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„Maal projektielamise
toetuste
taotlusvoor
päev“ kutsub

Mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor on avatud 1.
aprillist kuni 18. aprillini kell 16.00. Toetust
antakse kogukonna ja valla arengule suunatud
28. septembril ootab 35 valda – nende hultegevuste/ürituste toetamiseks ning samuti
gas ka Saaremaa vald – külla kõiki neid, kes
teiste rahastamisallikate kaudu esitatavate proon leidnud end mõttelt asuda elama maale.
jektide omafinantseeringu katmise toetamiseks.
Selleks, et piirkondade võimalustest ja tegeTegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavustest paremat ülevaadet pakkuda, avavad
vad toimuma valla haldusterritooriumil, olema
sel päeval huvilistele uksed paljud lasteaiad,
suunatud valla elanikele ja/või esindama valda
koolid, kultuuriasutused, külamajad, ettelaiemale üldsusele väljaspool valla haldustervõtted jt. Sellisel kujul toimub üleriigiline
ritooriumi.
ettevõtmine esmakordselt.
Maksimaalne toetussumma taotluse kohta on
Sündmuse peakorraldaja ja Eesti Küla3000 eurot. Ürituste läbiviimist toetatakse 85%
liikumine Kodukant juhatuse liige Krista
projekti eelarvest ja kaasrahastatava omafinantHabakukk on avaldanud lootust, et külasseeringu toetamise korral 85% minimaalsest
tuspäev aitab teha teadlikumaid valikuid,
omafinantseeringust.
sest võimaliku uue elukohaga saab kohapeal
Enne toetuse esitamist tehtud kulutused ei
lähemalt tutvuda.
ole toetuskõlblikud. Projektitoetust antakse
Abivallavanem Kristiina Maripuu selgijärgmistes valdkondades: kultuur; harrastus- ja
tas, et Saaremaa valla suurt territooriumi arvõistlussport; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne,
vestades otsustati, et sel aastal keskendutakse
siseturvalisuse ja rahvatervise ennetustöö;
paarile kindlale kohale ning põhifookus
haridus- ja teadustegevus; külaelu arendamiongi seatud Pihtla ja Lümanda piirkonnale.
ne; füüsilise elukeskkonna parendamine (sh
Edaspidi saab mõelda ka laiaulatuslikuma
korteriühistute-, keskkonnakaitse- ja muinkülastuspäeva peale.
suskaitsealane tegevus); koguduste tegevus ja
„Lääne-Saare kogukonnakogu juhi Kaja
sakraalehitiste parendamine.
Juuliku, MTÜ Saaremaa Kodukant eestveToetuste taotlejaks saavad olla kodanikudaja Reet Viira ja MTÜ Saarte Koostöökogu
ühendused, kes on registreeritud ja tegutsenõustaja Terje Ausiga plaani pidades jõudsivad valla haldusterritooriumil ning loetletud
me ühisele mõttele, et valitud piirkondadele
valdkondades või elukeskkonna parendamise
toetudes püsib üritus külastajatele kompaktvõi kohaliku omaalgatuse arengule kaasaaitasena,“ märkis Maripuu. „Nii sündiski mõte
misega. Toetust ei saa taotleda vallavalitsuse
siduda sündmus aasta külade piirkondadega,
hallatavad asutused ja valla eraõiguslikud
sest ka üle-eestiliselt on need piirkonnad
juriidilised isikud.
„Maal elamise päeva“ keskmes.“
Projektitoetuse eraldamise otsustab vallavaÜle Eesti ootavad külastajaid kõik 15 küla,
litsus hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotlukes kandideerisid tänavu suvel aasta küla
se saamist valdkondlike hindamiskomisjonide
tiitlile – nii ka Kõljala külade piirkond.
ettepanekute alusel, arvestades sealjuures: vas„Maal elamise päeva“ eestvedajate kinnitava valdkonna eelarveliste vahendite olemastusel ei ole sündmus suunaga siiski ainult
olu; projekti objekti või tegevuse sisalduvust
kaugetele külalistele, vaid ka naaberpiirkonarengukavades ja olulisust valla üldise arengu
dade rahvas saab tulla uudistama, et näiteks
seisukohalt; projekti eelarve kulude põhjendavaadata sobivamat lasteaeda või kooli ja leida
tust; taotleja võimekust projekti elluviimisel ja
uusi eneseteostusvõimalusi, aga ka saada
edasist jätkusuutlikkust; projekti elluviimiseks
paremaid teadmisi koduvallas pakutavate
vajalike finantsressursside, sh taotleja omafiteenuste kohta.
nantseeringu olemasolu; toetusest kasusaajate
Sündmuse eesmärk on anda
arvu; tegevusvaldkondade mitmekesisust.
ühiskonnale vahetum arusaam
Taotlused koos kõigi nõutud lisadega tuleb
sellest, kuidas
esitada elektrooniliselt läbi taotluskeskkonna,
maal elatakse,
mis asub aadressil toetused.saaremaavald.
töötatakse ja
ee. Taotlus peab olema esitatud hiljemalt 18.
toimetatakaprillil kella 16.
se, näidata,
Täpsem info on saadaval Saaremaa valla
et maal saab
kodulehel https://www.saaremaavald.ee/mitelatist teenitetulundusliku-tegevuse-toetamine.
da mitmel viiLisainfot projektitoetuste taotlemise kohta
sil, ning teadvustada, et maal tegutsemine
saab Saaremaa vallast tel 452 5031, veiko.viil@
on emotsionaalselt nauditav. „Maal elamise
saaremaavald.ee (Veiko Viil) või tel 452 5169,
päeva“ korraldajate laiem soov on koos muuta
maire.kaarid@saaremaavald.ee (Maire Käärid).
positiivsemaks maapiirkondade demograaVeiko
Viil,
filisi trende – vähem lahkujaid ja
rohkem
arenduse
peaspetsialist
(tagasi)tulijaid.
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Saaremaa vallavalitsuse detailplaneeringud
Liiküla Merekivi detailplaneering
Saaremaa Vallavolikogu algatas 29.08.2019
otsusega nr 1-3/95 Merekivi detailplaneeringu
(DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
DP ala hõlmab Liikülas Merekivi katastriüksust
(tunnus 48301:006:0405, pindala 15 541 m²,
100% maatulundusmaa). DP eesmärgiks on
elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise
ning haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja
-rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, Läänemere ranna
ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava
hoonestusala ulatuses.
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek
tehakse planeeritava hoonestusala ulatuses u 50
m kaugusel tavalisest veepiirist. Planeeringuala
suuruseks on arvestatud u 1,5 ha. DP algatamine
on vajalik tulenevalt planeerimisseaduse § 126
lg 1 p 16 ja looduskaitseseaduse § 40 lg 4 p 2.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti
algatamata, kuna vallavalitsus on koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et DP-ga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt
olulist negatiivset keskkonnamõju.
Kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja DP
koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui DP edasise menetluse käigus selgub, et
planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik
teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise
vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled: koostamise algataja on Saaremaa
Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002); koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee,
tel 452 5094); koostaja on OÜ DP Projektbüroo
(kontaktisik Alar Oll, alar@dpprojekt.ee, tel 511
7178); kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu

TEATED
Mändjala küla Vene katastriüksuse
liikluspinna moodustamine
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et
valminud on eelnõu Mändjala külas Vene
katastriüksuse (kinnistu registriosa 93234,
katastritunnus 34801:008:0240) jagamisel
moodustatava transpordimaa katastriüksusele liikluspinna moodustamiseks kohanimega
Õnne tee ning selle ruumikuju kinnitamiseks.
Detailplaneering kehtestati Saaremaa
Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldusega nr
1163. Planeeringu eesmärgiks on Vene katastriüksuse jagamine üksikelamukruntideks,
ehitusõiguse määramine, teede- ja tehnovõrkude asukoha määramine ning maakasutuse
sihtotstarbe muutmine.
Võttes aluseks Vene kinnistu detailplaneeringu põhijoonise ja riigihalduse ministri
15.01.2016 määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord” § 4, tuleb kohalikul omavalitsusel määrata liikluspindadele
kohanimi ja ruumikuju.
Loe lähemalt www.saaremaavald.ee/
teated.

