toetavaid erihoolekandeteenuseid võib saada oma kodus. Samuti
võib toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenust ning ööpäevaringset erihooldusteenust saada
teenuseosutaja pakutud elupinnal.
Mitte kõik psüühikahäirega
inimesed ei vaja erihoolekandeteenust. Teenust on tarvis, kui inimesel esineb psüühikahäirest tingitud
riskikäitumine või ta vajab toetust
ja kõrvalabi, mida teised sotsiaalhoolekandeteenused ei kata.

Lühem teekond
1. aprillil jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse muudatus. See
võimaldab raske, sügava või püsiva
kuluga psüühikahäirega täisealisel
inimesel saada erihoolekandeteenuseid, pöördudes otse sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poole. Muudatus lihtsustab
erihoolekandeteenuste saamist.
Enam ei tule teenuse taotlemisel
esitada selliseid lisadokumente
nagu rehabilitatsiooniplaan või

psühhiaatri hinnang. Hindamist
ja inimese nõustamist viivad nüüd
läbi sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad. Varem võis vajalike
dokumentide kogumine kesta 3–4
kuud. Nüüd teeb juhtumikorraldaja teenuse saamise otsuse 40
tööpäeva jooksul.
Toetusvajaduse hindamisel kasutatakse toetus- ja abivajaduse
hindamisvahendit. Hindamisel tuginetakse andmetele, mis leiduvad
inimese kohta riiklikes andmebaasides. Inimese toetusvajadust hinnatakse seitsmes eluvaldkonnas:
sotsiaalsed suhted, vaimne tervis,
füüsiline tervis, hõive ja õppimine,
vaba aeg ja huvitegevus, elukeskkond ja igapäevaelutoimingud.
Teenuse vajaduse väljaselgitamisse
kaasatakse alati inimest ennast,
tema lähedasi ja teisi olulisi võrgustikuliikmeid. Suheldakse ka omavalitsusega ja uuritakse varasema
teenuste kasutamise kohta.

Pakume tuge!
Tuginedes kogutud andmetele,
otsustab juhtumikorraldaja, kas
inimese toimetuleku tagamiseks on
vaja just erihoolekandeteenused või
saab abi tagada ka teiste sotsiaalhoolekande abimeetmetega. Sellisel
juhul seostab juhtumikorraldaja
inimese teiste sotsiaalhoolekande
organisatsioonide või kohaliku

omavalitsusega. Ühtlasi teavitab
juhtumikorraldaja kohalikku omavalitsust sotsiaalhoolekande abi
vajavast inimesest. Toetusvajaduse
hindamisel kogutud info edastab
juhtumikorraldaja teenuseosutajale, kes koostab inimesele isikliku
tegevusplaani.
Erihoolekandeteenustel olevat
inimest juhendatakse, toetatakse
ja abistatakse, et ta tuleks toime
igapäevaelus vajalike tegevustega.
Korraldatakse väljasõite, osaletakse näitustel, käiakse teatris ja
kinos. Tehakse käsitööd ja aiatöid.
Inimene osaleb teenuse tegevustes
maksimaalselt ise.

Mis toimub Saaremaal?
Saaremaal osutab erihoolekandeteenuseid kaheksa asutust. MTÜ
Randvere tööõppekeskus osutab
päeva- ja nädalahoiuteenusena toetatud elamise, töötamise toetamise
ja igapäevaelu toetamise teenust.
Kuressaare hoolekanne ja MTÜ
sotsiaalkeskus osutavad igapäevaelu ja toetatud elamise teenust.
MTÜ Lümanda sotsiaalkeskus ja
MTÜ Õnneonn pakuvad igapäevaelu, toetatud elamise ja töötamise
toetamise teenust.
AS Hoolekandeteenuste Ruubi
kodu pakub kogukonnas elamise
teenust. MTÜ Saaremaa puuetega
inimeste koda osutab igapäevaelu,

toetatud elamise ja töötamise toetamise teenust. AS Hoolekandeteenused Sõmera kodu pakub ööpäevaringset erihoolekandeteenust, ka
sügava liitpuudega inimesele.
Teatavasti suletakse AS Hoolekandeteenuste Sõmera kodu. Alates
2016. aastast on saanud endale uue
kodu 53 Sõmera elanikku väljaspool Saaremaad. AS Hoolekandeteenuste Euroopa regionaalarengu
fondi teavituse koordinaator Ave
Lillemäe sõnul rajatakse Kuressaare
linna uus kodu 24 inimesele ning
40-le Saaremaa juurtega inimesele
renoveeritakse Kogula kodu.
Erihoolekandeteenust saab
taotleda sotsiaalkindlustusameti
klienditeeninduses või juhtumikorraldaja juures, iseteenindusportaalis eesti.ee, e-posti teel aadressil
info@sotsiaalkindlustusamet.ee või
kirjalikult posti teel. Taotluse blankett asub sotsiaalkindlustusameti
kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Rohkem infot annavad sotsiaalkindlustusameti piirkondlikud
juhtumikorraldajad Liida Kaare
(tel 5919 4742, liida.kaare@sotsiaalkindlustusamet.ee) ja Kairi
Saar (tel 5309 8021, kairi.saar@
sotsiaalkindlustusamet.ee).
Liida Kaare,
sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse juhtumikorraldaja
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Enam kui 20 aastat
Tallinna Tehnikaülikooli
Saare maakonnas
Möödunud sajandi viimasel kümnendil tekkis
Eestis kõrgkoolide maakondadesse laienemise buum. Sel ajal loodi
Tartu Ülikooli kolledžid Narva, Pärnusse ja
Türile, Tallinna Ülikooli
üksused Haapsallu ja
Rakverre ning Tallinna
Tehnikaülikooli kolledžid
Viru- ja Saaremaale.

