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Võimalus saada tasuta ning
soodustingimustel õigusabi
Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga
pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis
elavatele inimestele. Teid abistavad 43 õigusteaduse magistrikraadiga juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž
on 17 aastat. Nõustatakse nii kohtumisel kui ka veebis.
Kokku on Eesti Õigusbürool üle Eesti 15 kontorit, sh
Kuressaares Lossi tn 1 (vallavalitsuse majas).
Kahe aasta jooksul on projekti raames tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele,
kuid kindlasti on veel palju neid, kes seda abi vajaksid.
Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt
võla- ja perekonnaõigusega: vaidlused laenuandjate,
pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid
andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes
vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja
ametiasutustega.
Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks
tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (alaealised on lepingutasust vabastatud). Lepingutasu kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et
kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam
lepingutasu tasuma ei pea),
2) broneerida aeg aadressil www.juristaitab.ee või
telefonil 688 0400.
Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku
15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:
• 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40
eurot tunnis);
• 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot
tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis);
• 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot
tunnis.
Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120€ + käibemaks.
Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine
õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab,
et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning
tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile 688 0400 või kirjutades abi@juristaitab.ee.
ST

Seitse tervisedenduse
projekti said toetuse
Tervise Arengu Instituudi poolt rahastatava tervist ja
heaolu toetavate tegevuste taotlusvooru tulemused on
selgunud.
Vooru esitati seitse projekti, mis kõik said ka rahastuse. Nendeks olid:
• MTÜ Saaremaa Diabeediselts, „Diabeedikonverents“, toetuse summa 800 eurot;
• SA Kuressaare Haigla, „Kuressaare Haigla kogukonnale suunatud terviseteadlikkuse tõstmise teavitusüritused 2019“, 800 eurot;
• MTÜ Saaremaa Spordiliit, seminari „Liikumislabor
tuleb külla!“ korraldamine, 800 eurot;
• MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus KENA, „Seksuaalse väärkohtlemise teavitamise nädal“, 800 eurot;
• Orissaare gümnaasium, koolitus „Vaimse tervise
esmaabi“, 800 eurot;
• Saarlase Tervise Fond MTÜ, „Laste seksuaalkäitumist käsitlev koolitus põhikooli õpetajatele“, 787 eurot;
• MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, „Saare
maakonna väärikate konverents“, 800 eurot.
Toetatavate tegevuste põhjal ootab saarlasi ees huvitav,
koolitusi ja teavitusüritusi täis sügis.
Riina Allik, tervisedenduse peaspetsialist

Valjala pritsumehed
said toetust
2019. aasta kogukondliku turvalisuse maakondliku
taotlusvooru järelvoorus eraldati toetust Vabatahtlikule
Tuletõrje Seltsile Valjala Pritsumehed isikukaitsevahendite soetamiseks Valjala vabatahtlikele päästjatele.
Toetuse summa on 2370,65 eurot.
Taotlusvooru eesmärk on toetuse eraldamine mittetulundusühingutele ja sihtasutustele, kes kujundavad
turvalisust toetavat elukeskkonda ja edendavad kogukondlikku algatust siseturvalisuse valdkonnas.
Projekti rahastab siseministeerium kogukondliku
turvalisuse maakondliku toetusvooru kaudu.
Riina Allik, tervisedenduse peaspetsialist
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Kuressaare muinsuskaitseala
ehitiste väärtus vaadatakse üle
Alates 10. augustist pildistavad Kuressaare
vanalinna maju üles inventeerijad, kes
uurivad linna muinsuskaitsealal asuvaid
hooneid. et panna kokku Kuressaare vanalinna uus kaitsekord.
1. maist hakkas kehtima uus muinsuskaitseseadus, millega seoses on muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade
koostamise. Need valmivad kohaliku
omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute
ekspertide ja muinsuskaitseameti koostöös.
Varasemast muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema paindlikkuse poolest. Kaitsekorraga jagatakse hooned väärtusklassidesse, vähem väärtuslike
hoonete puhul on tööde tegemiseks vaja
senisest vähem kooskõlastusi.
Kuna kaitsekord valmib osapoolte koostöös, on inventeerijad huvitatud elanike
arvamusest ning soovivad võimaluse korral
näha nii teie hoove kui ka hoonete sisemust.
Loodame teie koostöövalmidusele, et üheskoos leida parimad lahendused Kuressaare
eripära kaardistamisele ja säilimisele. Sel
aastal inventeeritakse linnuse ümbrus ja
vanalinna läänepoolne osa, Tallinna tänava
ümbrus jääb järgmiseks aastaks.

Kaitsekorraga on plaan jaotada Kuressaare vanalinnas hooned nelja väärtusklassi:
mälestised, väga väärtuslikud, väärtuslikud
ja muud.
„Mälestised“ on ehitised, mis juba on mälestiseks tunnistatud ja väga väärtuslikuks
hinnatud. „Väga väärtuslikeks“ loetakse
ajaloolised hooned, millel on säilinud ka
väärtuslikke interjööre.
„Väärtuslikud“ hooned on ajaloolised
hooned või nende koopiad, mille interjöörid ei ole säilinud või ei ole nii olulised.
Lisaks hoonetele võivad muinsuskaitsealal
väärtuslikud olla ka kivimüürid, kaevumajad, ajaloolised purskkaevud, monumendid
jms väikevormid. „Muudeks“ ehitisteks
loetakse uushooned ning lihtsamad abihooned.
Väärtuslikud ja väga väärtuslikud ehitised
moodustavad muinsuskaitsealal kaitstava
kihistuse. Nii nagu seni, on eesmärgiks neid
säilitada ning kohandada kaasaja vajadustele, hoides võimalikult palju ajaloolist materjali ja ilmet. Väga väärtuslike hoonete puhul
jääb kehtima senine kord: kogu hoone koos
interjööriga on muinsuskaitse all, ehitus- ja
restaureerimistöödeks nii välis- kui ka sise-

ruumides on vaja muinsuskaitseameti luba.
Väärtuslike ja muude hoonete puhul
muutub regulatsioon senisest oluliselt
leebemaks: edaspidi ei ole siseruumides
muudatuste tegemiseks muinsuskaitseameti luba vaja. Väärtushinnang “Muud”
ei tähenda vanalinnas automaatselt luba
ehitist lammutada, kuid nende säilitamine
võimalikult autentsena ei ole muinsuskaitseala eesmärk. Samuti saab nende hoonete
puhul leevendusena loobuda projektide
menetlemisel muinsuskaitseametiga kooskõlastamisest, piisab kui kohalik vallavalitsus projektid ja load/teatised üle vaatab.
Küsimustega inventeerimise kohta palume pöörduda muinsuskaitseameti Saaremaa nõunike Keidi Saksa (tel 5308 9199) ja
Üllar Alevi (tel 5866 6168) või inventeerija
Triin Talki (tel 5818 8681) poole.
Esialgseid inventeerimistulemusi tutvustav avalik ringkäik ja arutelu on plaanitud 20. augustil algusega kell 14 endise
Pargivaksali juurest (Lossipark 3). Olete
oodatud!
Kaarel Truu, muinsuskaitseameti
vanalinnade nõunik

Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
Saaremaa Vallavalitsus teatab, et algatas
planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel
28. juunil korraldusega nr 2-3/1162
Laratsi II detailplaneeringu.
Detailplaneeringu ala hõlmab Kugalepa
külas Laratsi katastriüksust (katastritunnus 48301:001:0180, pindala 7,69 ha,
100% maatulundusmaa sihtotstarbega).
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse määramine
üksikelamute ehitamiseks, kruntide
ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste ning liikluskorralduse põhimõtete
määramine, tehnovõrkude, trasside ja

tehnorajatiste asukoha määramine ning
sidumine olemasolevatega, hoonestuse
ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine
planeeringuga kavandatu elluviimiseks,
seadustest ja teistest õigusaktidest
tulenevate kitsenduste ja servituutide
ulatuse määramine.
Planeeringualal on Mustjala Vallavolikogu 23.01.2004 otsusega nr 7 kehtestatud Mustjala valla Ninase poolsaare
osa-üldplaneering (edaspidi nimetatud
üldplaneering), millega on kogu üldplaneeringu ala määratletud tervikuna de-

tailplaneeringu kohustusega alana. Seega
on detailplaneeringu koostamine vajalik
planeerimisseaduse § 125 lg 2 alusel.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks
kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja
detailplaneeringu koostamise käigus teha
eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus
selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid
uuringuid, analüüse, ekspertiise vms,
siis tuleb need teha ning planeeringusse
lisada.

Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade
Vallavalitsuse 9. juuli istungil otsustati:
• Tunnistada kehtetuks hoolduse seadmine
(eraisik).
• Mitte algatada sundvalduse seadmine (Tirbi
külas asuva Vanamõisa-Laheküla tee Lautri katastriüksusele jääva osa suhtes eratee avalikuks
kasutamiseks määramiseks).
• Kinnitada Saaremaa Halduse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis (seoses Lümanda rahvamaja haldustöötaja töökohaga alates 01.08.).
• Lõpetada hankemenetlus riigihanke „Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2019–2021“
osas 3 (Kärla põhikooli hommikune ja õhtune liin
läbi Kõrkküla), kuna sellele hanke osale ei esitatud
ühtegi pakkumust, ja korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange „Kärla põhikooli
õpilasliini teenindamine 2019–2021“.
• Anda välja korraldus riigihanke „Lumetõrje
Saaremaa vallas“ korraldamiseks.
• Kinnitada eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused ja võtta rahalised kohustused
(Liigundi talutee osas).
• Tunnistada nurjunuks Varpe külas asuva
Räägu kinnistu elektrooniline enampakkumine
maaportaal.ee oksjonikeskkonnas ja korraldada
kordusenampakkumine Osta.ee portaalis.
• Tunnistada nurjunuks Panga küla hoonestatud Ringe kinnistu ja Kiratsi küla hoonestatud
Pärdi kinnistu enampakkumisega müük Osta.ee
portaalis ja korraldada kordusenampakkumine
Osta.ee portaalis.
• Lõpetada eluruumi üürileping (eraisik).
• Kinnitada Lülle küla külavanemaks Tiit Pruul.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2017
toetuse kasutamise aruanne.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2018
toetuse kasutamise aruanne ja vähendada osaliselt toetust.
• Toetada tervist ja heaolu toetavate tegevuste
taotlusvooru esitatud projektide rahastamist (7).
• Anda välja korraldus „Kogukondliku turvalisuse

maakondliku toetusvooru järelvoor 2009“.
• Anda välja korraldus „„KOP projektitoetused
2018 sügisvoor“ muutmine“.
• Kiita heaks MTÜ Tagavere Optimistid projekti
„Tagavere koolimaja 85 ja jaanipäev“ ning MTÜ
Undva Küla Seltsi projekti „Undva külaplatsi arendamine“ toetuse kasutamise aruanded.
• Anda luba avaliku ürituse „Langevarjurite
maandumine Raiekivi säärele“ korraldamiseks
(13.-14.07.) Raiekivi säärel Kuressaare linnas.
• Kutsuda tagasi SA Orissaare Spordihoone
nõukogu liikmed Marjana Prii, Marili Niits ja Vello
Runthal ning nimetada nõukogu liikmeks kolmeks
aastaks Raul Koppel.
• Eraldada sihtasutusele Kuressaare Teater
76 000 eurot teatri tegevuse korraldamiseks
2019. aasta teisel poolaastal ja 2474 eurot sihtasutuse nõukogu liikmete tasude maksmiseks.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks.
• Kinnitada riigihanke „Helikopteriplatsi ehitamine“ tulemused ja tunnistada edukaks pakkuja OÜ
Mullamutt pakkumus maksumusega 333 546,13
eurot koos reservi ja käibemaksuga.