Enampakkumine
riigimaa kasutamiseks
Maa-amet on välja kuulutanud kirjaliku
enampakkumise järgmiste kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks Saaremaa vallas: Ansi küla Murru (katastriüksus
34801:006:0144, 14,9 ha); Koimla külas
Kesksoo (katastriüksus 44001:004:0789,
12,54 ha); Koimla külas Tagasoo (katastriüksus 44001:004:0800, 28,05
ha); Kõljala külas Põllumäe (katastriüksus
59201:002:0809, 7,88 ha); Pajumõisa külas
Sendi (katastriüksus 30101:003:0520, 6,28
ha); Põripõllu külas Savitüki (katastriüksus
55001:006:0583, 4,28 ha); Tõre külas
Mihkli (katastriüksus 40302:002:0030,
12,72 ha); Viira külas Kulu (katastriüksus
40302:002:0119, 7,49 ha).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on
1.10.2019 kl 10.30. Täpsem info maa-ameti
kodulehel www.maaamet.ee.

(kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti vallamajas (Tallinna tn
10, Kuressaare, ruum 308). Digitaalselt on otsus
kättesaadav valla kodulehel ehitus- ja planeerimise valdkonnas ja avalikus dokumendiregistris
http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
dokument/3863560.
Võhma küla Metsa-Simmu detailplaneering
Saaremaa Vallavolikogu algatas 29.08.2019
otsusega nr 1-3/97 Metsa-Simmu detailplaneeringu (DP) ja jättis algatamata keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
DP ala hõlmab Võhma külas Metsa-Simmu
katastriüksust (tunnus 48301:006:0435,
pindala 6,53 ha, 100% maatulundusmaa). DP
eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse määramine
ühe elektrituuliku rajamiseks; katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine; tehnovõrkude, juurdepääsu ja muu taristu planeerimine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu
elluviimiseks; seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse
määramine. DP algatamine on vajalik tulenevalt
planeerimisseaduse § 125 lg 2 ja Mustjala külade
üldplaneeringust.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti
algatamata, kuna Saaremaa Vallavalitsus on
koostatud eelhinnangu põhjal seisukohal, et
detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset
keskkonnamõju.
DP koostamise käigus tuleb koostada visualiseering Panga pangalt planeeritava tuulegeneraatori
suunas, samuti mürahinnang vastavalt keskkonnaministri 03.10.2016 määrusele nr 32 „Välisõhus
leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koos-

tamise kohta esitatavad nõuded“ ning vajadusel
välja töötada müra leevendavad meetmed.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled: koostamise algataja on Saaremaa
Vallavolikogu (kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002); koostamise korraldaja on Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee,
tel 452 5094); koostaja on OÜ DP Projektbüroo
(kontaktisik Alar Oll, alar@dpprojekt.ee, tel 511
7178); kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu
(kontaktisik Margit Kaldre, raekoda@saaremaavald.ee, tel 452 5002).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti vallamajas (Tallinna tn
10, Kuressaare, ruum 308). Digitaalselt on otsus
kättesaadav valla kodulehel ehitus- ja planeerimise valdkonnas ja avalikus dokumendiregistris
http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald/
dokument/3863543.
Nasva aleviku Luha detailplaneering
Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega
nr 1-3/99 kehtestati Nasva alevikus Luha detailplaneering (DP), millega planeeritakse kinnistule
üks puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni 6-le inimesele ning üks abihoone
inventari hoidmiseks. Hoonete maksimaalne
ehitisealune pind on 160 m², maksimaalne
kõrgus maapinnast 7,5 m ja katusekalle 10–45
kraadi. Lisaks planeeritakse Sampsoni jõe äärde
1 paadisild ujuvsillana. Planeeringuala kaguservas
asuvast kolmest kalatiigist kahte on kavandatud
laiendada ning ala põhjapoolsemasse ossa on
planeeritud kalakasvatustiik pindalaga u 500 m².
DP on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja
Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga,
mille kohaselt on Luha kinnistu perspektiivne
kasutusotstarve kaubandus-teenindusalana, kus

on lubatud katastriüksuse sihtotstarve ärimaa.
Puhkemaja on planeeritud väljarentimiseks puhke
ja majutamise eesmärgil ning kalatiigid pakuvad
puhkajatele kalastamisvõimalusi. DP on kooskõlas
kehtiva ühisplaneeringuga.
Kehtestamise otsuse ja detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.saaremaavald.ee/en/detailplaneeringute-kehtestamine ning paberkandjal vallamajas
(Tallinna tn 10, Kuressaare, ruum 308).
Upa küla Kooli tee 3 detailplaneering
Saaremaa Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega
nr 1-3/98 algatati Upa külas Kooli tee 3 katastriüksusel (tunnus 43301:001:0842, pindala
30 347 m², sihtotstarve üldkasutatav maa
100%) detailplaneering (DP) eesmärgiga jagada
katastriüksus elamumaa kruntideks, määrata
ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks, seada keskkonnatingimused, lahendada
tehnovõrgud ja liikluskorraldus. Planeeringuala
suuruseks on arvestatud u 3,5 ha.
Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi
ühisplaneeringu maakasutuse kaardil asub planeeringuala asutuste ja üldkasutatavate hoonete alal,
mis hõlmab mh tervishoiu, teadus-, haridus- ja
spordiasutuste maad ning lubatud katastriüksuse
sihtotstarbed on sotsiaal-, äri- ja riigikaitsemaa.
Kooli tee 3 muutis omanikku ning uus omanik ei
soovi ühisplaneeringuga määratud juhtotstarbel
Kooli tee 3 katastriüksust kasutada. Kuna planeeritava tegevuse eesmärgiks on elamumaa katastriüksuse sihtotstarbega kruntide planeerimine,
tuleb muuta maakasutuse juhtotstarve pereelamute alaks. Tulenevalt eelnevast on tegemist
ühisplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Algatamise otsusega on võimalik tutvuda valla
kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee/et/
algatatud-detailplaneeringud ning paberkandjal
Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare,
ruum 308).

VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Avalike ürituste load
Saaremaa vallavalitsus andis 17. septembri
istungil loa järgmiste avalike ürituste korraldamiseks: „Saaremaa saama- ja saunapäev“ (28.09.
kl 11 kuni kl 18) Karala külamaja esisel platsil;
Kuressaare gümnaasiumi spordipäeva rongkäik
(19.09. kl 9.30 kuni kl 10) Kuressaare lossihoovis;
Orissaare sügismatk ja sügisjooks (6.10. kl 11
kuni kl 17) Maasi männikus ja Orissaare staadionil;
Hawaii Express Estonian Cup Karujärve rattamaraton (28.09. kl 9 kuni kl 17) Karujärve kämpingus
ja Karujärve ümbruses.
Toetuse maksmine
Vallavalitsus eraldas 10. septembri istungil
MTÜ-le Visit Saaremaa tegevustoetust 53 330
eurot ja Saare Maakonna Invaühingule sihtotstarbelist toetust 1000 eurot Suur-Sadama 49 asuva
maja küttesüsteemi parandamiseks.
Vallavalitsus eraldas 17. septembri istungil valla
2019. aasta sporditegevuse eelarvest MTÜ-le
Spordiklubi Kärla 2200 eurot Spordiklubi Kärla
välijõulinnaku ehituse jaoks mineva omaosaluse
tasumiseks; MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Kuressaare
3000 eurot Saaremaa valla esindamiseks Eesti
meistriliiga võistlustel; MTÜ-le Orissaare Sport
500 eurot Baltic Boys Basketball League U16
vanusegrupi I etapi korraldamiseks Orissaares
27.–29.09.2019; Saaremaa Võrkpalli Liidule
1700 eurot Saaremaa valla esindamiseks Eesti
meistrivõistlustel; MTÜ-le Spordiklubi Anto 700
eurot, esindamaks Saaremaa valda 2019/2020
hooajal Eesti meistrivõistlustel lauatennises.
Vallavalitsus eraldas 17. septembri istungil reservfondist 3162 eurot Euroopa Spordilinn 2020
kandideerimisega seotud kulude katteks ja 1000
eurot tudengite transpordikulude hüvitamiseks.
(Kuna SA Kuressaare Haigla korraldab arstitudengitele infopäeva Kuressaare Haiglas eesmärgiga
tutvustada end tulevase potentsiaalse tööandjana
ja Saare maakonda tulevase võimaliku elukohana,
toetab vald 40 arstitudengi transpordikulude
hüvitamist marsruudil Tartu-Kuressaare-Tartu).
Laulupeo ideekontseptsiooni võitja kinnitatud
Vallavalitsus kinnitas 17. septembri istungil 2020. aasta Saare maakonna 52. laulupeo
ideekontseptsiooni avalikule konkursile laekunud
kolme töö seast võitjaks töö nimega „Teel“, mille
autoriteks on Anu Lepik ja Raul Vinni. Konkur-