Maret Pank
Saarte Instituudi juht 1991–2012
TTÜ Kuressaare kolledži direktor
1999–2004

Kõrgharidust andvat õppeasutust
soovis iga endast lugupidav keskus. Ka Kuressaare ei saanud jääda
pealtvaatajaks, seda enam, et siin
olid selleks juba eeldused loodud.
Nimelt olid Saaremaa juhid taasiseseisvumise aastatel algatanud
koostöö saarelt pärit teadlastega,
et leida võimalusi siinse elu edendamiseks ning selle tulemusena
loonud Saarte Instituudi (SI), mis
muu hulgas edendas koostööd
ülikoolidega.
Koostöö raamleping Tallinna
Tehnikaülikooli ja Saare maakonna vahel sõlmiti 1996. aastal ning
juba 1998. aastal muudeti Saarte
Instituut tehnikaülikooli asutuseks.
Samal ajal oli Kuressaare ametikool loonud väga hea materiaalse
baasi toitlustuskorralduse õpetamiseks ning jõudsalt kasvav turismisektor vajas keskastme spetsialiste.
20 aastat tagasi, 1999. aasta kevadel reorganiseeriti TTÜ asutus
Saarte Instituut TTÜ Kuressaare
kolledžiks – saartele suunatud
arendustegevusele lisandus ülikooli
koordineeritav õppetegevus.

Algatus ettevõtjatelt
Sama aasta septembris alustati
õppetööga turismi- ja toitlustuskorralduse õppekava alusel. See
eriala on olnud läbi aegade populaarseim – enam kui poolte siinsete

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse laborite juht Tarmo Sahk iselaev NYMO katsetel.
FOTO: Helen Sääsk

lõpetajate diplomitele on kirjutatud
just selle õppekava nimetus (216
vilistlast).
Järgmise õppekava loomise initsiatiiv tuli elektroonika vallas tegutsevatelt Saaremaa ettevõtjatelt,
keda toetasid teadlased ja õppejõud
TTÜst. Uus suund (elektroonika)
avati juba 2002. aastal. Esialgu
toimus õppetöö emaülikooli bakalaureuseõppekava alusel – kaks
esimest aastat Kuressaares ning viimane aasta Tallinnas. Sellisel moel
jõudis esimese astme kõrghariduse
omandamiseni pea 40 noort. Neile
lisandus 13 rakenduskõrghariduse
omandanut, kelle kogu stuudium
toimus Kuressaares. Nüüd on
mere-elektroonika üks moodul
meretehnika ja väikelaevaehituse
õppekavas.
Kuna saarlased olid aktiivsed
ettevõtjad, siis oli ilmne vajadus
toetada neid teadmistega ärijuhtimise vallas. Nii loodigi väikeettevõtluse õppekava, mille alusel
sai Kuressaares õpinguid alustada
alates 2004. aasta sügisest. Tänaseks
on selle õppekava edukalt läbinud
96 õppurit ning turisminduse ja
väikeettevõtluse õppekavadest on
saanud üks – ettevõtlus ja elamusmajandus.

Väikelaevaehituse õppekava alusel alustati õppetööga 2010. aastal,
tollal oli tegemist veel TTÜ ja Eesti
Mereakadeemia ühisõppekavaga
(Eesti Mereakadeemia liitus tehnikaülikooliga 2014. aastal). Samast
aastast alates on õppekava nimetus
meretehnika ja väikelaevaehitus;
õppekava vilistlasi on 27.
Kuressaare kolledži tudengite
arv kõikus aastati 170–210 vahel.
Kui kooli algusaastail tuldi siia õppima kõikjalt Eestist ning päevaste
tudengite seas oli enam mandrilt
õppima tulnuid, siis nüüd domineerib sessioonõpe ning tõusnud
on saarlaste osakaal.

Uurimis- ja arendustööd
Saartele vajalikud uurimis- ja
arendustööd jätkusid kuni 2012.
aastani eksisteerinud kolledži
osakonna (SI) raames. Olulisemate tulemustena tuleks siinkohal
nimetada väikesaarte seaduse väljatöötamist (jõustus 2004), Saaremaa
koguteose koostamist (I osa ilmus
aastal 2002, II osa 2007), osalemist
Saaremaa püsiühenduse uuringutes, väljaande „Eesti väikesaared“
koostamist jne. Koguteose kolmas
osa, biograafiline leksikon „Saaremaa ja saarlased“ jäi kahjuks koos-

tamata ning ootab siiani tegemist!
Mitmes rahvusvahelises ja
üle-eestilises projektis osalemise
tulemusena jõuti Kuressaare kolledži eestvedamisel Saaremaa Ettevõtjate Liidu ja väikelaevaehitajate
ühenduse loomiseni. Huvigruppide
koondamine oli eeldus, et osaleda
regionaalsete kompetentsikeskuste
arendamise programmis. Väikelaevaehituse kompetentsikeskus
asutati TTÜ Kuressaare kolledži
juurde 2011. aastal.
2017. aasta TTÜ suure struktuurimuudatuse käigus Kuressaare
kolledži osaline iseseisvus kahjuks
kadus. Saaremaale jäi alles TalTech
Eesti Mereakadeemia meremajanduse keskus, kus õppetöö toimub
kahe õppekava alusel: meretehnika
ja väikelaevaehitus ning ettevõtlus
ja elamusmajandus.
Kuidas toime tulla ja areneda
uutes tingimustes, vaatamata oma
väiksusele ja väga piiratud ressurssidele, see on põhiküsimus. Ilmselt
sõltub see suuresti koostööst kohapeal, sh omavalitsuse juhtide toest,
et kasutada paremini TalTech’is
töötavate spetsialistide potentsiaali.
Siinjuures tuleks kasuks kaasata
siinsesse arendustöösse enam
saarelt pärit akadeemilisi inimesi.