Vallavalitsuse 16. juuli istungil otsustati:
• Tagada eluruum (2 eraisikut).
• Tagada eluruum ja pikendada üürilepingut
(2 eraisikut).
• Lõpetada töövõtuleping.
• Lõpetada erakorraliselt töövõtuleping.
• Tunnistada kehtetuks „Projektitoetused 2019
taotluse osaline rahastamine ja lepingu sõlmimine“.
• Tunnistada kehtetuks eluruumi tagamine
(eraisik).
• Kinnitada Purtsa ja Linnuse külade külavanemaks Mait Tänav.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi 2018
toetuse kasutamise aruanne.
• Kiita heaks MTÜ Õnneonn tegevustoetuse

kasutamise aruanne projektile „Elme mõisapargi
elektriliitumine“.
• Anda luba järgmiste ürituse korraldamiseks:
2019 Saaremaa MV rannavolle (20.07.), „Langevarjurite maandumine Raiekivi säärele“ (20.07.),
Päikeseloojangu trennifestival (04.08.), Mototoober 2019 (19.–21.07.).
• Eraldada Leisi Spordiseltsile sporditegevuse
eelarvest 6000 eurot ja MTÜ FC Kuressaare
Jalgpallikoolile 1000 eurot Södertalje Cup turniiril
osalemiseks.
• Rahuldada osaliselt projektitoetuste 2019
taotlused (MTÜ Trimmertiim projekt „Luise Veversi ratsutamise kolmevõistluse rahvusvahelised
võistlused“ (1500 eurot) ja Saarte Jahimeeste
Seltsile projekt „Tõstame Saaremaa tuntust laskespordis Euroopas meie noorsportlase kaasabil“
(1500 eurot)).
• Kinnitada riigihanke „Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2019–2021“ osades 1, 2, 4
ja 5 tulemused ja tunnistada edukaks hankeleping
osades 1, 2 ja 5 ühispakkujaga OÜ ATKO Transport
ja OÜ ATKO Liinid ning osas 4 pakkujaga OÜ Ranna
Reisid ning lõpetada osa 6 hankemenetlus.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike
toimingute tegemiseks (7).
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega
(Saaremaa Tarbijate Ühistu).
• Korraldada riigihange „Sotsiaalhoonete
projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd“ (sotsiaalmaja Kuressaares Voolu 7 ja Sandla keskusehoone).
• Kinnitada riigihanke „Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ tulemused ja tunnistada
edukaks pakkuja OÜ Kagu Elekter pakkumus maksumusega 460 885,32 eurot koos tellija reservi
ja käibemaksuga.
• Muuta puhkuste ajakava.
Õigusaktidega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.
ee/saaremaa_vald/
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Merepäevad tulevad taas
Algus lk 1
Eelmiste aastastega võrreldes
on piletiga ala suurem, mahutades kaks lava, kust käib kahe
päeva jooksul läbi Eesti muusika
paremik. Üles astuvad Estonian
Voices, Curly Strings, Propeller,
Juhan Uppin, Metsatöll ja RAM,
Mahavok ning paljud teised.
Läbi kahe päeva saadab kõiki
festivali külalisi terane ja rõõmsameelne Taavi Libe. Endise
spordireporterina on Taavi kiire
reageerimisega ja nutikas. Tänasel
päeval Vikerraadios raadioajakirjaniku ametit pidava „Vikerhommiku“ saatejuhi Taavi saadetest ei
puudu kunagi hea Eesti muusika,
vimkadega faktid ja päevakajalised
intervjuud. 2. augustil kell 11–12
viib Taavi Libe Kadi raadios läbi
Kuressaare merepäevad 2019 erisaate „Meretund“. Ole lainel!
Mõlemad festivali põhipäevad
lõpevad alles uue päeva varastel tundidel. Reede õhtul pärast
Propelleri unustamatut kontserti
toimub rannalaval enneolematu
simman Väliharfiga. Väliharf on
2002. aastal Haapsalus asutatud
duo. Kahehäälset laulu saadavad
kitarr, karmoška ja suupill. Laupäeva südaööl astub rannalaval
üles Läti kandlevirtuoos Laima
Jansone koos DJ-ga. Kriitikud
kutsuvad Laimat kandlekuningannaks, sest naine ei sea kandlemängu võimalustele mingeid
piire. Laima mängib kandlel rokki,
poppi ja rahvamuusikat ning palju
muid stiile – kõike, mis tema kujutlustes sünnib.
Kuressaare merepäevad pakuvad programmi nii väikestele

„Nii nagu meile on kallid meie
emad ja isad, on meile kallid ka
meie isamaa ja emakeel. Eesti
laulupidu on sündinud armastusest meie maa ja keele vastu. Selle
armastuse läbi sai maarahvast eesti
rahvas ja maast sai Eesti riik. Pühitsedes laulupidu, pühitseme me
oma emakeelt ja isamaad, et võiksime neid pärandada oma lastele
ja kesta igaviku tuultes igavesti,“
ütles XXVII laulupeo peadirigent
Peeter Perens vahetult enne pidu.
Tänaseks on juubelipidu saanud
ajalooks.
Olles ise nii üks maakonna
staabitiimi liikmetest kui ka laulja
laulukaare all, on mõnus tunne teha
kokkuvõtteid läbi nende emotsioonide, mida ise kohal olles tunda
saime. Staap kolis pealinna juba
laupäeval, 29. juuni õhtul, et olla
valmis vastu võtma meie tantsukollektiive, kes alustasid liikumist
Tallinna pühapäeval. Ja valmis me
olime.

Tugevad emotsioonid
Esimesena hakkasid kollektiivid
saabuma Kadrioru Saksa gümnaasiumisse (maja perenaine Krista
Riik). Selles majas majutusid terve
nädala vältel meie tantsijad kõrvuti
maakondliku staabiga. Neljapäeva,
4. juuli keskpäevaks saabusid meie
valikkoorid Tallinna 32. keskkooli
(maja perenaine Triino Lest) ja
rahvamuusikud Kadrioru Saksa

KÜSIMUS

Milliseid kohti soovitate
Saaremaal sel suvel külastada?

Kuressaare merepäevad 2019 korraldusmeeskonna tuumik. Pildil vasakult: Sten Pirn, Raja Põld, Tiiu
Tammoja, Merike Lipu, Piret Puusepp ja Mati Talvistu.
FOTO: Kadri Veskimeister

kui ka suurtele. Samal ajal kui
emad-isad naudivad festivali
melu, annab merepäevade pilet
9. ja 10. augustil ägeda võimaluse
lapsel osaleda Elamuslaagri poolt
korraldatavas päevalaagris.

Laps päevalaagrisse,
ise melu nautima
Mõlemal päeval kell 15–19 on
4–12-aastased lapsed oodatud osa
võtma põnevast laagrist, mis sisaldab lastejoogat ja meelerännakut,
aardejahti, maastikumängu, sportlikke tegevusi, teadusteatri eten-

dust ning palju muud põnevat.
Selleks, et päev hästi vastu pidada,
valmistatakse ühiselt tervislik
vahepala ning toimub smuutide
tegemise töötuba.
Laagrisse saab ainult etteregistreerimisega Kuressaare merepäevade kodulehel. See aga ei
tähenda, et lapsed, kellel laagrisse
minna ei õnnestu, istuksid tegevusetult. Lastealal toimuvad terve
päeva vältel erinevad tegevused.
Lase endale teha näomaalinguid
ja hennatätoveeringuid, joonista
ning meisterda või ühine hoopiski

festivalialal toimuva teadusteatri
etenduse publikuga!
Kohtumiseni Kuressaare merepäevadel 2019!
Tutvu programmiga Kuressaare
merepäevade kodulehel www.
merepaevad.ee.
Kuressaare merepäevade korraldaja on Kuressaare Kultuurivara.
Kuressaare merepäevade peasponsorid on A. Le Coq ja Saaremaa Piimatööstus.
Merike Lipu, Kuressaare
Kultuurivara turundusjuht

Laulu- ja tantsupidu „Minu arm“
jääb osalejate mälestustesse
„Kas siis selle maa keel
laulu tuules
ei või taevani tõustes üles
igavikku omale otsida….?“
/Kristjan Jaak Peterson, Juhan Liiv/

1

3

gümnaasiumisse. Reedel, 5. juulil
saabus valdav osa kooridest juba
ka Lilleküla gümnaasiumisse (maja
perenaine Heli Jalakas).
Pärast reedese tantsupeo viimast
etendust laupäeva hommikul tegime majades väikesed ümberkorraldused, laulvad tantsijad ühinesid
oma kooridega teistes majutustes
ja kõik tantsijad olid valmis asuma
koduteele pärast rongkäiku ning
Kadrioru Saksa gümnaasiumist
sai viimaseks ööks kodupaik meie
väikestele mudilastele, kes samal
hommikul ka pealinna saabusid.

õlgadel, siis tahaksin kiita Sind,
laulja ja tantsija, kes sa ilusasti reeglitest kinni pidasid. Vaatasin samal
õhtul üle meie rongkäigu osa ka
ülekandest ja tõdesin, et valdavalt
meie kokkulepped pidasid. Sügav
kummardus Sulle selle eest!