sikomisjoni hinnangul kannab võidutöö kõige
ilmekamalt saarelist elulaadi ja saarluse identiteeti,
samuti on tegemist tööga, mis on väga detailselt
lahti mõtestatud. Võidutöö esitajatele makstakse
preemiaks 1500 eurot.
Sõiduplaanide muutmine
Leisi kooli vajadusel otsustas vallavalitsus 10.
septembri istungil lisada Triigi teeristist läbi sõitvatele maakonnaliinidele, mis viivad õpilasi Leisi
kooli ja koolist koju, sissesõidu Triigi sadamasse.
Selleks lisatakse 23. septembrist Triigi teeristi
ja Triigi sadama vahele peatus nimetusega Triigi
rand ja samadele liinidele lisatakse uus peatus
Paaste. Muudetakse liinide 4205, 4902 ja 4903
talveperioodi graafikuid. Hommikune liin nr 4902
sõidab marsruudil Tika-Selja-Pärsama ning maakonnaliinist välja jäävaid peatusi Räägi, Lõpi, Koikla,
Metsaääre teenindatakse hommikuse Saaremaa
valla õpilasliiniga.
Liinidele nr 4205-1, 4205-2 ja 4903 Leisi
koolist koju sõiduks lisatakse Triigi ranna peatusse
sõit nõudmisel, samad liinid läbivad ka Paaste uut
peatust.
Kuna Orissaarest soovitakse läbi Nenu ühendust Tornimäele pärast tundide ja huvikoolide
lõppu, avatakse uus liin nr 5702 Orissaare-Tornimäe-Orissaare katseajaga 31. detsembrini. Buss
väljub Orissaarest kl 16.30, Tornimäelt kl 16.40
ja tagasi Orissaares on buss kl 16.50.
Aste põhikool soovis maakonnaliini nr 3302
korrigeerimist, sest Eiklast alates jääb buss graafikust maha ega jõua õigeaegselt Astesse. Seetõttu
muudeti liini Kuressaarest väljumine 10 minutit
varasemaks – buss väljub nüüd kl 7.20.
Vallavalitsus otsustas 17. septembri istungil
muuta Salme kooli taotlusel maakonnaliini nr
2108 väljumist 5 minutit hilisemaks (Kuressaarest väljub nüüd buss kl 13.30 ja Salme põhikooli
peatusest Lümanda-Koimla suunas kell 13.51).
Reisijate soovil muudetakse liini nr 2108 (Kuressaare-Salme-Toomalõuka-Lümanda) graafikut.
Kõigil tööpäevadel sõidab nüüd buss läbi Koimla-Ütsa-Sake-Tõnuma. Kehtima jäävad erisused
suveperioodil teisipäeval ja neljapäeval, mil buss
lõpetab liini Kihelkonnal ja reedeti aastaringselt on
liini lõpus Lümanda-Karala-Lümanda lõik. Kuressaare-Leisi suunal kell 13.30 väljuv liin nr 4205 ei
sõida reedeti Karja peatusest läbi. Esmaspäevast
reedeni talveperioodil on alates 23. septembrist

üks graafik. Karjast sõidab läbi liin nr 4903.
Maakonnaliinile nr 5113 Valjala-Lööne-Kõnnu-Valjala lisatakse Valjala põhikooli taotlusel
enne Rahu peatust sissepõige uude peatusse
nimetusega Reinu. Lähiajal paigaldatakse uutesse
peatustesse ka peatuse postid.
Lumetõrje riigihangete korraldamine Torgu ja
Salme piirkonnas
Vallavalitsus otsustas oma 10. septembri istungil korraldada avatud hankemenetluses riigihanked
„Lumetõrje Saaremaa vallas Torgu ja Salme piirkonnas“ ning „Lumetõrje Saaremaa vallas Kärla ja
Lümanda piirkonnas“.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse
edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult
madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
Lääne-Saare piirkonna lumetõrjujad selgunud
Saaremaa vallavalitsus viis endise Lääne-Saare
valla piirkonnas läbi avatud hankemenetluses
lumetõrje riigihanke.
Vallavalitsus otsustas tunnistada 17. septembri
istungil edukaks järgmiste pakkujate esitatud
pakkumused ja sõlmida nendega lepingud: Abruka
piirkonnas MTÜga Abruka Rannaniit, Aste piirkonnas AS-ga Eesti Teed, Eikla piirkonnas OÜ-ga
Malteh, kergliiklusteede piirkonnas linna lähiümbruses FIE-ga Margus Pruul, Kudjape piirkonnas
OÜ-ga Kaubi Tehnika Teenused, Loona piirkonnas
OÜ-ga Malteh, Maleva piirkonnas FIE-ga Margus
Pruul, Mereranna piirkonnas FIE-ga Margus Pruul,
Nasva-Mändjala piirkonnas OÜ-ga Tinurek, Randvere piirkonnas OÜ-ga Malteh ja Kaarma piirkonna
trasside osas OÜ-ga Malteh.
Pikendati turba kaevandamise luba
Vallavalitsus nõustus keskkonnaameti otsusega pikendada OÜ MV Turvas kaevandamise
luba Saikla turbatootmisalal kuni 28.12.2049
kaevandamise keskmise aastamääraga 6000
tonni tingimusel, et tagatud on Kuninguste maaparandussüsteemi ja selle eesvoolu, Lõhmuste
peakraavi, nõuetekohane toimimine.
Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja
korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald/.

Saaremaa Teataja

19. september 2019

Aasta õppijad, õpiteod
ja õpetajad on valitud
FOTO: Irina Mägi

11.–18. oktoobril peetakse juba 22. täiskasvanud õppija nädalat
(TÕN), mille raames toimub erinevais Eestimaa
paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid
tegevusi.
Meelis Kaubi
Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik,
Saare maakonna TÕNi koordinaator

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN)
on elukestvat õpet propageeriv
üritus (mille motoks on „Õnneks
on vaja õppida“), et teadvustada
elukestva õppe ja täiskasvanute
koolituse tähtsust ning üks eesmärk on tunnustada tublimaid
tegijaid.

Aasta õppija Anu Kaljuste
ja seeniorõppija Valve Reede
Saare maakonna aasta õppijaks
2019 valiti nelja kandidaadi seast
Anu Kaljuste, kes on Hellamaa
raamatukogu juhataja-hoidja ja
Hellamaa külakeskuse perenaine.
Anu on töötanud neljas erinevas
ametis ja iga kord asunud ka vastavat eriala õppima, et oma tööd
efektiivsemaks muuta.
Kõige positiivsema muutuse tõi
täiskasvanuna õppimine tema ellu
sellega, et andis julguse, eneseusu
ja ettevalmistuse kandideerida
raamatukogu juhataja-hoidja ametikohale.
Samas valiti ka seeniorõppija,
kelleks osutus Valve Reede, kes
võtab osa TÜ väärikate ülikooli
Saaremaa loenguprogrammist
alates 2012. aastast.
Ta asutas eakatele Salme Keskpäevaklubi, kus organiseeritakse
erinevaid loenguprogramme.
Seitsme aasta jooksul on Salme
Keskpäevaklubi külastanud 74
lektorit.
Aasta õppija 2019 nominendid
olid veel Koit Voojärv – Autopark
Metra teenindusjuht, ja Helen
Maasik – OÜ Teetormaja juhiabi.