Ideekorje tõi kokku 218 ideed
Saaremaa valla üldplaneeringu
ideekorje kaart oli valla kodulehel avatud 21. veebruarist kuni
31. maini. Ideekorje kokkuvõte
on kaardi juures toodud. Kokku
laekus 218 ideed. Kõige arvukamalt, 66 ettepanekut, tehti liikluse
ja ühistranspordi valdkonnas,
44 ettepanekut ehitus- ja arendustegevuse vallas ja kolmas oli
populaarsuselt ranna valdkond 38
ettepanekuga. Samas, kuna paljud
ehitusvaldkonna ettepanekud
hõlmavad erinevates piirkondades
ranna ehituskeeluvööndi vähendamise taotlusi, on ka need rannaga
seotud. Kokku on ära märgitud 16
piirkonda, kus ehituskeeluvööndit

soovitakse vähendada. Vaatame
need ettepanekud konkreetselt
üle, kui oleme saanud korduvalt
üleujutatava ala modelleerimise
tulemused TalTechilt.
Palju on tehtud kergliiklustee
rajamise ettepanekuid, kokku
34: kõige rohkem marsruudil
Kuressaare-Aste, aga ka Kärlal,
Valjalas, Lümanda ja Kihelkonna
vahel, Kuressaare lähiümbruses
ning Kuressaare linnas ühendamaks Kihelkonna maantee ja
Sõrve maantee kergliiklusteed.
Ühe ettepaneku kohaselt võiks
kergliiklustee kulgeda koostöös
Muhu vallaga Kuivastust Sääre
tipuni. Ning tehtud on ettepanek

ka endiste raudteetammide baasil
kergliiklus- ja matkateede võrgustiku loomiseks.
Üle-saaremaalisi ettepanekuid
on veelgi. Nt on tehtud ettepanek
planeerida tuulegeneraatoreid
ainult meretuuleparkidena. Soovitakse, et üldplaneering tervikuna
ei oleks liiga kitsendav, vaid jätaks
ruumi kaalutlemisele. Samas
soovitakse, et üldplaneering soodustaks jätkusuutlikku ehitust ja
väldiks ehitamist põllu-, metsaning karjamaadele, kus ajalooliselt
pole hoonestust olnud.
Oluline teema, mis tuleb põhjalikult Saaremaa valla ja selle
üldplaneeringu kontekstis läbi

mõelda, on – kus ja kuidas lahendada mereranna kasutamine nii,
et erinevad tegevused üksteist
segama ei hakkaks. Näiteks, kuidas
tagada kõrgete loodusväärtuste
kaitstus ja samas anda ranna
kasutamise võimalus surfaritele,
purjetajatele, kalastajatele ja ujujatele. Või kuidas tagada avalik
juurdepääs rannale maalt ja merelt, samas austades maaomanike
privaatsust avalike juurdepääsude
ja lautrikohtade määramisel.
Saaremaa vald plaanib üldplaneeringu esialgse eskiislahenduse
välja töötada sügiseks.
Kätlin Kallas,
planeeringuspetsialist

LUGEJA
KÜSIB

?

Kuidas ma leian kalmistult tuttava
inimese haua?
Saaremaa valla kalmistutele maetute andmeid saab
interneti kaudu otsida ainult
Kudjape ja endise Lääne-Saare
valla kalmistute osas. Teiste
kalmistute puhul tuleb abi Mikk Tuisk
saamiseks pöörduda otse kal- majandus- ja haldusmistuvahi poole.
osakonna juhataja
Kudjape kalmistu kohta on
info valla kodulehel saaremaavald.ee majanduse ja
halduse valdkonna all kalmistute rubriigis. Maetute ja hauaplatside andmed leiab kalmisturegistrile
klikkides. Maetut saab otsida ees- ja perekonnanime, sünni-, surma- või matmisaja järgi. Otsingus
peavad nimed algama suure algustähega. Teksti
lisatud QR-kood viib otse kaardirakendusse.
Kudjape kalmistul on ka kõik hauaplatsid üles
pildistatud, pildid on kalmisturegistris näha
hauaplatside andmekihil.
Kaarma, Kaarma-Liiva, Saia, Piila kalmistu
kohta on samal valla kodulehel HAUDI kalmistute
registri link, kontaktisik on kalmistute haldusspetsialist Olev Aru.
Infot mõlemasse registrisse sisestavad kalmistuvahid. Kudjape kalmistuvaht on Marika Jürisson.
Kahjuks ei ole kõiki Saaremaa valla kalmistuid
mõõdistatud ja digitaalselt kadunut ning hauaplatsi kokku viidud. See on väga suur töö, mis saab
loodetavasti järgneva viie aasta jooksul tehtud.
Ühe kalmistu mõõdistamine maksab suurusjärgus
2000 eurot. Loodame järgmise aasta eelarvesse selleks raha
saada ja mõõdistamistega
pihta hakata. Kaugem eesmärk on nad kõik saada ühte
rakendusse kokku. Kalmistuid peaks meil kokku olema
32, millest praeguseks kuus
on mõõdistatud.

Mis ajaks peab elamud ja hooned
ehitisregistrisse kandma ja milliseid
dokumente selleks vaja on?
Paralleelselt aadressandmete
korrastamisega käib ka riikliku
ehitisregistri andmete korrastus.
2020. aasta 1. jaanuariks peaksid
ehitisregistrisse olema kantud
kõik hooned, mille ehitusalune
Kadri Rea
pind on suurem kui 20 m2 või
registrispetsialist
mis on kõrgemad kui 5 meetrit.
Hoonete registrisse kandmiseks tuleb omanikul esitada Saaremaa vallavalitsusele andmete esitamise teatis, ehitise mõõdistusjoonised, kust selguvad ehitise olulised tehnilised
andmed ning dokument või dokumendid, mis
näitavad ehitise püstitamise õiguslikku alust. Õiguslikul alusel püstitatud ehitise ehitisregistrisse
kandmine on riigilõivuvaba. Andmete esitamise
teatise vormid on kätte saadavad aadressilt www.
mkm.ee/et/ehitisregister.
Vajalikud dokumendid ehitiste ehitisregistrisse
kandmiseks võib saata allkirjastatult e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või tuua paberkandjal vallamajja (Kuressaare, Tallinna 10, ruum 317).
Vajalikku informatsiooni ehitiste ehitisregistrisse
kandmiseks annab valla ehitus- ja planeeringuosakonna registrispetsialist Kadri Rea, tel 452 5092
või e-posti aadressil kadri.rea@saaremaavald.ee.