Tänuavaldused

Eraldi tahan ma tänada meie
rongkäigu päises viikingilaeva käila
kandnud Öieti tantsurühma poisse,
kes oskasid laevukese liikuma panna nii, nagu ta merel sõitma peab
ja see tegi meist ühe ägedama maakonna terves rongkäigus.
Aitäh teile, Karl Hendrik,
Sander, Jass, Karl-Alder,
Nädal pealinnas oli
Torm, Karl, Joonas ja
ilmselgelt tugevate
Risto, te olite parimad!
Tänan ka meie kauneid
emotsioonidega, väsitav,
kihelkonnavärvides tüdkuid igatpidi nauditav.
rukuid, kes käilale oma
tuulehoo alla puhusid.
Ja kui juba tänamisega
Nädal pealinnas oli ilmselgelt algust tegin, siis kuulub tänu meile
tugevate emotsioonidega, väsitav, kõigile, kes me rongkäigust ühe
kuid igatpidi nauditav. Ilmataat on õige rongkäigu tegime.
tõepoolest eestlane, sest iga päev
Tänan kõiki kollektiivide juhte
tõotas proovidesse vihma, mida ja kõiki lauljaid, tantsijaid, muuei tulnud või siis tuli mõõdukalt. sikuid, sest just teie olite need
Tantsijatele andis väikese vihma- inimesed, kes tegid peost õige peo.
sabina peo viimasel kontserteten- Läbi teie ja teie kollektiivide ühise
dusel reede õhtul samal ajal, kui pingutuse saime elamuse, mis ei
lauluväljaku ühendkooride proovis kordu.
kallas nagu oavarrest, mistõttu tuli
Tantsupeo „Must madu“, „Pikära jätta ka kontserdi läbimäng ehk seloits“ ja „Tuljak“, laulupeo „Koit“,
peaproov. Sellega sajuhood ka piir- „Üksi pole keegi“, „Ära mind lahti
dusid, sest rongkäik ja mõlemad lase“, „Igaviku tuules“ või „Mu
laulupeo kontserdietendused toi- isamaa on minu arm“ – need on vamusid mõnusa tuule ja päikesega. likuliselt nopped kavast, mis andsid
Kui tullagi nüüd rongkäigu just juubelipeole selle tõsise vürtsi
juurde, mille Saare maakonna eest ja emotsiooni, mida kanname
vastutus oli korraldajana minu üheskoos tundena järgmise peoni,

et siis taas uut emotsiooni ammutada. Sina liigud igaviku tuules
mesipuu poole, et tunda meie kõigi
ühist armastust muusika, tantsu ja
kultuuri säilimise vastu.
Eraldi tänusõnad kuuluvad Sinule,
armas kolleeg, kes me õlg õla kõrval
andsime endast parima ja enamgi
veel, et meie armsatel lauljatel, tantsijatel, muusikutel oleksid pealinnas
viibimise ajal vaid positiivsed elamused, et nad tunneks end kui kodus,
ja see õnnestus meil. Probleemid,
mis tekkisid, lahendasime valdavalt
märkamatult. Mis meist ei sõltunud,
seda märkasid ka teised (signalisatsioon Kadrioru Saksa gümnaasiumis
näiteks). Andsime üheskoos endast
parima ja olen sellise meeskonnaga
valmis mistahes ajal, mistahes kohas
luurele minema.
Aitäh Sulle, Krista Lember, aitäh
Sulle, Krista Riik, aitäh Sulle, Triino Lest, aitäh Sulle, Heli Jalakas,
aitäh Sulle, Tiina Rüütel, aitäh
Sulle, Mari Soots, aitäh Sulle, Kai
Prostang, aitäh Sulle, Hillar Peegel
ja Sinu meeskonnale, aitäh Sulle,
Rasmus Tüüts, aitäh Sulle, Helle
Kahm! Aitäh Sulle, Karl Tiitson, ka
haigena muret tundmast transpordiküsimuste lahendamise pärast,
ja aitäh Sulle, Thea Raik, meie
majandusküsimuste lahendamise
eest. Tänud kõigile abilistele, kes te
muret tundsite meie kollektiivide
heaolu pärast.
Võta kaasa kõik laulude kajad
ja pisarad naeruseis silmis.
Hoia alles kõik sõnatud sõnad
ja natuke armastust hinges.
Järgmiste pidudeni!
Aarne Põlluäär, kultuurija spordiosakonna juhataja

Kui Muhu poolt tulek, on juba
väinatammi ületamine nii haarav, et tahaks vaatama jääda.
Orissaares on esimene peatus
kindlasti Illiku laid, kuhu iga
juulikuu keskel tuhanded kokku tulevad, et elamusfestivalil I Silvi Teesalu
Land Sound koosolemist nau- vallavolikogu liige
tida, mida ilmestab muusika ja
kunst ning eelkõige kaunis loodus, kus ruumi nii
hingele kui ka vaimule.
Orissaare staadioni keskel seisab uhkelt Euroopa tammepuu. Veidi edasi Leisi poole ning oleme
ajaloolisel Maasi ordulinnusel, kus linnulaulu
saatel avanevad lummavad vaated merelaidudele,
mida sel suvel imetlesid ka üle kahe tuhande
jalgrattaretkelise.
Reina poole liikudes saab kohe uudistada sõjavara muuseumi, seejärel näeme künkal kõrgumas
Tornimäe õigeusu kirikut, kust saab pöörata Oti
mõisa poole. Üsna ootamatult hakkab kadakate
vahelt paistma poetess Debora Vaarandile pühendatud monument. Loodushuvilistele on lausa
kohustuslik Koigi matkarada. Millest aga teekond
mööda ei saa viia, on Asva viikingiküla, mis igal
aastal üha uusi üllatusi pakub.
Kui veel midagi nimetada, siis näiteks paadiretke Kõinastu saarele või Mihkel Ranna dendraariumi või külastustele avatud talusid.
Kuressaare poole minnes jäävad teele Tõnija
tarandkalmed ja uhke Valjala kirik.
Kuna minu juured ulatuvad
Kotlandi külla, siis kindlasti soovitan ma Saaremaal
külastada sealseid paiku,
nagu näiteks Pihla rand,
Lõmala sadam, Karala küla
tagune rand, Leedri küla
Meelis Juhandi oma uhkete kiviaedade
vallavolikogu liige
ja korrastatusega, Atla ja
Austla kant.
Tegelikult tuleks kogu Saaremaa rannik läbi
käia nii maa kui ka mere poolt. Võimalusel tuleks
lisaks Saaremaale käia ära ka meie väikesaartel
Vilsandil ja Abrukal, eriti siis, kui soovid elutempot maha võtta.
Sealne elu tundub ka pikaldasele saarlasele
mõnusalt uimasevõitu – kõik juhtub siis, kui
juhtub, või veidi hiljem.
Sellel suvel soovitan kindlasti
külastada Maasi linnust. See
sajandeid tagasi rajatud võimas linnus on oma ajaloolt
ja väljanägemiselt üks vägagi
huvitav ja salapärane koht.
Linnusest ei ole säilinud päris
kõike, ent piisavalt, et hooma- Vello Runthal
ta selle suurust ja rolli meie vallavolikogu liige
Saaremaa minevikus. Linnuse
vallidel turnides võid lasta valla oma kujutlusvõime – milline see eluke oli siis, kui linnus oli
täiselujõus – oli see täis rõõmu ja õnne või hoopis
itku ja muret?
Sisenedes linnuse restaureeritud esimesele
korrusele, üllatab külalist omaaegne suurepärane
ehituskunst. Meie esivanemad pidid ikka tõsiselt
palju vaeva nägema selle ehitamisel. Õues võib
olla väga palav, ent sees on alati kosutav jahedus ning väga rahustav vaikus ja ülisalapärane
varjudemäng. Sa ei või kunagi teada, millisest
hämarast nurgast astub välja mõni heatahtlik
endine linnuseelanik.
Üks huvitav ja üllatusterohke koht on Illiku
laid Orissaares. Silmapiiril paistab kena Muhu
saar ja avastamisväärt Kõinastu saar. Illiku
laiul saad nautida uskumatult imetlusväärset
ja muinasjutuliselt kaunist panoraamvaadet:
üksikud paadid ja purjekad merel, uhked
purjed lehvimas soojas meretuules, laisalt
lendavad kajakad, inimesed nautimas sooja
merevee mõnusid.
Laiult võib leida ka üllatuslikke kunstiteoseid,
mis on loodud ja luuakse elamusfestivali ajal.
Emotsioon puhtast loodusest – meri, maa ja
taevas – see on seal laiul kõik koos nii täiuslik,
et tunnetad, kui hea ja rahustav on olla.
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Rahulik saareelu
peletab, kuid kutsub
ka tagasi
Ma poleks oma parimaski unenäos osanud ette kujutada seika,
et pärast gümnaasiumi lõppu ja
tudengilinnas veedetud kolme
aastat naasen kodusaarele ja
asun suveks tööle vallavalitsuse
arendus- ja kommunikatsiooTaavi Sink
niosakonnas. Tollane 19-aastane abiturient ehk mina oleks
Tartu ülikooli
ajakirjanduse ja
selle idee visanud kausta nimega
kommunikatsiooni „Utoopia“. Aga näe, mõtted
tudeng
muutuvad.
Ma ei hakka luuleliselt ja klišeelikult väitma, et
oma kodusaare, Saaremaa, puhul meeldib mulle
merelõhn, adruvallid ja kadakad. Mulle lihtsalt
meeldib siin – aastaringselt, kogu aeg. See on
mu kodu.
Oma tutvusringkonna ja eakaaslased, kes
Saaremaalt pärit, võin liigitada jämedalt kahte
gruppi. Esmalt need, kes käivad kodus umbes
neli korda aastas – peamiselt jõuludel ja jaanidel.
Teisalt jälle need, kes töö või kooli kõrvalt oma
viimse rahanatukesegi panustavad bussipiletisse,
et iga teine nädalavahetus kodus veeta.
Ka mina kuulun viimasesse grupeeringusse.
Ma ei saa taunida nende sõprade-tuttavate otsust,
kes lähevad suurlinnade ülikooli õpinguid jätkama. Ka mina läksin ja see on elu loomulik osa. Ei
tasuks taunida ka seda, kui noor ei tulegi tagasi.
Mis viib aga noore inimese armsast kodukohast
minema?
Peamiselt minnakse kas ülikooli või siis lihtsalt
maailma avastama. Pole kellelegi uudis, et Saaremaa eluolu võib paljudele koolilõpetanutele
tunduda liialt rahulik, igav ja üksluine. Kõik, mis
on aga kaugemal, on see-eest kirevam, põnevam
ja positiivsem. Fakt on see, et üle Eesti toimub
ääremaastumine ehk kõik koondub suurlinnadesse. Absoluutselt kõik – palgad, töökohad ja
inimesed. Meie, saarlased, peame pea iga argitoimetuse tarvis sõitma Tallinna, samal ajal lootes,
et ikka viimase praamiga koju jõuaks. Saaremaa
ei suuda rinda pista pealinnas pakutavate palganumbrite ega ihaldusväärsete töökohtadega. See
on kurb tõde.
Aastaid on peetud Kuressaares erinevaid osaluskohvikuid ja arutletud teemal, kuidas meelitada noor põline saarlane tagasi koju. Pean teid,
lugejaid, siinkohal kahjuks kurvastama – mul ei
ole selget ja ammendavat lahendust. Ühest vastust
pole kahjuks meil kellelgi, muidu ei peetaks sel
teemal iga-aastaseid konverentse.