Mari Lepik kirjutab „Sörulase aabitsa“ esitlusel Anseküla seltsimajas 4. jaanuaril 2018 pühendusi raamatusse. Emal
on abiks lapsed Pääsu ja Orm (süles). Pühendusega aabitsa on juba kätte saanud samuti sõrulane Leo Filippov.

Aasta õpiteod „Sörulase
aabits“ ja „Ö-ülikool“
Aasta õpiteod 2019 on Sõrvemaa
ja sõrulaste isioma kultuuri tutvustava raamatu „Sörulase aabits“
kokkupanemine ja
välja andmine (MTÜ
Sörvemaa Pärimuse
Selts, eestvedaja Mari
Lepik) ning „Ö-ülikool“ (eestvedaja Maie
Meius).
„Sörulase
Sörulase aabitsa“
koostajateks olid kolm
sõrulast: Tammeougu
Mari (Mari Lepik) – põline sõrulane, pärimuskultuurispetsialist, pärimusringide juhendaja, Tartu Ülikooli
Phd (taimeökoloog); Vesikonna
Katrina (Katrina Tarkin) – Sõrvemaal sündinud ja kasvanud põline
saarlane, keeletoimetaja, Tartu
Ülikooli BA (eesti filoloog); Jaagutooma Merle (Merle Lepik)
– põline sõrulane, algklasside
õpetaja ja haridustehnoloog, Tallinna Pedagoogilise Seminari BA
(noorsootöö).
Lisaks osales aabitsa kokku-

panekul 70 sõrulast ja saarlast.
Aabitsategu oli kunagiste ja tänaste
sõrulaste ühine kingitus.
Teine õpitegu 2019 on „Ö-ülikool“. Ö-ülikooli loenguprogramm
on suunatud gümnasistidele
ja täiskasvanud õppijatele,
et pakkuda uusi teadmisi
andvaid ja silmaringi
avardavaid loenguid
ülikoolide õppejõududelt ja teadlastelt,
oma ala asjatundjatelt ja ühiskonna
arvamusliidritelt.
Loenguprogrammi korraldab
MTÜ Oesel Studium (tegevjuht Maie
Meius) alates 2016/17. õppeaastast.

Aasta õpetajad
ja hariduse toetajad
Saaremaa vallavalitsus tunnustab
aasta õpetaja konkursi „Eestimaa
õpib ja tänab“ raames haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle
töö on olnud teistele eeskujuks,
kes panustavad õppurite arengu
toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse

õppeasutustes.
Kõik soovijad said esitada õpetajaid ja haridustöötajaid aasta
õpetaja 2019 konkursile, seda
kolmeteistkümnes kategoorias.
Saare maakonnas esitati seitsmes
kategoorias 13 nominenti.
Aasta õpetajad 2019 on: aasta
lasteaiaõpetaja Marju Lipp, Kärla
lasteaed; aasta klassiõpetaja Irena
Sink, Saaremaa ühisgümnaasium;
aasta põhikooli aineõpetaja Inge
Vahter, Saaremaa ühisgümnaasium; aasta kutseõpetaja Andres
Meisterson, Kuressaare ametikool;
aasta gümnaasiumiõpetaja Marit
Tarkin, Kuressaare gümnaasium;
aasta tugispetsialist Piia Prei, Kuressaare ametikool, ja aasta hariduse sõber Anne Teigamägi,
Saaremaa ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskuse juhataja.
Aasta õpetaja konkursile olid
nominentideks esitatud veel Mari
Ausmees (SÜG), Kristel Paju (KG),
Mia Rand (SÜG), Katrin Õitspuu
(Leisi Kool) ja Annela Saarela (Lümanda põhikool).
Maakonna tunnustusüritus (kutsetega) toimub 16. oktoobril kell 14
Kuressaare raekojas.

Huvitegevuste hooaeg alustab
Saaremaa vallas on loodud mitmekesised võimalused huvitegevuseks
– kogu info on leitav huvihariduse registrist https://haridus.
saaremaavald.ee/huviharidus/,
kus on näha kõik huvihariduse ja
-tegevuse võimalused – õpperingid, toimumise ajad, juhendajad,
osalemise tasud, huviringide tegevuste sisukirjeldused jm oluline
info. Registri kaudu toimub ka
registreerumine huviringidesse.
Registreerumise saab algatada
lapsevanem või ringijuhendaja,
esimesel juhul peab lapse liitumise
kinnitama ringijuht ja teisel juhul
lapsevanem.
Vald toetab laste ja noorte
huvitegevust, makstes toetust
nii lapsevanemale kui ka huvitegevuse korraldajale. Korraldajale
arvestatakse ja makstakse toetust
huvihariduse registrisse kantud
andmete alusel pearahapõhise
toetusena. Toetuse saamiseks
esitab huvitegevuse korraldaja
(erahuvikool või spordiklubi) val-

lavalitsusele taotluse 10. novembriks hariduse registrikeskkonnas
https://haridus.saaremaavald.ee/
haridus/?m=7. Kõigil, kes soovivad oma tegevusteks saada vallalt
rahastust, tuleb andmed kanda
huvihariduse registrisse. See annab
võimaluse koguda andmeid huvihariduses ja -tegevuses osalemise
kohta (nt kui palju valla õpilastest
osaleb huvihariduses ja -tegevuses)
ning võimaldab saada lapsevanemal paremat ülevaadet kogu
huvihariduse valikuvõimalustest
ühest kohast.
Väikese sissetulekuga pered
saavad laste huvitegevuses osalemiseks taotleda vallalt toetust.
Toetust makstakse Saaremaa
vallas elava 7–19-aastase lapse/
noore huvihariduses ja -tegevuses
osalemisega kaasneva õppetasu
katmiseks väikese sissetulekuga
peredele. Huvihariduse ja -tegevuse toetusena arvestatakse ühe
huviringi osavõtutasu ühe lapse
kohta kuni 50 eurot kuus.

Toetust makstakse teenusepakkujale arve alusel pere lapse eest,
kelle sissetulek ühe pereliikme
kohta on väiksem kui kahekordne
toimetulekupiir. Taotluse saab
esitada Saaremaa valla sotsiaalosakonnas ja teenuskeskustes.
Samuti on peredel võimalus
taotleda neli korda aastas huvihariduses ja -tegevuses osalemisega seotud transpordikulude
hüvitamist. Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetuse alusel hüvitatakse isikliku sõiduvahendi ja/
või ühistranspordi piletite kulud.
Transporditoetust makstakse,
kui õppuri registreeritud elukoht
on Saaremaa vallas ja huvialaga
tegelemise koht on elu kohast
kaugemal kui viis kilomeetrit või
kui elukohas ei pakuta vastava
huvialaga tegelemise võimalust.
Kaugliini bussidega sõitmist
kompenseeritakse, kui elukoha ja
huvialaga tegelemise koha vahel
puudub regulaarne või huviala
korraldusega sobiv maakonna- või

vallaliin. Kütusearve esitamisel
makstakse toetust arvestuslikult
0,05 eurot kilomeetri kohta.
Transporditoetus on kuni 30
eurot ühe õppuri kohta kuus. Kui
isikliku sõiduvahendiga transporditakse mitu õppurit samal
ajal ja samas kohas toimuvasse
huvialaringi, makstakse kütusekompensatsiooni täiendavalt kuni
10 eurot iga lapse kohta.
Transporditoetust saab taotleda
neli korda aastas: 5. detsembriks, 5. märtsiks, 5. juuniks ja 5.
septembriks eelneva kolme kuu
jooksul tehtud transpordikulude
eest. Taotlusvormid leiab valla
kodulehelt huvihariduse teema alt.
Rohkem infot Saaremaa valla
haridus- ja noorsootööosakonnast: lindia.lallo@saaremaavald.
ee, tel 452 5069, hariduse registrid:
helen.vainula@saaremaavald.ee,
tel 4525 064.
Lindia Lallo, noorsootöö ja
huvihariduse peaspetsialist
Helen Vainula, registrispetsialist
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Kuidas on kulgenud Antarktika
avastaja admiral Fabian Gottlieb
Benjamin von Bellingshauseni
mälestusmärgi jaoks raha kogumine? Kui palju raha juba koos on
ja palju veel vaja oleks?