Kas sel aastal saab ka tasuta eterniiti
ära anda?
Eterniidi kogumisring algab
juuli keskpaigas, täpne kuupäev
selgub veel. Kogumisringi käigus toimub eterniidi vastuvõtt
järgmistes kohtades: Lümanda
keskuse parklas, Kärla vallaBert Holm
maja parklas, Aste kaupluse
vallavalitsuse
juures, Nasva Ülejõe tänava
keskkonnaosakonna
platsil, Pihtla teenuskeskuse
juhataja
juures, Mustjala kaupluse juures, Salme alevikus, Iide bussipeatuses, Tornimäe
rahvamaja parklas, Valjala teenuskeskuse parklas,
Leisi aleviku parklas, Orissaare kaupluse parklas,
Laimjala kaupluse juures, Kihelkonna vana vallamaja juures, Kuusnõmme külas.
Täpsed kohad ja kellaajad täpsustatakse pärast
lepingu sõlmimist. Anname neist kindlasti teada
ka vallalehes ja valla kodulehel.
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Saarekülade selts
kogub vanu fotosid
Saaremetsa ja Saareküla
on väikesed rannakülad,
mida on aegade jooksul
liidetud ja lahutatud.
Viimane muutus toimus
suure valla tekkimisel,
kui meie naaber Rannaküla oli sunnitud oma
nime muutma. Lihtsalt
nimemuutmise asemel
ühinesid nad Saarekülaga.
Eha Ennemuist
Saarekülade seltsi juhatuse liige

Eks me ole ammust aega ühte jalga
astunud: Rannaküla lapsed käisid
Saarekülas koolis, täiskasvanud
samas tööl, ühine oli kauplus ja
postkontor.
2000. aastate alguses kadusid
küladest töökohad, seejärel kauplus ja postkontor, kooli polnud
enam ammu, noored lahkusid.
Külade põhielanikeks jäid pensionärid, neile tulid seltsiks suvitajad.

Koolispordis
oli tihe aasta
Õige pea on kooliaasta lõppemas ja sellega saab
joon alla ka koolispordi tegemistele.
7. juunil toimus D-klassi kergejõustikuvõistlus
Tornimäel. Tüdrukute arvestuses oli parim Marili
Paimre Kuressaare gümnaasiumist, kes saavutas I
koha 60 m jooksus, kaugushüppes, kõrgushüppes
ja 300 m jooksus.
Poiste parim oli Uku Rüütel Orissaare gümnaasiumist, kes saavutas I koha palliviskes, kõrgushüppes ja 300 m jooksus. Pendelteatejooksus
oli kiireim Orissaare gümnaasium, teise koha
saavutas Kuressaare gümnaasium ja III koha
Kuressaare Vanalinna kool.
Õppeaasta on spordisündmuste ja tegemiste
poolest olnud väga tihe. Eesti Koolispordi egiidi
all viidi läbi ligi 50 erinevat võistlust 15 spordialal.
Osalesid õpilased 1.–12. klassini. Suur heameel
on tõdeda, et aasta lõikes võistlesid erinevatel
aladel kõik maakonna koolid.
Lisaks kohalikele võistlustele oli parimatel
koolidel ja võistkondadel võimalus mõõtu võtta
vabariigi finaalvõistlustel korv-, jalg- ja rahvastepallis ning kergejõustikus. Rahvusvahelistel
koolispordiliidu võistlustel Splitis osalesid sel
õppeaastal kergejõustiklased Mariliis Remmel
ja Romet Vahter.
12.–14. augustil toimuvad Hiiumaal Eesti
Koolispordi Liidu suvemängud „Meri ja päike“,
kus Saaremaad esindab 10-liikmeline võistkond
Saaremaa ühisgümnaasiumist.
Aivi Auga,
spordinõunik

1914. a Saareküla algkooli pildilt suutsime peaaegu kõik õpilased ära tunda. Siin on meie esivanemaid,
nende õdesid ja vendi. Mitte kõik pildil olevad lapsed ei kasvanud suureks, haigused, õnnetused ja
sõjad tegid oma töö. Laste keskel on elupõline koolmeister Aleksei Rand. Tema Eesti Kirjandusmuuseumile saadetud kaastöid on Külalehe ajaloorubriik suure tänulikkusega avaldanud.

käitumist, vanaisa fotod on aga
Värava verandal aukohal.
Kõik teised projekti käigus kogutud fotod pannakse kokkutuleku ajaks üles külatahvlitele, uurida
saab neid ka fotoalbumitest. Tänapäeva digiajastul riputame kõik
fotod kindlasti „pilve peale“, kuhu
neid saab edaspidigi juurde lisada.
Pildistamine ei ole ainus jäädvustamine. Orissaare kultuurimajas on avatud Kalev Koeli maalide
näitus „Mehed eelmisel sajandil“.
Enamik lõuendile jäädvustatutest
on Saareküla mehed, nii nagu Kalev neid oma lapsepõlvest mäletab.
Näitus on avatud kogu suve, nii et
kokkutulekule tulles on võimalik
Orissaarest läbi põigata.