See rahu, mis noore siit algselt minema
kihutab, on see, mis ta siia ka lõpuks
tagasi toob. Jah, võib-olla alles 10–15
aastat hiljem, kui elu on saadud järje
peale või loodud pere.
Saaremaal elamise-töötamise kasuks räägivad
lühemad vahemaad kodu ja töökoha vahel, väiksem aja- ja närvikulu ning turvalisus.
Tegelik vastus peitub aga minu jaoks siin – see
rahu, mis noore siit algselt minema kihutab, on
see, mis ta siia ka lõpuks tagasi toob. Jah, võib-olla
alles 10–15 aastat hiljem, kui elu on saadud järje
peale või loodud pere. Elamiseks ja lastekasvatamiseks turvalisemat ega paremat kohta ei ole.
Noorel inimesel on tahe end tihtipeale teostada, ent raske on näiteks bakalaureusekraadi
omandanud inimesel enda eriala siin realiseerida.
Tõsiasi on see, et noor, kes Saaremaal tahab elada,
on inimene, kes pole siin pelgalt palga pärast, vaid
seetõttu, et ta reaalselt soovib siin olla. Seega peab
noor tahes-tahtmata leppima selle vähemaga, mis
siin pakkuda on.
See, kes on kindla sihiga siit minema läinud
ja leidnud ahvatlevama tööpakkumise mujalt,
naljalt kodusaarele tagasiteed ei leia. Isiklikule
kogemusele toetudes võin aga väita, et noore
inimese mõttemaailm on hüplik, alatasa muutuv
ning paigalpüsimatu. Need, kes praegu ei plaani
mingilgi juhul Saaremaale naasta, oodaku veel
mõned aastad. Käige, avastage. Loodan, et kunagi
leiate tee tagasi. Et ka teie mõtted muutuksid.

Üks vahva suur pere
Saaremaa Lasterikaste
Perede ühendusse kuulub 119 peret, sealhulgas kaks toetajaliiget.
Kokku on organisatsioonis 672 inimest. Ühendusse kuulub 1. jaanuari
seisuga kogu Saaremaa
lasterikastest peredest
u 18,5 protsenti.
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Eliis Paimre
Saaremaa Lasterikaste Perede
ühenduse liige ja vabatahtlik

Ühenduse liikmeks saavad hakata
kõik Saare maakonna pered, kelle
leibkonnas kasvab vähemalt kolm
last, kes on kuni 19 aastat vanad
või kes õpivad päevases õppevormis või kõrgkoolis täiskoormusega vanuses kuni 26 aastat.
Ühenduses toimuvad pidevalt
ühisüritused, väljasõidud ja koosviibimised, mida organiseerivad
ühenduse 3-liikmeline juhatus
ja liikmed. Kogu ühenduse töö
toimub vabatahtlikkuse alusel.
Traditsioonilisteks üritusteks on
saanud jõulupeo, emadepäeva,
sõbrapäeva ja isadepäeva tähistamine.
Lisaks kohalikele üritustele korraldab Eesti Lasterikaste Perede
liit erinevaid üritusi kõikidele liitu
kuuluvatele organisatsioonidele.
Iga-aastaselt toimub ühine suvelaager nimega Suvekool. 2017.
aastal toimus Suvekool Saaremaal
ja üritusest võttis osa üle 700 inimese. Sel aastal toimub Suvekool
Elvas.
Juba teist aastat toimub Saaremaa ühenduse lastele ka ühepäevane robootikalaager, mis
eelmisel aastal sai osalejatelt väga
positiivset tagasisidet. Töötubasid
viisid eelmisel aastal läbi First
Lego League’i robootikavõistluse
korraldaja ja Eesti koolirobootika
väsimatu eestvedaja ning Robo-

Projekti „Suurpered pildis“ raames jäädvustatud toredad hetked kaunistavad albumeid ja soojendavad
südameid veel kaua aastaid. Pildil perekond Mesila lapsed Marcus, Karl-Mathias, Marie ja Reiko.

tex Internationali peakohtunik
Ramon Rantsus koos abilistega.
Eelmisel aastal võttis Saaremaa
Lasterikaste Perede ühendus ette
ka projekti “Suurpered pildis”.
Eesmärk oli anda võimalus jäädvustada oma pere pildile koostöös
professionaalsete jumestajate,
juuksurite ja fotograafidega.
Idee tekkis sellest, et suurperel
on tihti keeruline leida soovitud
tegevuseks aega, võimalusi ja
rahagi. Lisaks perepildi jäädvustamisele said kõik soovijad ka
jumestuse ja soengu.

Osalemisvõimalust pakkus
ühendus kõigile liikmetele, kellest
soovi avaldas üksteist peret. Suve
lõpuks said kõik pered pildistatud
ja imelised hetked fotodele jäädvustatud. Selgus, et mõne pere
jaoks oli see esimene fotograafi
juures pildistamise kogemus.
Samuti oli oluline tähelepanek,
et fotograafid suutsid naeratama
ja ennast vabana tundma panna
ka need, kes pole end juba aastaid
pildistada lubanud.
Meeldejäävas projektis andsid
vabatahtlikena oma panuse Sig-

rid Osa, Allan Mehik, Triin Tisler, Jane Prostang, Kaja Voojärv,
Hanna Pukk, Jane Tänak, Kertu
Koert, Saare Foto, ilusalong Mimoos – Kersti Luks, Tea Tiitson,
Kaidi Kallas, Kerttu Salujärv, Liisa
Tooming, ning ilusalong Elu ja Ilu.
Soojust ja armastust edastavad
kõik need fotod, mis nüüd perede
albumeid ja seinu kaunistavad.
Aitäh kõigile vabatahtlikele, kes
meie ideega kaasa tulid ja peredele
kauneid hetki pakkusid!

„Imelised aastad“ aitavad lapsevanematel
probleemidega toime tulla
Laste kasvatamisel võib tekkida
olukordi, millega on keeruline
hakkama saada. „Imelised aastad“
on 4-kuuline vanemlusprogramm
lastevanematele, kes vajavad tuge ja
soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.
Ameerika kliinilise psühholoogi
professor Carolyn Webster-Strattoni loodud „Imelised aastad“ on
tõenduspõhine programm, mille
positiivne mõju vanematele ja
lastele on teaduslikult tõestatud.
Programm on kasutusel Ameerika
Ühendriikides ja Euroopas juba ligi
30 riigis.
Saaremaa vallas on koolitus toimunud kaks korda, sügisel alustab
uus grupp. Edaspidi planeerime
koolitusi korraldada kaks korda
aastas. Koolitus on lapsevanematele
tasuta, seda rahastavad Tervise
Arengu Instituut ja Saaremaa vallavalitsus. Lapsevanemad, kellel
on huvi koolituse vastu, saavad
ühendust võtta piirkonna lastekaitsetöötajaga ja registreeruda talvel
alustavasse gruppi.
„Imelised aastad“ koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad
kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad
esmaste käitumishäiretega lapsed.
Eelkooliealiste laste vanematele

mõeldud põhiprogramm pöörab tähelepanu lapse püsivusele,
õpiedukusele, piiride seadmisele,
vägivallatule enesekehtestamisele,
probleemilahendusoskustele ning
nii sotsiaalsele kui ka emotsionaalsele juhendamisele. Õpetatakse
reeglite, tunnustamise, rutiini ja
stiimulite kasutamist. Programmis osalenud vanemate lastel
paranevad sotsiaalsed ning probleemilahendusoskused, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus,
samuti paraneb õpiedukus. Pikas
perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne
käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.
Programm sobib 2–8-aastaste
laste vanematele, kes soovivad
saada vastuseid lapse kasvatamisel
tekkinud küsimustele ja õppida,
kuidas paremini toime tulla;
kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne
käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime,
valetamine, sõnakuulmatus jne.
Osalejad on nii lapsevanemad
kui ka vanavanemad ja teised last
kasvatavad täiskasvanud.
Koolitusel õpitakse:
• Kuidas lapsega mängida – tunnustage ja julgustage lapsi;
• Preemiad ja stiimulid ning

piiride seadmine;
• Neutraalseks jäämine ja eiramine, sest eiramine lapse sobimatu
käitumise korral õpetab talle enesekontrolli;
• Aja mahavõtmise etapid – kuidas neid korraldada;
• Lastele probleemide lahendamise õpetamine;
• Kuidas õpetada lapsi oma tundeid valitsema;
• Sõprade leidmine ja hoidmine
ning omavaheline probleemide
lahendamine;
• Koostöö õpetajatega nii probleemide ennetamiseks kui ka lahendamiseks;
• Levinud käitumisprobleemidega toimetulek
Koolitus toimub väikeses grupis
(14 inimest) kord nädalas 2–2,5
tundi.
Kokku on 16 kohtumist (4 kuu
vältel) tööpäeva õhtuti või nädalavahetustel. Koolitusel vaadatakse videoklippe erinevatest
suhtlemisolukordadest. Toimuvad
arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste omandamist
kahe kogenud koolitaja abiga.
Kohapeal on organiseeritud lastehoid ja pakutakse ka kerget einet.
Programmi tulemusel paraneb
nii lastel kui ka lapsevanematel
• suhtlemis- ja enesekehtestami-

se oskus;
• konfliktide lahendamise oskus;
• stressi ja probleemidega toimetuleku oskus.
Eestis läbi viidud mõju-uuring
näitas, et kui enne koolituse algust
oli lapsevanemate hinnangul käitumisprobleeme 59% lastest, siis
koolituse lõpuks oli see näitaja 19%.
„Imeliste aastate“ grupijuht Liina
Kohu on läbi viinud ühe 16-nädalase vanemlusprogrammi lapsevanematele koos teise grupijuhi Mare
Poopuuga.
„See on suurepärane tunne, kui
läbi koolitusnädalate näed lapsevanemate arengut ja pingutusi, et
saavutada muutusi lapse käitumises
ja suhtlemises ning 16. nädalal
näed nende säravaid silmi ja tahet
erinevaid oskusi edasi kasutada,
mida nad on saanud just tänu
antud programmis osalemisele,“
rääkis Liina Kohu.
Programmi läbides hakkavad
lapsevanemad märkama oma last,
neid tunnustama, lisas Liina. „Vanemad muutuvad ise enesekindlamaks ning õpivad oma emotsioone
märkama ja neid kontrollima.“
Artiklis on kasutatud Tervise
Arengu Instituudi kodulehel www.
tai.ee olevat infot.
Monika Sarapuu,
lastekaitseteenistuse juhataja
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KÜSIB
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Kas Kuressaare kesklinn võiks olla autovaba?