Selle marmorist, graniidist ja metallist mälestusmärgi rajamise hinnanguliseks maksumuseks on 120 000 eurot.
Selleks on kultuurimiRainer Paenurk
nisteerium eraldanud
SA Saare Arenduskeskus
30 000 eurot, Saaremaa
juhataja ja polaarentusiast vallavalitsus panustab
sama palju, Hooandja
projekti 10 000 euro suurusest eesmärgist on
koos juba 7200 eurot ning edasine on kõik meie
endi kätes.
Teatavasti seilab praegu saarlastest kaptenite
taktikepi all Tiit Pruuli ekspeditsioon Antarktika200 admiral Bellingshauseni jälgedes samanimelisel mootorpurjekal jäätunud mandri poole,
et tema avastuse tähtsust igas teekonnale jäävas
sadamas kuulutada.
Täpselt 28. jaanuaril 2020, mil selle jäätunud
mandri avastamisest möödub 200 aastat, soovib reisiseltskond jõuda Bellingshauseni baasi.
Kuna teekonnale jäävatel vetel ja sadamates
saab Bellingshauseni eesti ja saaremaine päritolu
teadvustatud, on meie ülesandeks seda teadmist
levitada kodumaal ja eeskätt kodusaarel.
Kas poleks siis mitte tore võtta tänutundega
Antarktika200 ekspeditsioonimeeskond 2020.
aasta merepäevadel Kuressaares vastu ning
avada ühtlasi mälestusmärk Bellingshauseni ja
märgilise merereisi auks? Et enam mitte keegi ei
kahtleks, kui olulist rolli mängib maailmakaardi
tänase kujunemise kontekstis Saaremaa!
Meil kõigil on võimalus selle unistuse täitumiseks panustada, andes mälestusmärgi rajamiseks
hoogu Hooandja keskkonnas või tehes sihtotstarbelise annetuse Saaremaa Merekultuuri Seltsi
erikontole: EE361010220274860228.
Loe lähemalt https://minusaaremaa.ee/bellingshauseni-malestusmark/.

Kuidas läks suurjäätmete
kogumisring ja millal järgmine
on plaanis korraldada?
Suurjäätmete kogumisring
läks hästi. Võib öelda, et kõik
soovijad, kellele kuupäev ja
asukoht sobis, said maapiirkondades oma suurjäätmed
ära anda. Rahalisi vahendeid
Bert Holm
oli 100 tonni suurjäätmete kogumiseks, lõplikuks koguseks
vallavalitsuse
keskkonnaosakonna kujunes 89 tonni.
juhataja
Järgmise ringi toimumise
osas kindlat vastust ei saa
täna veel anda. Pikemas perspektiivis kujundame selle ilmselt veidi ümber nii, et jäätmevaldajal tuleb kogumisringi käigus suurjäätmeid üle
andes ka endal midagi tasuda. Milline hakkab
olema jäätmevaldaja panus, see on veel arutluste
teema.

Kas vallavalitsus korraldab elanikelt

ka puulehtede jms sügisjäätmete
kogumist ja äravedu?

Haljastusjäätmete, mille all
peame eelkõige silmas puulehti ja oksi, vastuvõtu kindlasti korraldame, keskendudes
Kuressaarele, mis on tiheasustusala ja komposteerimise võimalus ei ole kõigile
kättesaadav.
Nagu ka varasematel aastatel kodudest haljastusjäätmete tasuta äravedu ei tule. Soovija peab
ise oma jäätmed viima jäätmejaama, kus need
vastu võetakse.
Haljastusjäätmete tasuta vastuvõtu ajakava
selgub lähiajal, üldjoontes sätime selle nii, et
vastuvõtt ja lehtede langemise tippaeg kattuksid.

Bert Holm

vallavalitsuse
keskkonnaosakonna
juhataja
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ARVAMUS
Väikese kooli
suured eelised
Tornimäe põhikool on väike
kodune kool Saaremaa serval,
kus päikesekiired kõige varasemad. Otse üle vee vaadates
on naabriks kool Muhus, nii
kaheksa kilomeetrit loode poole liikudes leiame Orissaare, 17
Raili Nõgu
kilomeetri kaugusel edelas asub
Tornimäe põhikooli
Kahtla. Igaühel meist on oma
direktor
ajalugu, oma traditsioonid,
missioon ja väärtused. Oleme
oma piirkondade koolid, igaüks omaette eriline
ning oluline.
Haridust on antud Tornimäel 165 aastat. Meie
koolil on väärikaid ja tuntud vilistlasi ning neid
tuleb juurdegi. Kuidas meil läheb täna? Oleme
konkurentsivõimelist haridust andev väikekool,
kus on suurt tähelepanu pööratud lapse mitmekülgsele arengule läbi erinevate huviringide.
Need ei ole lihtsalt sõnad. See ongi nii.
Viimastel aastatel on mitu meie kooli õpilast
lõpetanud gümnaasiumi nii kuld- kui ka hõbemedaliga. See tähendab, et põhi on tugev. Meie õpilased on saavutanud märkimisväärseid tulemusi
vabariiklikel võistlustel ja konkurssidel. See on
positiivne tagasiside koolile. Samuti on kõrgeid
kohti saavutatud spordis ja kunstis.
Andekate laste märkamine ning nende tegevuse toetamine on meie jaoks väga oluline.
Nõndasamuti on oluline märgata õpilast, kes on
veidi tagasihoidlikum ning vajab tuge õppetööga
toimetulekul. Väikekooli eelis ongi just see, et
siin märgatakse rohkem. Iga õpilase vajadused
on märgatud, iga õppija areng toetatud.
Ma ei mõista müüti, mis väidab, et väikeses
koolis saab laps vähem suhelda. Pigem vastupidi. Väikeses koolis suhtlevad lapsed läbisegi nii
suuremate kui ka väiksematega. Nagu üks pere.
Meil ei jää puudu suhtlemisest ka suuremates
seltskondades. Me käime erinevate tegevuste ja
projektidega väga palju majast väljas, me kohtume teiste koolide õpilastega nii saarel kui ka
mandril. Etlemise võimalused kooli ja piirkonna
aktustel annavad noortele esinemisjulgust ning
enesekindlust.
Oleme eriline kool lähiümbruses, sest meil
on oma kooliõu, õunapuuaed, looduslaager.
Piirkonna noorte seas on väga populaarne meie
kooli staadion.
Siin kogunesid läbi suve erinevad noored ning
jätkavad veel praegugi õhtuti ning nädalavahetustel jalgpallimänge nii meie oma kooli vilistlased,
praegused õpilased kui ka need koolilapsed, kes
on oma õppimise kooliks valinud Orissaare.
Vaba aja tegevusteks kogunetakse ikka meie kooli
juurde. Siin on väga kena, on palju tegemisi ning
õunad on samuti maitsvad.
Lisaks õuealale pakub meie kool sportimisvõimalusi ka võimlas. Juba ongi alanud võrgumängud, kus võib platsil näha erinevate piirkondade
noori. Me oleme oma piirkonnale oluline kool.
Me oleme jätkusuutlik kool, kuulume tervist
edendavate ning liikuma kutsuvate koolide võrgustikku. Meie päevakava näeb ette üht hommikupoolset õuevahetundi ning pärastlõunast ühist
liikumispausi. Liikumine on kehale väga tähtis.
Uuringud on näidanud, et liikumisminutid ja
õuevahetunnid mõjuvad väga hästi meie vaimule,
meie aju tööle.
Väikeste koolide õpilaste tervisenäitajad on
paremad veel ka rahuliku keskkonna tõttu. Meie
laste närvikava ning liikumisharjumuste toetamine on investeering. Tulevikus on vaja palju vähem
abi otsida terviseprobleemidele. See on nii.
Hiljuti saime lugeda, et kooli tuleviku otsustavad lapsevanemad. See on tõsi. Kool võib olla
igati lapsesõbralik, palju panustada oma õpilaste arengu toetamisse, kuid kui lapsevanem
otsustab, et tal on mugavam siit mööda sõita,
siis need valikud saavad lõpuks otsustavaks.
Kui meid ei vajata õppepäeval, siis ei saa me
enam tagada noorte vaba aja veetmise võimalusi ka vabal ajal.
Aitäh kõikidele lapsevanematele, kes on valinud oma lapsele turvalise väikese kodukooli!
Nii siin kui ka mujal piirkondades. Meeldivaid
koostegemisi ja rõõmsaid kohtumisi meie peresündmustel koolis.