Külanurkadesse tahvlid
2006. a suvel toimus esimene
Saarekülade kokkutulek. Selle
aasta 3.-4. augustil tuleme kokku
juba neljandat korda. Kokkutulek
algab kell 12 Blesta kivi juures,
et teha väike külatuur. Palju on
muutunud ja muutumas, kuid
lisaks paneme erinevatesse külanurkadesse üles tahvlid fotodega. Selleks sai kirjutatud KOP-i
projekt „100 fotot 100-aastasele
Eestile“. Ajalugu ja vanad fotod
huvitavad paljusid meie inimesi.
Juba esimesel kokkutulekul sai
üles pandud näitus väljaprinditud
fotodega, kuhu külastajad nimesid juurde kirjutasid. 2018. aasta
Saarekülade kalender valmis Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva puhuks.
Jaanuarist detsembrini liikusime
pilthaaval 20. sajandi algusest
tänase päeva suunas.
Kuna vanu fotosid tuleb aegajalt kellegi albumist, karbist või
lausa muuseumist juurde, on ülim
aeg tegutseda. Fotol pole erilist
väärtust, kui me ei tea, kus või
millal see on pildistatud või kes
on pildil. Projekti käigus oleme
kohtunud paljude inimestega,
kellelt oleme saanud vanu fotosid
või abi meie kaasavõetud fotode
tuvastamisel. Mitte kõik neist ei
ela enam Saarekülades, kuid nad
on siin kunagi olnud või vähemalt
on nende juured siinkandis. Nii
oleme käinud Orissaares, Kuressaares, Tagaverel, Tallinnas jm.
Käimata on veel kahe 90ndates
memme juures, kes on oma fotosid
pakkunud.
Vanim abiline, kelle poole sageli
pöördume, on 99-aastane Tänava
Veera. Esialgu vaatab ta pilti, ütleb:
„Ei mina tunne kedagi. Ma ei näe
enam midagi.“ Siis tuleb tekitada
pildi vastu huvi ja juba sammub
Veera teise tuppa: „Oot, ma toon
prillid!“ Nägemine paraneb võluväel, jõua ainult nimesid ritta kirjutada! Lisaks saame pildilolijate
ja sündmuste kohta ikka ja jälle
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Tüdrukute arvestuses oli parim Marili Paimre.

Ilusa ilmaga Luhinaranna

Saarekülade seltsi juhatuse liikmed Eha Ennemuist, Tiiu Riis ja Raivo
Reinart külaplatsi 10. sünnipäeval 2017. a suvel.
FOTO: Erakogu

midagi uut teada või kinnistame
vanu teadmisi. Eriti tore on mõned
inimesed kokku viia: kui ühel ei
tule nimi meelde, siis teine aitab.
Ja oi neid meenutusi, mida siis
kuuleb! Meeles on ju ikka need
mahlakamad juhtumused.
Saarekülal on oma mitteametlik
külaosa, mida juba muistsetest aegadest on kutsutud Kadariku külaks. Sealse Värava talu järeltulijad
on end sisse seadnud naabruses
asuvates endistes popsikohtades.
Võib-olla on pisuke teene meie
projektil ka Värava talu pererahva
avastustes. Uudistasime koos nende fotosid, tekkis küsimusi, millele

pere hakkas vastuseid otsima. Üks
viis teiseni ja viimaks sai perepoeg
Toomas Vana meremuuseumist
oma vanaisa kohta üllatavaid fotosid ja materjale.
Keegi ei teadnud, et kaptenina tuntud Joann Vana oli 1933.
aastal 26-aastasena saanud teise
võimaluse elule, kui Põhjameres
Hollandi ranniku kohal põrkas
liinilaev New York tihedas udus
kokku Eesti ühe suurima mootorpurjeka Polarstjerneriga ja uputas
selle. Joann Vana oli tollal mootorpurjeka esimene tüürimees.
See teave aitas järglastel paremini
mõista Joanni edasist olemust ja

Pärast esimest Saarekülade kokkutulekut 2006. a loodi MTÜ Saarekülade Selts. Kaheksale asutajaliikmele on aastatega lisa tulnud,
praeguseks läheneb seltsi liikmete
arv 30-le.
Esimeseks suuremaks ettevõtmiseks sai Külalehe väljaandmine,
sest talud asuvad üksteisest kaugel
ja kokkusaamiskohta enam polnud. Leht leidis rahva seas sooja
vastuvõtu, esmane trükiarv 60
on kasvanud 100-le, lisaks leidub
interneti vahendusel lugejaid üle
maailma. Äsja ilmus Külalehe 60.
number.
Teine ülesanne oli kokkusaamiskoha leidmine. Luhinaranna
külaplats võtab rõõmuga vastu
kõiki külalisi, kes oskavad külalislahkust hinnata ja lahkudes enda
järelt koristavad. Külakiik ootab
kiikujaid, palliplats mängijaid,
lõkkeplats jaanitulelisi, vajadusel
pakub küla koda ulualust. Kui
ümberringi mässavad tuuled ja
tormid, siis meie külaplatsil on
peaaegu alati ilus ilm.
3. augustil tõmbame masti Saarekülade lipu ja ootame kõiki, kelle
südames on nurgake Saaremetsa ja
Saareküla jaoks. Kes soovib, tuleb
kell 12 külatuurile, teisi ootame
kell 15 Luhinaranna külaplatsile.

Poiste parim Uku Rüütel, keda autasustab
võistluste peakohtunik Margo Rüütel.
D-klassi meistrivõistlused Tornimäel.
FOTOD: Margo Rüütel

Külavanemad ja vanemate
valimised
11. juuni istungil kinnitas vallavalitsus Ula,
Talila, Kanissaare ja Pöide-Keskvere külade
külavanemaks MTÜ Sitme Ranna Selts ja
Veere küla külavanemaks Heljo Kaubi.
Kaarma-Jõe küla elanike üldkoosolek ja
külavanema valimine toimub 22. juunil kl
12 Loonal lavka peatuse juures.
Oti, Pöide ja Puka külade külavanema
valimise üldkoosolek toimub 12. juulil kell
18 Tujutares.
Neemi küla külavanema valimise üldkoosolek toimub 20. juulil kell 12 Neemi
külaplatsil.
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA

Leisi lauluväljak

Eikla rahvamaja

11. juulil kl 20 suveõhtu kontsert. Aegumatuid viise esitab ansambel Laine. Pilet 5 eurot, müügil
tund enne algust kohapeal. Lastele
tasuta.