Saaremaa Öpilasmaleva noored Koimlas maasikapõllul.
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Mida tehakse Noortejaamas?
K u re s s a a re a v a t u d
noortekeskus Noortejaam nagu iga teinegi
noortekeskus lähtub
avatud noorsootöö põhimõttest, kus võivad
vabatahtlikkuse alusel
käia kõik noored vanuses 7–26 aastat.
Anneli Meisterson
Kuressaare avatud noortekeskuse
Noortejaam juhataja

Tänavu on meie noortekeskuse
tegevuse fookuses koostöö. Oleme arendanud rahvusvaheliste
projektide kaudu koostööd Kuressaare koolidega ning sügisel
käivitub koostöös SA Archimedese Noorteagentuuriga pilootprojekt „Noorsootöö Sprint: rahvusvaheliselt saarel!?“, mille kaudu
otsime koos vastust küsimusele:
kuidas võiks noori jõustav ja
maailma avav rahvusvaheline
noorsootöö olla osa noorsootöötajate tegutsemispraktikast
Saaremaa vallas?
Lisaks toimus noortekohtumise
projekt Narva-Jõesuu noortekeskusega, mille eesmärgiks oli
läbi ühiste tegevuste saada enesekindlamaks ja ettevõtlikumaks,
teadvustada oma hirme ja õppida
ennast ise erinevates olukordades
motiveerima. Käsitleti ka füüsilist
tervist: und, toitumist, liikumist.

Koostöö
erinevate inimestega
Projektis osalesid nii igapäevaselt noortekeskustes käivad kui ka
noortekeskustega vähem kokku
puutuvad noored. Grupi peamiseks suhtluskeeleks oli eesti keel,
vajadusel kasutati tõlget, mida
pakkusid grupi noored üksteisele.
Projektis osalenud noored näitasid eeskuju teistele – et kui oled
aktiivne ja avatud inimene, saab
osaleda huvitavates projektides
ja tutvuda erinevate inimestega,

Saaremaa Öpilasmalev
25. juunist kuni 5. juulini toimus Noortejaamas Saaremaa Öpilasmalev. Malevasse kandideeris ligi 120 noort, kellel tuli täita
avaldus ja osaleda töö- ehk motivatsioonivestlusel. Neist 89 sai
palgalisele tööle, kuid sel aastal oli malevas esimest korda võimalik
teha ka vabatahtlikku tööd ning osaleda robootikakursustel. Noored töötasid väga erinevates kohtades ja valdkondades – põllul,
tehastes, poodides, heakorratöödel, meedias, hooldekodudes.
Pärast tööpäeva said malevlased osaleda erinevates ühistegevustes, näiteks malevaolümpial, kinoõhtul ja aerusurfis.

Kuressaare Rannanoortekas
Noortejaam kolis tänavu suvel randa 12. juunil. Rannanoortekas
oli avatud kahel perioodil: 12.–21. juunil ning peale õpilasmalevat
taas 8. juulist kuni selle nädala lõpuni. Rannanoortekas saavad
noored muuhulgas mängida lauamänge ja sulgpalli, oleme koos
püüdnud ka kala ning jutustanud suvest ja ilmast – näiteks selgitanud noortele, miks tekib äike ning mida äikeseilmaga teha
tohib ja mida mitte. Samuti oleme me läbi viinud huvitavaid
eksperimente: analüüsinud noorte seas populaarsete karastusjookide koostist ja selgitanud välja, millised joogid noortele enim
maitsevad. Sealhulgas vaatasime lähemalt, kui palju suhkrut
erinevad joogid sisaldavad – tulemused olid päris šokeerivad!
Paljud noored ei uskunud, et nende poolt tarbitavad joogid nii
palju suhkrut sisaldavad.
Rannanoorteka tegevustega on võimalik tutvuda sotsiaalmeedias:
www.facebook.com/rannanoortekas.
reisida ning vastu võtta külalisi.
Projekti viisid ellu noored ise,
noorsootöötaja roll selles oli vaid
neid toetada.
Hea näitena koostööst võib
nimetada sedagi, et meil toimetab
noortekeskuses ka vabatahtlik Rita
Perestrelo Portugalist. Koostöö
sai alguse eelmise suve noortevahetuse projektist Sloveenia ja
Portugaliga, kus Portugali grupiga
oli kaasas juhendaja, kes oli valmis
jätma pooleks aastaks oma tegemised ning tulema Solidaarsuskorpuse programmi kaudu meile
vabatahtlikuks.
Suhtlemine ja tegutsemine koos
teisest kultuuriruumist pärit inimesega annab noortele võimaluse
paremini mõista kultuuride ja
hoiakute erinevusi, mis on oluline
globaliseeruvas ühiskonnas. Rita
sõnul on töötamine Noortejaamas vabatahtlikuna talle andnud
juurde parema toimetuleku uutes

situatsioonides ning ta on saanud
meilt inspiratsiooni, kuidas olla
veelgi parem oma töös, kus igapäevaselt kohtutakse väga erinevate
noortega.
Kuigi ringitöö ei ole noortekeskuse peamine tegevusvaldkond,
toimuvad meie majas siiski ka
regulaarsed klubilised tegevused
ja treeningud, kus huvilistel on
võimalus enda oskusi arendada.
Noortekeskuses saab osa võtta
järgmistest ringidest: DJ ring –
noorelt noorele, autoring, Vanalinna kooli kokaklubi, lauatennis,
tüdrukute tehnoloogiaring, trummiõpe, piljardiõpe, 3D-programmeerimine, parkour.
Noortekeskuste tegevuste eesmärgiks on utsitada noori omandama ja kasutama eluks vajalikke
oskusi ja pädevusi. Siiski on vahel
noortekeskus ka ainuke koht, kus
sind ära kuulatakse, kui mujal
sind ei mõisteta. Ühiskonnas tuleb

osata toime tulla ja leida endale
selleks sobiv viis ning noortekeskuses töötavad inimesed saavad
olla toeks noore eneseidentiteedi
otsimisel ning ühiskonnareeglite
tutvustamisel. See on koht, kuhu
on võimalus tulla ja kuuluda.
Noorte Tugila programmi kaudu pakume tuge NEET-noortele
vanuses 15–26 (NEET-noored
on noored, kes ei õpi, ei tööta ega
osale ka väljaõppes ega koolitusel).
Tugila spetsialisti Lii Vanema
juures saab noor individuaalset
lähenemist ja konsultatsiooni,
eesmärgiks on suunata ta tagasi
haridussüsteemi või tööhõivesse.

Kogukonna
ühtsuse loomine
Üks noortekeskuse rollidest on
ka kogukonna ühtsuse loomine.
Noortejaam ja Kuressaare gümnaasium osalevad juba teist aastat
kogukonnapraktika programmis,
mille sihiks on kaasata õpilasi
mõne nädala jooksul umbes
10–15 tunni jagu kaasa noortekeskuse tegevustes, täites mõnd
endale jõukohast ja huvipakkuvat
ülesannet.
Seni on õpilased ise pakkunud
välja mõne idee või algatuse, mis
aitab kaasa kogukonna ühtsuse
loomisele. Samal ajal aitab (ühiskonnaõpetuse) õpetaja koolitunnis õpilastel kogetut analüüsida,
sidudes selle teoreetiliste teadmistega. Eelmisel aastal valmis fotoprojekt, millega sooviti tähelepanu
pöörata erinevatele sotsiaalsetele
probleemidele, ning tänavu soovivad noored panustada eakate ning
noorte koostööprojekti.
Kogukonna jaoks pakume samuti oma ruume sünnipäevade ja
ürituste pidamiseks, sest kahjuks
Kuressaares napib kohti, kuhu
klassitäis külalisi korraga ära mahuks. Soovijaid sünnipäevade pidamiseks on rohkem, kui suudame
võimaldada, sest nädala sees on
noortekeskus siiski avatud kõigile
soovijatele ning sünnipäevi saab
pidada õhtupoolikutel ja nädalavahetustel teatud kuupäevadel.

Meeldetuletus loomapidajale: korista oma lemmiku järelt!
Kahjuks jõuab vallavalitsuseni
jätkuvalt teateid selle kohta, et
loomaomanikud ei korista oma
lemmiku järelt.
Ikka ja jälle tuleb meelde tuletada, et oma lemmiku väljaheited
peab omanik ise koristama, kergliiklusteel jalutades tuleb koer
hoida rihma otsas jne.

Vahest kõige kurvem on seejuures, et niigi on ebamugav
loomapidajale avalikus kohas
meelde tuletada tema kohustusi, aga tihtipeale lõpevad need
meeldetuletused loomaomaniku
sõimuga.
Ometi on elementaarne, et ka
inimene ei tee oma hädasid sinna,

kuhu juhtub. Miks siis peaksid
loomade väljaheited vedelema
seal, kus need võivad kaasinimeste jala alla sattuda?
Miks peab sellist elementaarset
asja täiskasvanud inimestele üldse
meelde tuletama? Kas me tõesti
oleme nii ükskõiksed?
Loomapidajad, kes oma looma

järelt ei korista, kas teile meeldib loomade väljaheidetesse
astuda?
Oma kodukoha korras ja puhtana hoidmine on meie kõigi
huvides ja peaks olema ühine asi.
Saaremaa vallavalitsuse
järelevalveteenistus

Sel teemal on toimunud arutelud juba aastakümneid, kuid
rohkem on kerkinud teema
esile seoses kesklinna ehitustöödega.
Täna saame tugineda sellele,
mida projektiga planeeriti ja
millele kesklinna kinnistute
Madis Kallas
omanikud oma kooskõlastuse
Kuressaare linnapea
andsid. Projekti järgi keskSaaremaa vallalinna autoliikluseks ei suleta.
vanem
Kui soovitakse kokkulepitut
oluliselt muuta, tuleks kindlasti kõik osapooled
kaasata ning vaadata üle argumendid nii autoliikluse sulgemise kui ka säilitamise pooldajate poolt.
Kõige õigem oleks kesklinna ehitusprojekti lõppedes ja Torni tänava liikluse avanedes vaadata
üle liikluse toimimine praktikas ning kaaluda
erinevaid liiklusmudeleid. Selles ollakse ühte
meelt, et suvevälisel ajal peab kesklinn olema
autoliikluseks kindlasti avatud.
Seega vaatame kesklinna projekti valmides
üle kõik nüansid ja siis saab juba kaaluda erinevaid variante – sulgemised suurteks üritusteks,
ühesuunalise liikluse tekitamine, sulgemine
kellaajaliselt jne. Peamine eesmärk on luua turvaline ja võimalikult paljude osapooltega arvestav
kesklinn ehk jagatud linnaruum kõigile.
Milliste küsimustega on vallaelanikud järelevalveteenistuse poole pöördunud ja kas nende
lahendamine on üldse valla pädevuses?
Väga palju on pöördutud
seoses lemmikloomadega.
On küsitud, millised on
loomaomaniku kohustused ja kuidas oma lemmikuga avalikus kohas
liikuda (loe sellest lehest
ka „Meeldetuletus looKatrin Hämelainen mapidajale: korista oma
järelevalve peaspetsialist lemmiku järelt!“).
Tihti pöördutakse prügistamise ja heakorra-alaste (nt muru niitmine),
aga ka naabrite vaheliste tüliküsimustega. Siin
saab kohalik omavalitsus (KOV) sekkuda vaid
siis, kui selle lahendamine on tema pädevuses.
Näiteks ei lahenda KOV olukorda, kui naaber
rikub piirdeaeda või erateed.
Kui meie poole pöördutakse teemadega, mille
lahendamine on teiste ametkondade pädevuses,
suuname inimese õige ametiasutuse poole või
edastame info ise. On ka juhtumeid, kus olukorra
lahendamine eeldabki mitme asutuse sekkumist.
Näiteks reovee kohtkäitlusrajatiste puhul menetleb rajatise seadustamist või nõuetele vastavusse
viimist KOV, aga reovee kohtkäitlussüsteemist
tekkinud või tekkivat keskkonnareostust keskkonnainspektsioon.
Lemmikloomade puhul menetleb KOV juhtumeid, mis on reguleeritud KOVi eeskirjades, nt
kui omanik laseb lemmikutel hulkuda, loomad ei
ole kiibitud, nende väljaheidete järelt ei koristata
jms (koerte ja kasside pidamise eeskiri). Looma
väärkohtlemisi, sh looma näljutamine, ravimata
jätmine, liiga lühikese keti otsas pidamine jms,
menetleb veterinaar- ja toiduamet.
KOV peab teostama järelevalvet 19 eriseaduse üle, neist olulisemad on:
• ebaseaduslik ehitustegevus – ehitusloata
ja ehitusteatiseta ehitustegevuse alustamine,
samuti kasutusloata ja kasutusteatiseta ehitise
kasutamine;
• jäätmekäitluse nõuete rikkumine vastavalt
jäätmeseadusele ja valla jäätmehoolduseeskirjale;
• korraldatud jäätmekäitluse alased küsimused,
nt inimesed ei anna jäätmeid nõuetekohaselt üle,
jäätmete põletamine, prügistamine;
• heakorra-alaste küsimuste lahendamine vastavalt heakorra eeskirjadele;
• talvel jääpurikad ja kõnniteede libedus;
• hulkuvad kassid ja koerad ning lemmikloomadega seotud küsimused;
• avalike pakendipunktide ületäituvus;
• kaubandustegevus.
Neid teemasid lahendatakse nii haldus- kui
ka väärteomenetluse raames rikkumise suuruse
ja olulisuse järgi. Eesmärk on kõrvaldada rikkumine haldusmenetluse raames, tehes selleks
ettekirjutusi. Kuid vahel on vaja rikkumise eest
ka rahatrahviga karistada (väärteomenetlus).
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Külavanemad ja
vanemate valimised