Esmaspäeval avati Kuressaares Torni ja Tallinna tänavate ristmik, kus nüüd kehtib ka uus liikluskorraldus.

FOTO: Risto Kaljuste

Vald panustab teedesse
2019. aasta teedeehi- rahastas suuremas osas vald ja
ka Kuressaare Veevärk
tuse hooaeg hakkab lõ- osaliselt
ning ehitas Klotoid OÜ.
pule lähenema ja enamik
ja
töid on kas juba tehtud Suuremad
väiksemad tööd
või varsti lõppemas.
Mikk Tuisk
majandus- ja haldusosakonna juhataja

Suurematest töödest valmib kohe
Kuressaare keskväljak koos kaasnevate Lossi ja Raekoja tänavaga.
Just avati ka Torni tänaval Tallinna ja Komandandi tänavate
vaheline lõik, mis läks maksma
kokku u 120 000 eurot. Seal uuendati küttetorustik ning parendati
sadeveesüsteeme. Lisaks sai terve lõik uued kõnniteed ja uue
asfaltbetoonkatte. Nimetatud töid
rahastasid nii Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Kuressaare
Soojus kui ka Saaremaa vald ja
ehitas peatöövõtjana SV Torutööd.
Valminud ja avatud on ka Pika
tänava Kopli ja Sepa tänavate vaheline lõik, kus tee sai uue sileda
asfaltbetoonkatte ja lisaks ehitati
välja sadeveetrassid, millega sai
lahendatud aastaid mureks olnud
sadeveeprobleemid, kus sopaloikudest pritsiv vesi rikkus majade
fassaade. Kokku läksid seal tööd
maksma u 300 000 eurot, mida

Suurematest objektidest on veel
ehitamisel Mullutu külatee, kus
kitsas tehasesse viiv tee saab laiema ja ohutuma tolmuvaba katte.
Töid rahastab osaliselt majandusja kommunikatsiooniministeerium ettevõtluse toetamise meetme kaudu ja osaliselt vald. Kokku
lähevad tööd maksma 175 000
eurot, tee valmib septembri lõpus
ning ehitajaks on YIT Eesti AS.
Lisaks käivad tööd ka Salme–
Läätsa kergliiklustee ehitusel, mis
peaks saama valmis novembri
lõpuks. Sealseid töid rahastab
tervenisti vald, kogumaksumuseks kujuneb ligi 300 000 eurot ja
ehitajaks on Level AS.
Juba on valmis saanud Leisi
koolitee kergliiklustee, mille maksumuseks kujunes 130 000 eurot ja
selle ehitas AS Eesti Teed.
Lisaks neile suurematele objektidele tehti ja tehakse veel
hulgaliselt väiksemaid töid, mis
mõjutavad meie linna ja valla
liiklejaid ning elanikke.
Praegu on käsil veel kõnnitee remont lõigul Lasteaia – Pikk ja Turu

tänav, seda alates Pallopsoni äri nurgast kuni nn koerapargini. Sealsed
tööd peaksid valmima septembri
lõpuks ja lähevad maksma 25 000
eurot, ehitajaks on Asfako OÜ.
Praeguseks on lõpetatud ka
mustkatete korduspindamine,
millega säilitatakse olemasolevaid
tolmuvabasid katteid. Kokku sai
vallas pinnatud 45 km katteid ja
tööd läksid kokku maksma ligi
382 000 eurot.
Veel käivad siin ja seal kruusateede remondid, mis lõpevad alles
oktoobri lõpuks. Kokku saab uue
ja värskema kulumiskihi ligi 60
km valla teid. Kokku lähevad need
tööd maksma u 400 000 eurot.

Ligi 60 km
tolmuvabu katteid
Värskelt on lõpetatud ka tolmuvabade katete ehitus, mis sai
sel aastal väga ulatuslikult ette
võetud. Üks põhjusi oli see, et
eelmisel aastal sai ette tehtud palju
kruusaaluseid, nii et sel aastal oli
eeltöö juba suuresti tehtud ning
sai vähema tööga nad tolmuvaba
katte alla viidud.
Lisaks eraldati Riigikogu niinimetatud katuserahaga vallale
400 000 eurot just selle eesmärgiga, et viia maapiirkondade kruusateid tolmuvabade katete alla.

Kokku tehti sel aastal tolmuvabu
katteid ligi 60 km ja tööd läksid
maksma ligi 800 000 eurot.
Peale selle sai tehtud hulgaliselt väiksemaid töid: parandatud
ebatasasusi teedel, paigaldatud
mõned bussiootepaviljonid, ehitatud ja remonditud teetruupe ning
lisaks muidugi igapäevane hoole
mustkatte aukude lappimise ja
kruusateede hööveldamise näol.
Teetööd on miski, mis puudutab
väga paljusid meist ja tihti teeb
ehitusaeg elu paljudel ka ebamugavamaks, kuid tuleb tunnustada
meie valla kodanikke, sest vaatamata väga ulatuslikele teetöödele
üle valla on nurinat ja mittemõistmist väga vähe olnud.
Loodetavasti on nii mõneski
majapidamises elu pärast tolmust
vabanemist leidnud uue kvaliteedi, seda ka siis, kui külla viiv
kruusatee on saanud värske kihi
kruusa, mida siledaks hööveldada.
Tahaks panna kõigile südamele,
et värsked mustkatted ei ole veel
lõpuni formeerunud ja on üsna
hellad ning eriti ettevaatlik tuleks
olla suurte põllumasinatega kohapeal keerates. Samuti kipuvad
need teed olema nõrgemad kevadel, lume sulamise ajal. Olge siis
head ja hoidke neid, sest need teed
on tehtud teie enda jaoks.

Ultima Thule maratonil püstitati osalejate rekord
14. septembril toimunud IV Ultima Thule maraton tõi starti
rekordarvu osalejaid, Kuressaare
lossihoovi jõudis pärast maailma
äärel liikumist 293 jooksjat, kõndijat ja kärutajat. Maratoni lõpetas
26, poolmaratoni 55 ja 10 km 83
jooksjat.
21,1 km distantsil oli 28 kõndijat
ja kepikõndijat, 10 km raja läbisid
kõndides 57 osalejat ning 44 lapsevankrite ja -kärudega liikujat.
Tänavuse Ultima Thule maratoni
kaugeimad osalejad olid pärit
saareriigist Maltalt.
Tulemustega saab tutvuda kodulehel http://ultimathulemarathon.
com. Kõik lõpetajad said Ultima
Thule maratoni medali, lisaks autasustati kiiremaid jooksjaid ja loositi
osalejate vahel auhindu. Stroller24
poolt välja pandud Thule Sport 2019
sportkäru võitsid Eva ja Tristan.
MTÜ Karujärve Tervisespordi
Keskus korraldatud IV Ultima
Thule maratoni peatoetaja oli
Coop Saaremaa ning toetajad
ja koostööpartnerid Stroller24,
Thule Koda, Saaremaa DeliFood,

Ultima Thule maraton tõi võistlusrajale ka lapsevankritega liikujad.

Saaremaa Piimatööstus, Saaremaa
Lihatööstus, BabyCool, Karja
Pagar, Rademar, Javicar, S-Link,
Sporrong Eesti, ABC Kompuuter,

Saaremaa Muuseum, Saaremaa
Spaa Hotellid, Kuressaare politseijaoskond ja Saaremaa vald. Samuti
oli lossihoovis, teeninduspunkti-

FOTO: Allan Mehik

des ja rajal kokku üle 100 vabatahtliku abilise. Suur aitäh kõigile!
Anu Vares, Ultima Thule
maratoni korraldustoimkonna liige

5

Saaremaa Teataja

19. september 2019

FOTOD: Saaremaa vallavalitsus

Saaremaa ranniku avatud vaated
Selge ilma korral Lätini ulatuv avar merevaade Sõrve sääre tipust.

Metsaga raamitud avar merevaade Tuhkana liivarannalt.