24. juunil kl 14 J. Tuulik „Tüürimees Benjamin“ Salme Vallateatrilt.

KIHELKONNA

ORISSAARE

23. juunil kl 20 võidutule jagamine Kihelkonna kalmistul.
24. juunil kalmistupüha.

Orissaare kultuurimaja

LEISI
Pärsama kultuurimaja
20. juunil kl 20 suvesimman
– tervitame suve algust murumängude ja mõnusa tantsuga.
Meeleolu loob ansambel Siin Me
Oleme – rahvamuusikat ja karmoškamängu armastav seltskond,
Saaremaa ja Muhu rahvaste integratsiooniprojekt.

20. juunil kl 16 Orissaare gümnaasiumi lõpuaktus.
3. juulil kl 14 kino lastele „Väike
preili Dolittle“.
10. juulil kl 14 kino lastele – animafilm „Dilili Pariisis“.
17. juulil kl 14 kino lastele „Bändipoisid“.
19. juulil kl 16 konkurss-festival
Annetekoda 2019.
28. augustil kl 14 kino lastele
„Kasper ja Emma lähevad teatrisse“.

Orissaare laululava
12. juulil kl 20 Vana Baskini teatri

Jaanituled ja kokkutulekud
22. juunil Kihelkonna jaanipäev. Kell 10–14 avatud hoovid.
Kell 15 jaanijalka Kihelkonna kooli staadionil. Kell 17 rammumees kooli juures. Kell 20.30 esinevad laululaval rahvatantsurühmad Rukkilill ja Kabujalake. Süüdatakse jaanilõke, tantsuks
mängib Plaan B.
22. juunil kell 20 Lümanda piirkonna jaanituli Taritu koolimaja juures. Esinevad Taritu meesansambel ja segarühm Lender.
Lantsuks mängib C-duur. Lastele batuut. Töötab puhvet.
22. juunil kell 18.30 Aste kandis Endla külas Elme mõisa
jaanituli.
Jaanilõke, mängud, õnneloos. Üles astuvad Saaremaa lõõtsamehed, ans Carriba. Tühja kõhu parim sõber Toidukaru.
Sissepääs tasuta!
22. juunil Liigalaskma, Orinõmme, Maasi ja Mäekülade
kokkutulek Ristivälja külaplatsil, kogunemine kell 11.30–12.00,
kogu päev täis vahvaid esinejaid ja toredaid kohtumisi.
23. juunil kl 20–01 jaaniõhtu Orissaare laululaval, kontsert,
mängud, lõke, puhvet. Tantsuks Kompass.
23. juunil kl 20 Sandlas Kukessaare rannas jaaniõhtu. Võistlusmängud lastele ja täiskasvanutele. Kell 20–22 tegeleb lastega
Triin Jürisson Pillerkaare mängutoast, toimuvad võistlusmängud
lastele. Kell 21 saabub võidutuli, toimub tule jagamine soovijaile,
süüdatakse jaanilõke. Tantsuks mängib ansambel Lihtsad Poisid.
Avatud jaanikohvik.
28. juunil kell 18 Juku jooks Taritu külas Lepiku talu maadel.
Rada avatud kell 17.30. Kogunemine Lepiku bussipeatuse juures.
Distants 1 km, eelkooliealistele lühike rada.
Atla küla 5. kokkutulek toimub 13. juulil algusega kell 12
külaplatsil! Külavanem Härma Toivo kutsub kõiki aktiivselt osalema! Päev on täis põnevaid tegemisi: lõbusad mängud, vanade
aegade meenutamine, lühikomöödia etendus, töötuba, tants nii
kaua, kui jaksu on jne.
Toimub erakordne talude vaheline pannileiva konkurss! Osalustasu 5 eurot, lapsed kuni 16 aastat tasuta!
Registreeruda saab kas Atla Küla Seltsi facebooki lehel, või
e-maili aadressil: tiia.naagel@gmail.com. Lisainfo telefonidel
520 4428 (Tiia) ja 514 1492 (Toivo).

Tornimäe lasteaed
ootab oma kollektiivi rõõmsameelset ja sõbralikku
lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta)
alates 21. augustist ning
lasteaiaõpetaja abi (1,0 ametikohta)
alates 15. augustist.
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata
25. juuniks e-posti aadressil tornimaelasteaed@gmail.com.
Lisainfo 5348 6708.

Lümanda Karu-Kati lasteaed
võtab konkursi korras tööle
ÕPETAJA (1,0) tähtajatu lepinguga
ja
MUUSIKAÕPETAJA (0,25)
tähtajalise lepinguga (üks õppeaasta).
Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressile
Lümanda Karu-Kati lasteaed, Lümanda küla, 93301Saaremaa
vald või e-postile lymanda.lasteaed@gmail.com 25. juuniks.
Tööle asumise aeg: õpetaja 12. august, muusikaõpetaja
26. august. Täiendav info: tel 5886 0833 või 5815 0025.

etendus „Kas hakkame seksima“.
Piletid Piletimaailmast ja Piletilevist
ning tund enne algust kohapeal.
5. augustil kl 19 etendus komöödiateatrilt „Igaühel neli nägu“. Piletid
Piletimaailmast ja Piletilevist ning
tund enne algust kohapeal.

Salme laululava

SALME
Salme rahvamaja

16.–18. augustil IV rahvusvaheline Salme viikingiturg.

26. juunil kl 19 valges saalis Salme Vallateatri esietendus A. Gelman
„Pink“. Komöödia, pääse 5 eurot ainult eelmüügist, info tel 511 2757.
8. augustil kl 19 Salme Vallateatri
esietendus Inga Abele „Saar „ehk
mereremehe naine, kes ei olnud
mere peale armukade““, pääsmed
5 eurot eelmüügis, info 511 2757.