SAAREMAA KANDID

Tagavere Optimistide
tegusad päevad
2003. aastal asutatud
Tagavere kandi külaseltsingu loomise idee
algatajaks võime pidada
tolleaegset Orissaare
valla töötajat Maila Põlluäärt. Nime – Tagavere
Optimistid – autoriks on
Priit Vaba.

Seltsi koduks on Tagavere vana
koolimaja. Õpilaste arvu vähenemise tõttu ei avanud Tagavere
algkool 2008. aasta sügisel enam
uksi. Oli vaja leida uusi lahendusi,
et ajalooline koolimaja leiaks kasutust. Endise algkooli ruumides
on praegu raamatukogu, Rauni
POÜ kontor ja külaselts Tagavere
Optimistid MTÜ.
Tänu kauaaegse külaseltsi juhatuse esinaise Astrid Vaba kirjutatud projektidele on praegune
seltsimaja saanud seest kaunilt
renoveeritud ilme. Uue kuue
said esimese korruse lagi, seinad, põrand, samuti sai ostetud
sisustus ürituste läbiviimiseks
(lauad, toolid), uued kardinad ja
eesriided lavale. Tänu Astridi kirjutatud projektidele on praeguses
seltsimajas kasutamiseks jõusaali
varustus, kaasaegse sisustusega
üks Saare maakonna kogukonnaköökidest, tehnika viimase sõna
järgi muusikariistad, videoprojektor ja ekraan, välisvalgustusega
võrkpalliplats.
Täna on kogu selle suure töö tulemust võimalik nautida nii Saaremaa valla kui ka Saare maakonna
elanikel, kes soovivad erinevaid

Neemi küla külavanema valimise üldkoosolek
toimub 20. juulil kell 12 Neemi külaplatsil.
Lindmetsa küla koosolek toimub 20. juulil
kell 12 Kordoni talus (Lindmetsa vana sadam).
Päevakavas: Saaremaa valla külavanema statuudi
tutvustus, külavanema valimine, küla tulevikuplaanid, jooksvad küsimused.

Ööriku ja Taaliku külade koosolek külavanema
valimiseks toimub 28. juulil kell 11. Koguneda
Taaliku sadama-alale.
Haapsu ja Pulli külade koosolek külavanema
valimiseks toimub 28. juulil kell 11. Koguneda
Taaliku sadama-alale.
Roobaka küla üldkoosolek ja kül avanema
valimine toimub 1. augustil kell 20 Roobaka
laululaval.

Tagavere Optimistid MTÜ juhatuse liige

Vana armas koolimaja

Kõrkvere ja Leisi külade külavanema valimise
üldkoosolek toimub 19. juulil kell 18 Kõrkvere
seltsimajas (vanas koolimajas).

Koigi küla külavanema valimise üldkoosolek
toimub 21. juulil kell 10 Kangaste mäel.

Elle Mäe
Tagavere külaseltsingu ühe asutajaliikme Astrid Vaba eestvedamisel loodi seltsingust 2005. aastal
mittetulundusühing Tagavere
Optimistid, eesmärk – leida paremaid rahastamise võimalusi külaelu edendamiseks läbi erinevate
projektide kirjutamise.
Tänavu täitub Tagavere piirkonna pisikesi külasid ühendaval
seltsil 14. tegutsemisaasta. Kui algul oli seltsil 23 liiget, siis nüüd 38.
Seltsi mitteametlikul logol särav
päike sümboliseerib meie optimismi. Päikesel on seitse kiirt, sest
meil on liikmeid seitsmest külast
– Arju, Tagavere, Salu, Kareda,
Kuninguste, Imavere, Koigi-Väljaküla. Kolm pilve sümboliseerivad
koostööd valla, ettevõtjate ja erasektori vahel. Logo autor on Kati
Välinurm.

Vallavalitsus kinnitas 9. juuli istungil viieks
aastaks Lülle küla külavanemaks Tiit Pruuli ja
16. juuli istungil Purtsa ja Linnuse külade külavanemaks Mait Tänava.

Meiuste küla koosolek külavanema valimiseks
toimub 3. augustil kell 18 Kopli talus.

Jooksusõbrad mälestasid
spordientusiasti

Tagavere kooli 85. aasta juubelipidu. Esiplaanil loo autor Elle Mäe koos tütar Maiaga.

sündmusi pidulikult tähistada;
koolitusi, seminare või loenguid
läbi viia; filmi- ja teatriõhtuid
korraldada.
2015. aastal tunnustati Astrid
Vaba tehtud töö eest Orissaare
valla teenetemärgiga.
Varasematel aastatel koolimajas
toimunud üritustest olid väga
populaarsed Hilja ja Kaarel Kiti
juhendatud peotantsukursused,
samuti Tagavere algkooli õpetaja
Kati Välinurme kunstiring, line-tantsu tunnid, Maret Seemani
õpetatud joogatarkused, Silva
meetodi kursus ja Kuressaare ametikooli õpetaja Sille Lapi puhastusteeninduse õpe.
Toimus inglise keele kursus ning
õpetati arvutiasjandust. Sellised
kodumaised kuulsused nagu Marju Länik ja Ivo Linna meelitasid
pisikese külakoha jaanitulele paar
aastat järjest tuhatkond inimest.
Viimastel aastatel on olnud ülipopulaarsed Kerli Adovi joogatunnid
täiskasvanutele ja lastejooga.

Haridustempli
juubel ja jaanipäev
Tänavu 22. juunil tähistasime
pidulikult Tagavere kandi auväärse
haridustempli 85. sünnipäeva
ja eestlaste rahvakalendri oodatuimat tähtpäeva – jaanipäeva,
et nautida sõprade, tuttavate ja
kõikide külalistega koosolemist
ning suve. Päeva sisse mahtus
palju erinevaid tegemisi: koolimaja sünnipäevale pühendatud
kontsert-aktus, sünnipäevatort,
pildistamine, Taaliku-Tagavere

FOTO: Kersti Õunapuu

Millest Tagavere Optimistid unistavad?
Tagavere koolimaja on muinsuskaitse all. Lähiaastatel ootab maja välisilme
abistavat kätt väljanägemise parandamiseks (küttesüsteemid, korstnad,
välisfassaad, katus, vihmaveesüsteemid).
Soov on rajada koolimaja aeda välilava.
Sügisel ootame Maire Sillaveed Salme rahvamajast oma näitlejatega
Tagaverele teatrielamusi pakkuma. Kõik huvilised on teretulnud! Jälgi
reklaami!
Kuivastu-Läätsa kergliiklustee ehitamine. Päris palju kilomeetreid on
juba ehitatud.
Koigi-Väljakülast viib Koigi maastikukaitsealale korralikult remonditud
tee, mis on kergesti läbitav igal aastaajal. Koostöös RMK-ga on Koigi rabas
ka Ümmarguse järve äärde ehitatud puidust platvorm, kust on mõnus teha
väike rabasuplus ja nautida imelist vaatepilti.
Tagavere Optimistid MTÜ

kohtumine võrkpallis, mängud
lastele, tants ja trall ja muidugi
jaanituli.
Tänuväärse töö tegi ära Riina
Salu, kes uuris põhjalikult hariduse andmise ajalugu Tagavere piirkonnas ja 1934. aastal valminud
koolimajas. Tagavere auavaldust
väärikale koolimajale meenutavad
õues kaks tammepuust pinki.

Talgud ja „Külla külla“
Igal kevadel kas aprilli lõpus
või mai alguses toimub ka meil
talgupäev nagu paljudes kohtades
üle Eesti. Soovime, et külakeskuse
ümbrus oleks puhas ja korras,
et nii külaelaniku kui ka külalise
silm saaks puhata ja enda ümber
ilu märgata.
Usume, et talgutöödel osalemine õpetab nooremat põlvkonda
puhtust ja ilu hindama. Talgutöödeks on tavaliselt kevadine
korrastus seltsimaja ümbruses,
teeäärte puhastamine prahist,
avalike lillepeenarde hooldus,

muru riisumine, võsa lõikamine ja
bussiootekodade ümbruse koristamine. Viimaste aastate suurem
töö on olnud koolimaja kiviaia
taastamine. Külaseltsi poolt on
soe supp, morss, tee/ kohv ja kook.
14. septembril toimuva avatud
seltsimajade päeva „Külla külla“
raames pakume huvilistele erinevaid võimalusi meie väikese kogukonna tegemistega end kurssi viia
– igal täistunnil on ringkäik majas
ja seltsimaja aias, kell 12.30–13.30
tutvustame Idea farmi siirupeid ja
äädikaid, murueide töötoas saab
õppida, kuidas kohalike tootjate
toodete abil roogadele maitsvaid
kastmeid ja marinaade valmistada. On avatud kohvik, kus pakutakse väikese tasu eest Tagavere
jahimeeste ulukiliha suupisteid
ja kohalike perenaiste küpsetisi.
Müügil on Idea Farmi tooted. Kell
13–15 on Tagavere jahimajas Arju
külas trofeede näitus. Jahimehed
tutvustavad metsaelu.
Ootame külla!