Peidetud merevaatekoht
Pulli panga lähistel.
Avar vaade Ninase
loodusvaatlustornist.

Vahelduv rannikumaastik Tagamõisa poolsaarel.

S

aaremaa rannajoone kogupikkus
(874 kilomeetrit) on ligikaudu
sama pikk kui edasi-tagasisõit
Kuressaarest Narva. Sellel teekonnal
paikneb nii mõndagi huvi- ja peatumisväärset.
Sama kehtib ka Saaremaa rannajoone kohta, mis on võrreldud maanteelõigust tõenäoliselt nüansirikkam. See
teekond või joon piiritleb Saaremaad,
on sopilisem ja salapärasem, samas
avatum ja avaram, laiendades Saaremaa mõttelist piiri horisondini ja
mõtteid veel kaugemalegi.
Saaremaa rannikumaastik on mit-

mekesine, esindatud on mitmed Eestis levinud rannatüübid: pankrand,
kliburand, liivarand, moreenrand ja
möllirand. Rannajoon on tugevasti
liigestunud – poolsaared, neemed ja
ninad vahelduvad lahtede, abajate ja
lõugastega.
Vaatekohtadest ja teelõikudelt
avanev vaade on seetõttu eriilmeline,
mõnel juhul poolsaartega raamitud,
mõnel juhul silmapiirini ulatuvalt
avar.
Ajalooliselt on välja kujunenud
mere poolt kallasrajale pääsemise
vajalikkus ja kokkulepped selle ta-

gamiseks.
Tänasel päeval peame sama oluliseks ka pääsu maa poolt mereni. Meri
ja rannikumaastikud on olnud läbi
aja oluliseks inspiratsiooniallikaks ja
laadimiskohaks nii kunstnikele, kirjanikele, meremeelsetele kui ka lihtsalt
mere nautijatele.
Paljuski oleneb merevaatekohtade
määramine vaatajast. Merevaate
nautimise või malikkus on justkui
iseenesestmõistetav, kuid see ei pruugi
olla mitte alati igal pool kättesaadav.
Täna mõjutavad merevaadet mitmed ehitised, näiteks jäävad mõningal

juhul vaatesse tuletornid, ajaloolised
külad või ka uusehitused, tuulegeneraatorid, sadamaehitised. Rannikualal kohtuvad erinevad huvid ja
tõekspidamised. Arutelud merealade
kasutamise temaatikal on kirgikütvad
ja tasakaalu leidmine erinevate huvide
vahel keerukas, kuid tihti võib selle
käigus ununeda kõige lihtsam ranna
väärtus – ranna-alade visuaalne pool.
Saaremaa üldplaneeringu koostamise protsessi ühe osana tuleb täpsustada Saare maakonna planeeringus
välja toodud ilusa merevaatega kohad.
Ka septembris toimunud Coast4us

projekti raames toimunud kohtumisel
arutati laiemalt Läänemere piirkonnas
sarnaste huvide tasakaalustamist.
Valla poolt läbiviidud välitööde tulemusena on maakonnaplaneeringus
toodud merevaatekohad täpsustunud.
Oluline on nende punktide ja teelõikude juures vaate avatuse säilitamine
ja avaliku juurdepääsu tagamine.
Maakonnaplaneeringuga saab tutvuda https://maakonnaplaneering.
ee/saare-maakonnaplaneering. Merevaatekohad on märgitud joonisel 2
„Ruumilised väärtused“.
Marii Prii-Pärn, arhitekt
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SAAME TUTTAVAKS

SAAREMAA KANDID

Salme põhikooli direktor Kalmer Poopuu

Kudjape arenguselts
pürib visalt edasi
2016. aasta sügisel otsustas Kudjape alevikus
kokku tulnud initsiatiivgrupp koosseisus Liia
Steinberg, Mare Mägi,
Rita Ak salu, Margo
Kubjas ja Vello Rosenfeld moodustada MTÜ
Kudjape Arenguselts,
et elavdada aleviku kultuurielu, ühistegevust,
sotsialiseerumist ja üldse isekeskis läbikäimist.
Liia Steinberg
Kudjape arenguseltsi esimees
ja Kudjape alevikuvanem

Eelnevalt tegime Facebookis ja
ka paberkandjal küsitluse kõigile
aleviku elanikele ja tahtsime teada,
kas nad tunnevad ennast Kuressaare linna või Kudjape aleviku elanikena. Vastas umbes sada inimest,
kellest 87% tundsid ennast kudjapelastena. Kuna Kudjape alevik
on nagu Kuressaare äärelinn, siis
kasutatakse palju linna teenuseid.
Lapsed käivad linnas koolis ja
lasteaias, külastatakse linna kultuuriüritusi, aga seda tehakse üle
kogu Saaremaa. Kuskil ju ikka saab
linn otsa ja algab maapiirkond.
Sellepärast, arvestades elanike arvamust, otsustaski initsiatiivgrupp
moodustada MTÜ ja organiseerida tegevust Kudjapel.
Liikmeid on meil veel vähe.
Siin kutsungi üles: astuge MTÜ
Kudjape Arenguselts liikmeks!
Hea meel on, et meiega on liitunud
noori inimesi, kes aktiivselt kõigele
käed külge löövad. Suurt initsiatiivi
näitavad üles Evelin Põder, Alice
Lasma ja Rasmus Tüüts. Nad ei
puudu üheltki koosolekult ja hea
meelega täidavad kõik ülesanded.

Talgud, jaanikud
ja ohutuspäev
MTÜ moodustati novembris
2016. Esimeseks ühiseks ürituseks
olid 2017. a kevadel talgud. Olime
otsustanud taastada jaanitule traditsiooni (viimane olevat olnud 15
aastat tagasi). Selleks tuli koristada
mänguväljak ja ette valmistada
jaanituleplats. Ettevalmistustest
osavõtjaid oli toona veel vähe,
põhiliselt juhatuse liikmed oma
peredega. Jaanituli ise oli aga rahvarohke, eriti laste poolest.
Jaaniõhtu on nüüdseks kujunenud Kudjapel traditsiooniks. Sel

Traditsiooniks on seltsil saanud augusti viimasel pühapäeval toimuv ohutuspäev, mil lastele tuletatakse meelde
liiklusreeglid ja vaadatakse üle jalgrattad. Tänavu juhendas lapsi noorsoopolitseinik Ahto Aulik. FOTO: Rita Aksalu

aastal, kuna külaraha alevikule ei
eraldatud, otsustasime korraldada
küpsetiste annetusmüügi. Müügilaud oli rikkalik ja kogusime üle
200 euro, mis läheb järgmise aasta
jaaniõhtu korraldamiseks. Eelneval kahel aastal valiti „Kudjape
kakk“ ja selle omanik sai auhinna.
Siinkohal kutsume kõiki juba
järgmise aasta jaanitulele. Nii
nagu Kuressaare tänavapikniku
puhul, võta oma söögikorv kaasa
ja tee üks mõnus pereõhtu. Saab
ka jalga keerutada. Oleme valinud
oma jaaniku päevaks nädala enne
õiget jaanipäeva. Siis saavad kõik
rahumeeli osaleda, muretsemata,
kas sinna või teise kohta jõuab
jaanitulele.
Teiseks suuremaks ürituseks on
kujunenud augusti viimasel pühapäeval toimuv ohutuspäev. Suvi on
läbi saanud ja lapsed tulevad maalt
tagasi linna. On vaja meelde tuletada liiklusreeglid ja üle vaadata
jalgrattad, millega hakatakse kooli
sõitma. On kurb vaadata, kuidas
täiskasvanud ja kahjuks ka mõned
noorukid ei oska jalgratastega ülekäigurajal liigelda.
Ülekäigurajal ei ole eesõigust
ratturil, kui ta sõidab sellest ratta
seljas üle. Jäta palun see meelde
või tule järgmisel aastal liiklustarkusi üle kordama. Järgmise aasta
ohutuspäeval võiks osaleda palju
enam inimesi, kelle huvides on
enda ja laste turvalisus. Tänavu
toetasid ohutuspäeva Saaremaa

vald, politsei- ja piirivalveamet,
päästeamet, Taavi Tenno autokool
ja Premia, kust saime sponsorluse
korras jäätist.