Salme jõesadam
23. juunil kl 18 Salme Vallateatri
etendus „Uljas Neitsi”, pääse 3 eurot
(vihma ja tormiga ei toimu).

23. juunil kl 21 tantsivad Ritsikad
Kuressaarest, kell 21.30 tantsuks
SuperStereo, kell 22
süütame
jaanitule, toitlustab Raaret.

Salme Rannapark

KURESSAARE
Ajamaja galerii Keiu Kauri akrüülmaalide näitus „Hetked“, avatud 19.
juulini.

Kuressaare kultuurikeskus
Rühmituse P.E.A. näitus „Õige
P.E.A.“. Rühmituse P.E.A. moodustavad Priit Joala, Erki Kasemets ja
Andres Koort. Avatud 23. augustini.
Kuressaare Raegalerii Maie Mat-

Ehtne turupäev
Kuressaare turuplatsil
22. juunil kell 10–15
paneme Kuressaare turuplatsil grillid huugama.
Toimub selle suve esimene EHTNE turupäev,
mille peateemaks seekord on
LIHA.
Saaremaast vaimustunud
rumeenlane Voicu Valentin
juhib roogade valmistamist
ning näitab kõigile huvilistele,
mida on võimalik jaanipäevaks lihast ning sellega sobivast kohapealsest toorainest
teha. Kõike saab kohapeal
maitsta ning loomulikult ka
jaaniõhtuks kaasa osta.
Kohal on kokad, talunikud,
toidutootjad, käsitöölised –
turumelus saab proovida ja

osta saaremaiseid tooteid,
suhelda, küsida, kogemusi ja
kontakte vahetada.
Lihapäeva turuplatsil juhib
Meelis Malk.
Järgmised ehtsad turupäevad toimuvad:
26. juulil – KALAPÄEV;
17. augustil – PIIMAPÄEV;
7. septembril – traditsiooniline SUUR SAAREMAA
TURUPÄEV kogu perele
Kuressaare keskväljakul.
Saaremaa tootjad ootavad!
Saarte Koostöökogu

Marutaudivastane vaktsineerimine Torgu piirkonnas
Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine ja
kiibistamine toimub laupäeval, 29. juunil: kl 11 Mässa
bussipeatuses, kl 11.05 Kaavi
bussipeatuses, kl 11.15 Mäebe
bussipeatuses, kl 11.30 Iide
bussipeatuses, kl 11.50 Jämaja
lauda teeristis, kl 12 Kaunispe
bussipeatuses.
Marutaudi vastu vaktsineerimine on TASUTA, transpordi
eest tuleb maksta kaks eurot.
Mikrokiibi paigaldamine+kiip

maksab 14 eurot.
Võimalus vaktsineerida koeri
kompleksvaktsiiniga (19 eurot)
ja kasse kompleksvaktsiiniga
(18 eurot).
Koduvisiidi soovijail eelnevalt helistada (visiiditasu 18
eurot + transport).
Müügil laias valikus erinevaid parasiitidevastaseid ravimeid lemmikloomadele.
Info tel 5621 7760, volitatud
vet.arst Gaili Tiitma.

Tulge Kihelkonna hoovidesse!
Kihelkonna avatud hoovid –
ürituse, mille on hästi vastu
võtnud nii kohalikud, suvitajad kui ka kaugemalt tulijad, toimub juba kolmandat
korda, seekord 22. juunil
kell 10–14. Valikus on neli
hoovi – kolm alevikus ja üks
Kihelkonna lähedal asuvas
Virita külas.
Kukkede hoovis Aandil
(Virita külas) saab Haraldi
ja Leida nahastuudios meisterdada endale võtme- või
järjehoidja. Pargi 3 hoovis toimub heategevuslik kirbukas
lasteasjadega, mille tulu läheb

beebi-Annabeli kaks miljonit
eurot maksva ravi jaoks. Kiriku 3 hoovis (asub Kihelkonna
kuulsa kellakoja kõrval) saab
osta käsitööna valmistatud
helkureid ja kõrvarõngaid
ning Mustjala mnt 5 hoovis
saab kõhu heast ja paremast
kenasti täis süüa.
Hoovides on vaadata ja teha
muudki, tuleb ainult kohale
tulla. Ootame Kihelkonnale
külla, hoovide väravad on
valla 22. juunil kell 10–14
(v.a. Kiriku 3, mis on avatud
kell 11–13).
MTÜ Kihelkonna TIOK

sari õlimaalide näitus-müük „Lõpmatuse märgistus“, avatud 17.
juulini.

Pargi tenniseväljak
avatud E–R kl 10–21, L-P kl
11–19. Vihma korral broneeri väljak
spordikeskuses Vallimaa 16a. Lisainfo ja bron tel 452 0375, 524 7673;
www.saaremaaspordikool.ee.

Saaremaa Kunstistuudio
Galeriis Helje Eelma illustratsioonid raamatule „Eesti ravimtaimed“.
Näitus on avatud 24. juunini.
Kunstistuudio loomekeskuses
on kuni 26. juunini avatud Kadi Kurema graafika näitus „Jutustatud ja
joonistatud“.
Ootame teie infot piirkondades
toimuvate ürituste ja sündmuste
kohta järgmisesse vallalehte hiljemalt 30. juuniks. Leht ilmub 4. juulil!