28. juuni õhtupoolikul kella viiest algas Taritus
Lepiku talu õues peale sigin-sagin. 12. Juku
jooks kulges tavapärases rütmis – pererahvas ja
kohtunikebrigaad olid lahkelt kõiki juhendamas
ja registreerimas, et läbi viia järjekordne kohaliku spordientusiasti, Lepiku talus 1917. aastal
sündinud Johannes Raasukesele pühendatud
mälestusvõistlus.
Johannes tegeles peamiselt raskejõustikuga –
nii maadluse, poksi kui ka tõstmisega –, tulles
mitmel korral maakonna meistriks. Kuid ta oli
tubli ka kergejõustikus ning krooniti 1938. aastal
maakonna meistriks 1000 m jooksus ajaga 3.00,0.
Mälestusvõistluse distantsiks oli samuti 1000
m. Eelkooliealised, keda oli 19, võtsid mõõtu
tillujooksus, mis toimus lühemal distantsil.
Perekond Raasukese poolt oli kõigile neile auhinnaks šokolaadimedal ja kõrrejook. Järgnesid
võistlusstardid kuues vanuserühmas.
12. Juku jooksu oma vanuserühma võitjad olid:
Lovise Pärna, Uku Orav, Marta Link, Ott Orav,
Lisett Alt (parim naine absoluutarvestuses, oma
vanuserühma rekord), Roland Kreek, Helina
Pärna, Janar Mai (parim mees absoluutarvestuses), Marily Salong, Kaido Eichfus, Ellen Pärna
ja Tarmo Mändla (oma vanuserühma rekord).
Kokku osales poolsada võistlejat ja 86 rahvajooksjat-kõndijat, kohtunikku. Läbi ajaloo on
vähemalt korra startinud 460 osavõtjat. Sel aastal
oli 38 n-ö uut osalejat. Esimesest jooksust on
säilinud edetabelis kaks vanuserühma rekordit,
need on Marie Elis Kuivjõgi (7–10 T) ja Malle
Silts (N 50+). Alla kolme minuti (ehk Johannes
Raasukese aja ületanud) on jooksnud 9 meest
14 korda.
Korraldustoimkonna poolt suur tänu toetajatele igati õnnestunud üritusele kaasa aitamast:
Taritu Arenguselts, Saaremaa Vesi OÜ, Premia
Tallinna Külmhoone AS, Saaremaa vald, Saaremaa Spordiliit, perekonnad Raasuke ja Link, Liina Solotarjeva, Egon Gahler, Lepiku talu rahvas
ja rohkearvuline osavõtjate pere.
Urve Vakker

Spordikooli sportlik suvelaager sai hoo sisse
1.–5. juulini toimus Saaremaa
spordikooli suvelaagri I vahetus,
kus osales 17 tüdrukut ja 7 poissi
vanuses 7–10 aastat. Lustimist
oli nii seikluspargis, matkarajal
kui ka spordikeskuses erinevaid
spordimänge mängides.
Laste lemmikmänguks kujunes

jahimees, milleta ei möödunud
päevagi. Toimusid ka kergejõustikuvõistlused: jooksud,
kaugushüpe ja pallivise. Põnevust tekitas veel paelasidumise
võistlus, mis toimus aja peale,
ning viktoriin.
Iga päeva parimaid premeeriti

kommidega ning laagri lõpus sai
iga laps grupipildi ja diplomi,
kus oli peal laagris saavutatud
tulemused kergejõustikus ja
võistkondlikes mängudes.
Söödi oma valmistatud küpsisetorti, Kirjut Koera ja Kass
Arturi komme.

Järgmine laagrivahetus toimub
5.–9. augustil, kuhu on registreerimine avatud juba 15. juulist,
saates e-mailile kadri.pulk@
kuressaare.ee lapse nime, vanuse
ja kontaktnumbri.
Kadri Pulk ja Cristin Lepp,
spordikooli treenerid

Tillujooksus on kõige väiksemad osalejad,
eelkooliealised.
FOTO: Imbi Raasuke

7

Saaremaa Teataja

18. juuli 2019

KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
25. juulil kl 19 Kärla näiteseltsi
etendus „Tükike minust on osake
sinust“. Pilet 5 eurot.
Kihelkonna kirik
21. juulil kl 18 Mustjala festivali raames kõlab eelmisel aastal
renoveeritud Eesti vanim orel.
Organist Kadri Toomoja toob
kuulajateni parimad oreliteosed
Johann Sebastian Bachist kuni
Erkki-Sven Tüüri ja Arvo Pärdini.
Karujärve
20. juulil IX Saaremaa suurjooks, kl 10 maratoni start, kl 11
poolmaratoni start, kl 12 10 km
jooksu ning kepikõnni start. Lastejooksude stardid alates 12.30.
Registreerimine, osalustasu.
28. juulil kl 12 Karujärve ehk
Marguse triatlon olümpiadistantsidega. Ujumine – 1500 m,
rattasõit – 40 km, jooks – 10
km. Osaleda saab nii üksikult kui
ka võistkonnana. Osavõtumaks.
Mihkli talumuuseum (Vikil)
23. juulil õhtuõpe: Noa- ja
peitlitööd. Kl 16.30 ajutise näituse avamine, õige lõiketehnika,
kaasavõetud nüride tööriistade
teritamine. Peremärgi lõikamine
kaasavõetud puidule/esemele.
Kell 17.30 nugade ja peitlite
peidetud pool. Ajaloost tänapäeva. Nuge ja peitleid Näkiallika
tööriistamuuseumist tutvustab
Peeter Kivimäe. Kl 18.15 kehakinnituspaus. Soovijatele vigurlõikes
kokakunst (2 eurot sularahas). Kl
18.30 peitli- ja noatööd. Vestmine, koorimine, voolimine, lõikamine, viilutamine, hakkimine,
sälkamine, torkamine, uurista-

mine, tahumine – Jaan Keerdo.
Osalemine on tasuta!
27. juulil Viki simmanipäev,
töötoad algavad kl 14. Kadakase
või pihlakase ehte valmistamine;
koduse jäätise valmistamine ja
maitsmine; nõelapadi kohvitassile.
Kosutavalt täidab kõhtu Marta Loviise külalistemaja. Kl 15.30–17.30 õhtuõpe: esiemade sünnitarkused.
Liisa Kaasik, MTÜ Põline Pere;
Kl 18–20 simmanil keerutavad
jalga rahvatantsijad Saare- ja Hiiumaalt ning Tallinnast. Päevakava
on täpsustamisel! Jälgi reklaami
Mihkli talumuuseumi Facebooki
lehelt.
Kõruse küla
25. juuli Kivestu tuulikupäev. Kl
13–15 Kõruse küla tuulikuretk,
mille viivad läbi Heiki Pärdi, Mihkel
Koppel ja Tiina Ojala. Koguneme
Aadu talu (Minni hobutegevus)
teeotsal. Kl 15 tegevused Kivestu
tuulikuplatsil – avasõnad: Jaanus
Tahk (MTÜ Tagamõisa), eestlaste
endisaegne elu-olu: Heiki Pärdi
(Eesti Vabaõhumuuseum), Kõruse küla tuulikud: Mihkel Koppel
(MTÜ Sõmera Koolituskeskus),
suitsukala pütinguahjust: Mati
Suurna (Eesti vaimse kultuuripärandi nimistust), Krista Kallavus
(keskkonnaamet).
Kaasa löövad lõõtsamehed ja
Kõruse ratsatalude hobused ning
õpilased. Retk ja loengud tasuta.
Info: tiinaojala@hot.ee või 5666
3667.
LEISI
Pärsama kultuurimaja
27. juulil algusega kl 12 Pärsama kultuurimaja aias Saaremaa

Vallavalitsus pakub tööd
Kuni 23. juuli kella 10ni kestab avalik konkurss Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja ametikohale.
Loe lähemalt www.saaremaavald.ee/tookohad.
Lisainfo: abivallavanem Helle Kahm, helle.kahm@saaremaavald.
ee, tel 515 7198.
Kuni 23. juuli kella 10ni kestab avalik konkurss Salme põhikooli
direktori ametikohale. Loe lähemalt www.saaremaavald.ee/
tookohad.
Lisainfo: abivallavanem Helle Kahm, helle.kahm@saaremaavald.
ee, tel 515 7198.
Pihtla kool otsib klassiõpetajat. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 20. juuliks aadressil Pihtla kool, Püha küla, Saaremaa 94117 või digiallkirjastatult
pihtla.kool@saare.ee. Täiendav info 516 8446 või pihtla.kool@
saare.ee.
Aste põhikool otsib väikeklassiõpetajat (1,0 ametikohta), füüsikaõpetajat (0,2 ametikohta), liikumisõpetajat (0,2 ametikohta),
poiste tööõpetuse õpetajat (0,4 ametikohta). Avaldus, CV ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt
10. augustiks aadressil Aste põhikool, Võhma mnt 3, Aste alevik,
93701 Saaremaa vald või digiallkirjastatult e-posti aadressil:
direktor@aste.edu.ee. Info: +372 529 7383.
Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed võtab konkursi korras tööle 1,0
ametikohaga lasteaiaõpetaja.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 2.
augustiks e-aadressile helle.karu@kuressaare.ee või aadressil Ranna tn 10, Kuressaare 93810. Info tel +372 505 4915, 453 9537.
Saaremaa ühisgümnaasium võtab tööle huvijuhi. Avaldus, CV ja
haridust tõendavate dokumentide koopiad saata viljar.aro@syg.
edu.ee 5. augustiks.
Lümanda Karu-Kati Lasteaed
võtab konkursi korras tööle

1,0 ametikohaga õpetaja.
Kandi deerimiseks saata avaldus, CV ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad aadressil Lümanda Karu-Kati Lasteaed, Lümanda küla,
Saaremaa vald, Saare mk, 93301 või e-posti aadressil lymanda.
lasteaed@gmail.com 29. juuliks 2019.
Tööleasumise aeg on 12. august 2019.
Täiendav info tel 5886 0833 või 5815 0025.

IV lõõtspillipäev. Õhtul simman.
Leisi lauluväljak
4. augustil Karja kihelkonna
laulu- ja tantsupidu „Isamaale“.
Kell 15 algab piduliste rongkäik
kooli juurest Kuressaare linnaorkestri saatel, pärast seda kontsert
– esinevad kõik oma kihelkonna
kollektiivid, sõpruskoorid naaberkihelkondadest ja lõõtsamees
Tõnn. Pääse 2 eurot.
Sassi maja
11. augustil kl 17 Salme vallateatri etendus „Pink“, pääse 5 eurot.
MUSTJALA
19.–21. juulil Mustjala festival.
Ninase rannakaitsepatarei
19. juulil kl 18 Igor Stravinski
kultusteos „Sõduri lugu“. Dirigeerib Andrus Kallastu, teksti loeb
Ott Aardam.