Väikeses väinas algab
merekaabli ehitus

Kaabel tuuakse kohale laevaga Pleijel, mille pealt ta ka vette
ujutatakse.
FOTO: Baltic Offshore

Eleringi tellimusel rajatav Väikese väina uus 110-kilovoldise
pingega kaabelliin suurendab
märgatavalt Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustuskindlust,
mis seni sõltub täielikult Väikese väina õhuliinidest.
Tulevikus võimaldab uus
merekaabel Eleringil vähendada väinatammil paiknevate
kõrgepingeliinide juhtmete
arvu poole võrra ja alles jääva
õhuliini korrastada selliselt, et
see saab lindudele paremini
nähtavaks.
Väikese väina uue 110-kilovoldise kaabelliini kogupikkus
Muhu saarelt kuni Orissaare
uue alajaamani on 6,7 kilomeetrit, sellest meres paikneb 4,7 kilomeetrit. Merekaabli läbimõõt
on 190 millimeetrit ja kaal 67
kilogrammi meetri kohta.
Plaanide kohaselt algavad
uue kaabelliini ehitustööd väinatammi kõrval juba sel suvel
– maismaal algavad kaevetööd
juuni jooksul ning kaevetöödega merel loodetakse alustada
juuli teises pooles.
Kaabel paigaldatakse merre
spetsiaalse laeva pealt ühe pika
kaablina ehk ilma jätkumuhvi-

deta. Koos uue elektrikaabliga
paigaldatakse merre ka kiudoptiline sidekaabel. Paigaldusel
süvistatakse kaabel merepõhja,
et vähendada selle vigastamise
riski ankrute, rüsijää ja muude
väliste mõjutajate poolt.
Elering investeerib uue merekaabli ehitusse 5,4 miljonit
eurot. Ehitustöid teevad konsortsiumina Connecto Eesti
AS ja Merko Infra AS. Projekti
lepinguline lõpptähtaeg on
2020. aasta lõpus.
2020. aasta lõpuks valmib uus
merekaabel ka Suurde väina,
kus Rõuste ja Tusti alajaamade
vahel vahetatakse kaks vana ja
amortiseerunud 35-kilovoldist
merekaablit ühe uue 110-kilovoldise merekaabli vastu.
Esimese kaasaegse 110-kilovoldise elektri merekaabli rajas
Elering mandri ja Muhu saare
vahele 2015. aastal. See kaabel
on alates valmimisest kandnud
põhiraskust kogu Muhumaa,
Saaremaa ja Hiiumaa elektriga
varustamisel.
Janek Sulev,
Väikese väina kaabelliini
ehituse projektijuht,
Connecto Eesti AS

Hea inimene, kes sa oled Tõrise küla praegune,
endine või tulevane elanik või siis lihtsalt külaline!
Oled oodatud Tõrise küla ajaloost osa saama!
20. juunil kell 18.30 toimub Eikla klubis projekti „Tõrise
küla. Ajaloost tänapäeva läbi liikuva pildi“ esitlusüritus.
Vahime koos üle senised leiud suurel ekraanil, hiljem jalutame koos läbi Tõrise küla ja taasavastame unustanud ning
rohtunud rajad.
Ajaloolises materjalis aitavad kulgeda ja hiljem maastikul
orienteeruda Heidi Raimla ja Ainar Õunpuu Tartu ülikoolist.
Kohtumiseni! Triin Arva
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Kuressaare kesklinnas
20. juuni kell 18:00
27. juuni kell 18:00
11. juuli kell 18:00
18. juuli kell 18:00
25. juuli kell 18:00
1. august kell 18:00

Piiprellid
Kadrid
Kanarbik
Keeris
Vihmase ilma korral
Kuressaare kultuurikeskuses
Ritsikas
Marleen ja sõbrad

www.kultuurivara.ee
Kuressaare kultuurikeskus

Heinakuu Kuressaare päevakeskuses
Esmaspäeval, 1. juulil kell 13 Anne-Mari
Masingu ja Ester Sõmeriku tööde näituse
„Värvide puudutus“ avamine. Näitus jääb
avatuks 31. juulini.
Neljapäeval, 4. juulil kell 13 Kuressaare
Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Teisipäeval, 9. juulil kell 13 tervislike
toodete esitlus (koduhooldus; ihu- ja nahahooldus; toit ja tervis).
Teisipäeval, 16. juulil kell 13 Viimsi kok-

kutuleku muljeid ja emotsioone vahendavad
Saaremaa seeniormehed.

tused“ Mierzejewski aias.Tulla peakatete ja
õlarätikukestega.

Neljapäeval, 18. juulil kell 13 Mis on hingehoid? Kõneleb Saarte praost Anti Toplaan.

Avatud Tähti Otstaveli kunstinäitus (28. juunini), päevakeskuse fotoringi näitus „Üllatav
kevad” ja Aili Jungi kunstiringi looduskunsti
väljapanek.

Reedel, 19. juulil tasuta õigusabiteenust
eakatele pakub advokaadibüroo A. Ratnikov &
Partners advokaat Kaupo Kask. Vajalik eelnev
registreerimine telefonil 551 5583.
Neljapäeval, 25. juulil kell 14 dr Saima
Tišleri loeng „Päikesepiste ja päikesepõle-

TOITLUSTAMINE: Kuressaare päevakeskuses
saab lõunatada ning maitsvaid koduseid roogasid kaasa osta igal tööpäeval kl 11.30–15.

Külaraha saab
taotleda jooksvalt
Vallavalitsus ootab külasid esitama külaraha taotlust.
Külaraha saab taotleda küla, kus on kehtivate volitustega
külavanem.
Raha saab taotleda jooksvalt kuni 1. novembrini 2019 ja
sellega saab katta oma tänavuse aasta tegemised.
Täpsem info ja taotlemine
https://www.saaremaavald.ee/kularaha-taotlemine.
Ootame aktiivset taotlemist!

Ajatu Eesti klassika
Epiima juustud valmivad sadadest Eestimaa piimafarmidest kogutud
puhtast ja naturaalsest piimast. Nii võid kindel olla, et Sinu lauale
jõuab ainult kvaliteetne ja kodumaine toit, mida süües annad oma
panuse ka Eesti maaelu arengusse.
www.epiim.ee
TRÜKIARV:
15 500

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

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