Mustjala Anna kirik

19. juulil kl 21 keelpillimuusika
tähtteosed ja Eesti nüüdismuusika. Musitseerivad viiuldaja Mari-Liis Uibo, vioolamängija Toomas
Nestor ja tšellist Aare Tammesalu.
Lisaks Ernst von Dohnanyi ja
Wolfgang Amadeus Mozarti juba
klassikaks muutunud teostele
kõlab Gotlandil resideeruva eesti
helilooja Mirjam Tally „Birds for
Company“ („Lindude seltsis“)
soolotšellole ja elektroonikale.
Tagaranna
20. juulil koguneb Tagaranna
kalurikülas kirjanik Maimu Bergi
eestvedamisel eesti kirjanike ja
poeetide koorekiht. Keskpäevast
keskööni.
Kõigile Tagaranna küla- ja kirjanduspäeva üritustele on sisse-

pääs TASUTA (v.a Estonian Dream
Big Bandi kontsert).
Info: www.facebook .com/
MustjalaFestival/.

„Saar ehk Mereremehe naine, kes
ei olnud mere peale armukade“,
pääsmed 5 eurot eelmüügis, info
511 2757.

Mustjala süvasadam
20. juulil kl 18 Estonian Dream
Big Band koos kunstilise juhi
ja dirigendi Siim Aimlaga. Eesti
parimate dzässmuusikute ees
soleerivad Saaremaalt pärit laulja
Maarja Aarma ja kitarrist Andre
Maaker.

Salme Rannapark
16.-18. augustil IV rahvusvaheline Salme viikingiturg.

ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
19. juulil kl 16 konkurss-festival „Annetekoda 2019“.
27. septembril kl 18 tsirkus.
30. septembril kl 19 Kuressaare
Linnateatri etendus „Röövsaak“.
Orissaare laululava
5. augustil kl 19 komöödiateatri
etendus „Igaühel neli nägu“. Piletid
Piletimaailmast ja Piletilevist ning
tund enne algust kohapeal.
LÜMANDA
Taritu vabaõhulava
20. juulil kl 17 Taritu 58. laulupidu. Taritu vabaõhulaval saab
näha ja kuulda tantsijaid ja lauljaid
Taritust, Lümandast, Ansekülast,
Karjast, Kihelkonnalt, Kuressaarest ja Mustjalast. Tantsuks
mängib Hands Three (H3). Töötab
puhvet.
SALME
Salme rahvamaja
31. juulil kl 19.30 Salme vallateatri etendus „Pink“, pääse
5 eurot, vajalik eelnev kohtade
broneerimine tel 511 2757.
8. augustil kl 20 Salme vallateatri esietendus Inga Abele

Sihtasutus Kuressaare Teater kuulutab
välja avaliku konkursi

loomingulise juhi
ametikoha täitmiseks alates 01.09.2019.
Loominguline juht arendab ja juhib Kuressaare Teatri loomingulist
tegevust ja meeskonda. Ta vastutab teatri loomingulise tegevuse
lühi- ja pikaajalise kavandamise ja koordineerimise, repertuaariplaani koostamise ja kõrgel kunstilisel tasemel elluviimise, loomingulise meeskonna valimise ja rakendamise ning loomenõukogu
töö juhtimise eest.
Kandideerimise aluseks on:
• erialane kõrgharidus;
• eesti kultuuri- ja teatrielu väga hea tundmine;
• eesti, vene ja inglise keele oskus;
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
• hea algatus-, koostöö- ja analüüsivõime.
Kandideerijal palume esitada:
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kirjalik visioon Kuressaare Teatri loomingulisest tulevikust.
Kandideerimise dokumendid palume saata e-postile aadressil:
piret@klteater.ee. Konkursi lõpptähtaeg on 16. august 2019.
Lisainformatsioon: Piret Rauk, SA Kuressaare Teater juhatuse liige.

KURESSAARE
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
18. juulil kl 17 näituse „Vabadus 21. sajandil“ avamine.
Näitus on kummardus jätkuvale
vabadusele ja loovale inimesele,
mis valmis Eesti 100. juubeliks ja
mille jaoks kunstnikud Raul Meel,
Jüri Arrak, Leonhard Lapin, Marko
Mäetamm, Kiwa, Liisa Kruusmägi, Priit Pärn, Laurentsius, Jaak

Info tel 5621 7760, volitatud vet.arst Gaili Tiitma.

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.
Ootame teie infot piirkondades
toimuvate ürituste ja sündmuste
kohta järgmisesse vallalehte hiljemalt 9. augustiks. Leht ilmub
15. augustil!

Homme toimub Kuressaare vallavalitsuse hoones avalik
arutelu, kus saab kaasa rääkida Eesti hariduse tuleviku
kujundamisel.
Eesti Kultuuri Koda koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga korraldab 19. juulil kell 12– 15 Saaremaa vallavalitsuse II korruse saalis (Kuressaare, Tallinna tn 10) avaliku
arutelu „Haridusstrateegia 2035“ teemadel.
Aruteluteemad:
I Millise pagasi peaksid lapsed haridusteelt kaasa saama,
et olla valmis eluks tulevikumaailmas?
II Mida me peaksime hoidma ja mida muutma, et seda
saavutada?
III Millised on Eesti hariduse kõige suuremad tugevused
ja millised on kitsaskohad/väljakutsed?
HTM on alustanud haridus-, teadus-, noorte- ja keelevaldkonna järgmise perioodi (2021–2035) strateegilist
planeerimist. Ülevaate protsessist leiab HTMi kodulehelt
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035.
Lisainfo:
- Elo Tuppits, haridus- ja teadusministeeriumi analüüsiosakonna nõunik, elo.tuppits@hm.ee, +372 5692 0435.
- Pille Lill, Eesti Kultuuri Koja esinaine, tegevjuht@kultuurikoda.eu, +372 511 4077.

Sume
suveõhtu

kontsert
19
20 P Ö I D E K I R I K U S
Juuli 2019, kell 20.00

JÄMAJA KIRIKUS

Juuli 2019, kell 20.00

Koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine ja kiibistamine
Mereranna piirkonnas toimub laupäeval, 3. augustil: kl 10 Tahulas
kortermaja juures, kl 10.05 Tahula külas teeristis, kl 10.10 Kärdu
külas, kl 10.30 Vaiveres, kl 10.45 Vatsküla bussipeatuses, kl 11.05
Kasti külas, kl 11.10 Muratsi külas, kl 11.15 Muratsi külas, kl 11.25
Muratsi külas, kl 11.50 Kudjape külas.

Koduvisiidi soovijail eelnevalt helistada (visiiditasu 18 eurot +
transport). Müügil laias valikus erinevaid parasiitidevastaseid
ravimeid lemmikloomadele.

Saaremaa Kunstistuudio
Boris Šestakovi maalinäitus kuni
31. juulini.

Kutsume arutlema
Eesti hariduse tuleviku üle

Marutaudivastane vaktsineerimine

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).

Visnap, Urmas Viik, Navitrolla,
Kadri Alesmaa, Hardi Volmer, Kadri
Kangilaski, Evi Tihemets, Peeter
Allik, Jaan Toomik, Ivar Kaasik,
Tarrvi Laamann, August Künnapu ja Maarit Murka trükkisid
litograafiatehnikas teosed vabadusest. Rohkem infot kodulehel
https://www.freedom100.ee/.
Näitus jääb avatuks 14. augustini.

LÄÄNESAARTE
KAMMERORKESTER
K R E E T A - J U L I A H E I K K I L Ä , viiul (Helsingi)
A R V O H A A S M A , vioola (Hiiumaa)
E D O A R D O N A R B O N A , dirigent (Itaalia / Saaremaa)
Kavas F.J. Haydn, V. Kioulaphides ja W.A. Mozart

KONTSERDI PILETIGA
KELL 19.00
KURESSAARE
KULTUURIKESKUSE
PARKLAST

Piletid 10/8 eurot müügil
,
Kuressaare kultuurikeskuse kassas
ja tund enne algust kohapeal
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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

Kuressaare päevakeskuses
Neljapäeval, 18. juulil kell 13
„Mis on hingehoid?“, kõneleb
Saarte praost Anti Toplaan.
Reedel, 19. juulil tasuta õigusabiteenust eakatele pakub
advokaadibüroo A. Ratnikov &
Partners advokaat Kaupo Kask.
Vajalik eelnev registreerimine
telefonil 551 5583.
Kolmapäeval, 24. juulil kell 13
lõõtsalõuna.

TRÜKIARV:
15 500

KUTSE KOKKUTULEKULE

Neljapäeval, 25. juulil kell 14 dr
Saima Tišleri loeng „Päikesepiste
ja päikesepõletused“ Mierzejewski aias. Tulla peakatete ja
õlarätikukestega.
Neljapäeval, 1. augustil kell 13
Kuressaare Hoolekande juhataja
Ene Vahteri ümarlaud.
Neljapäeval, 15. augustil kell
13 põnevat lugemist raamatu-

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

TEOSTAJA:
Meie Maa

kogu riiulitelt tutvustab Saare
maakonna keskraamatukogu.

kevad“ ja Aili Jungi kunstiringi
looduskunsti väljapanek.

Kolmapäeval, 21. augustil kell
13 vaimulik tund „Hoia, Jumal,
Eestimaad!“. Jutlustab Laurentiuse kiriku abiõpetaja Tiina Ool.

6.–30. augustini näitus „Läbi
aja! Saarlased laulu- ja tantsupidudel“.

Juulikuus Anne-Mari Masingu
ja Ester Sõmeriku tööde näitus
„Värvide puudutus“, päevakeskuse fotoringi näitus „Üllatav

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

TRÜKKIJA:
Printall

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

3. augustil toimub Angla küla III kokkutulek.
Päev algab kl 11 registreerimisega. Sellele järgneb kokkutuleku
avamine, lipu heiskamine, puu istutamine, ajalooga tutvumine
(Arvi Truu). Vahepeal lustakad lõõtspillilood Tõnu Eermannilt.
Peale ühist supisöömist algavad lõbusad mängud nii lastele kui
ka täiskasvanutele, esinemised jm lustakad tegevused. Õhtuse
tantsumuusika eest kannab hoolt Väino Ero.
Võta kaasa ka piknikukorv, et katta ühine söögilaud (korvi pane
ka supikauss ja lusikas lõunase supi tarbeks).
Osalustasu (10 € täiskasvanud, 5 € lapsed vanuses 5–16 a)
kanna kokkutuleku kontole EE327700771003827111 (Jaak Oks),
selgituseks: kokkutulek ja osalejate nimed. Info e-maili aadressilt:
jaak.oks@gmail.com või telefonilt 5669 2062 (Jaak).

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