Puudust tunneme
külamajast
Seoses Saaremaa valla moodustamisega organiseeriti endise
Lääne-Saare valla territooriumil
kandid. Kudjape kanti kuuluvad
veel Muratsi ja Praakli. Ka nendega teeme koostööd. Kanti juhib
Urmas Lehtsalu, kes aitab meid
igati. Kuna meil ei ole oma ruumi,
kus koosolekut pidada, siis toimuvad need tavaliselt tema kontoris.
Tema organiseerida on ka üritustel
mängud nii täiskasvanutele kui ka
lastele.
Sel sügisel tahame teha veel
kepikõnnipäeva. Alevikus on ju
terviserajad – ühe kilomeetri ja
veidi rohkem kui kolme kilomeetri
pikkused. Nii et võimalused tervislikeks eluviisideks on olemas ja
inimesed ka kasutavad neid. Eelnevatel aastatel on toimunud veel
perepäev ja vanurite päev. Samuti
oleme ühiselt kokanud.
Meie suurimaks mureks on, et
meil ei ole ruumi, kus koos käia.
Külamaja meil ei ole ja ka vaba
pinda, mida korda teha või kus
midagi organiseerida. Puudu jääb
ka reklaamist, kuigi me teeme seda
FBi, ajalehtede ja raadio kaudu, on
ikka neid, kelleni info ei jõua.
Ootame aleviku elanikelt ettepa-

nekuid, mida järgmisena ette võtta.
Alati on oodatud head soovid ja
koostööpakkumised. Teeme ju
neid üritusi oma seniste oskustega
ja abikäsi on alati puudu.
Hiljuti otsustas Saaremaa vallavalitsus eraldada Kudjape alevikule
erandkorras 500 eurot külaraha,
kuna meie alevikul ei ole selliseid
hüvesid kui teistel alevikel. Meil
ei ole ju oma kultuurimaja nagu
Orissaarel või Astel. See 500 eurot
on meile suureks abiks.
Tulevikus tahame mänguväljakut edasi arendada. Keset alevikku
on juba Kaarma valla aegadest
korvpalliväljak, tenniseväljak,
väikelasteväljak, liivaga võrkpalliväljak. Võrkpalliväljakut on heaks
trennikohaks pidanud ka Saaremaa Võrkpalliklubi poisid. Suvel
on kõik väljakud kasutusel. Praegu
puudub seal veel valgustus, kuid
proovime läbi erinevate projektide
ka seda parandada.
Eelmisel aastal rajati uuesti
noortele rulaväljak. Selle eest suur
tänu Maris Rebelile ja Evelin Põderile! Kavas on paigaldada sinna
ka elekter ja jõulinnak. Vaja on
rekonstrueerida väikelaste mänguväljak. Tänavu püüdsime raha
saada LEADERi programmist ja
kaasavast eelarvest, aga ei läinud
õnneks. Aga me püüame edasi.
Kuna meil ei ole kogemusi, siis on
taotluste kirjutamine ja põhjendamine raske, aga küll me ükskord
ikka saame.

Külavanemad ja vanemate valimised
Valjala-Ariste küla külavanemaks
kinnitati vallavalitsuse 10. septembri otsusega viieks aastaks
Kaspar Kurg.
Vallavalitsuse 17. septembri
otsusega kinnitati viieks aastaks
Veeriku küla külavanemaks Erko
Siiner ja kolmeks aastaks Meedla,
Maleva ja Vestla külavanema

ülesandeid täitma mittetulundusühing MEDEL.
******
Iide küla koosolek toimub 29.
septembril kell 12. Päevakorras:
külavanema statuudi tutvustamine, külaraha taotlemine, külavanema valimine, jooksvad küsimused
ja arutelu edaspidistest tegevusest.

PS. Kui keegi ei saa osaleda ja
sooviks oma arvamust avaldada,
palun anda siis lihtkirjalik volitus
oma soovi ja häälega.
Luule Aadussoo,
praegune Iide külavanem

Mäebe küla üldkoosolek toimub 5. oktoobril kell 12 Mäebe
bussiootepaviljonis. Päevakorras:

Külavanema valimine, külaraha
kasutamine, jooksvad küsimused.
Aula-Vintri küla üldkoosolek
toimub 13. oktoobril kell 13
endises kohas Simmu talus. Päevakorras: külavanema valimine,
küla- j a riigiteid puudutavad
probleemid, prügivedu.
Saaremaa Teataja

Salme põhikooli direktor
on tänavu sügisest endine Salme teenuskeskuse
juhataja Kalmer Poopuu,
kes enne omavalitsuste
ühinemist juhtis Salme
valda 1999. aastast kuni
2017. aasta oktoobrini.
Salme valla ja Sõrvemaaga on Kalmer Poopuu
seotud juba 1984. aastast,
mil ta alustas Vintri külas oma isakodu taastamisega, millest sai tema sõnul ta kodu ja kindlus.
Kalmer Poopuu on töötanud Sõrve sovhoosis
peaenergeetiku ja direktori asetäitjana, pärast
seda juhtinud viis aastat (1992–1997) Salme valda
abivallavanema ja vallavanemana ning enne taas
vallavanemaks valimist olnud aastail 1997–1999
AS Läätsa tegevdirektor ja juhatuse esimees.
2017. aasta omavalitsuste valimistel valiti ta
Saaremaa vallavolikogu liikmeks.
Salme põhikooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi luhtumise järel tegi
vallavalitsus talle ettepaneku asuda tööle Salme
põhikooli direktorina.
„Nõustuva otsuse tegemise juures ei olnud
määravaks minu suhteliselt lühike pedagoogikarjäär Saaremaa ühisgümnaasiumis, kus olin pärast
Tallinna tehnikaülikooli mehaanikateaduskonna
lõpetamist piimandustehnoloogia ja -seadmete
õpetaja, vaid aastatepikkune hea ja tulemusrikas
koostöö Salme põhikooli meeskonnaga koolipidaja esindajana. Väikese valla juhina töötades oli
mul hea ülevaade kooli muredest ja rõõmudest,“
räägib Kalmer Poopuu.
„Tean, et mul on piisavalt kogemusi, teadmisi,
organiseerimisvõimet ja pingetaluvust edukalt
juhtida meeskonda koostöös lastevanemate ning
koolipidajaga. Tahan, et väikses maakoolis oleks
jätkuvalt samaväärsed võimalused kvaliteetse ja
kaasaegse hariduse omandamiseks kui linnades,“
tunnistab kolme lapse isa Kalmer Poopuu.

Mustjala rahvamaja juhataja Pille Venda
2. septembrist on tähtajalise töölepinguga Mustjala
rahvamaja juhataja ametis
seoses ajutiselt töölt eemal
oleva rahvamaja juhataja
Edith Viira asendamiseks
Pille Venda.
Sama rahvamaja on ta
ennegi juhtinud, 2011. aasta septembrist kuni 2015.
aasta aprillini. „Ka siis läks endine juhataja lapsehoolduspuhkusele, aga kuna ta ei soovinud enam
tagasi tulla, jäin natuke kauemaks sesse ametisse,“
räägib Pille, kes on elanud Mustjalas 22 aastat.
„Olen tulnud Mustjalga endisest Kihelkonna
vallast Veere külast. Miks just siia – eks ikka sellepärast, et abikaasa kodu oli siin.“
Pille Venda on ka Mustjalg OÜ juhatuse liige ja
kohvik Rotterdam juhataja (kohvik töötab suvel).
Ja töötanud ka oma abikaasa firmas Puitkatused
OÜ. Tänavu sügisel alustab ta õpinguid ka Tallinna tervishoiu kõrgkoolis. Mustjala rahvamajaga
on Pille olnud seotud aga juba oma eelmisest
juhatajaks oleku ajast – nimelt tantsib ta Mustjala
naisrühmas Kuldking. Mustjalas juhendab ta
nüüd juba paar aastat ka kodutütreid.
Saaremaa Teataja

Suvi oli väikesaartel
külalisterohke
Abruka saarel käis ametlikku laevaliini kasutades
aasta algusest augusti lõpuni 1765 inimest ning
kolme suvekuuga on Abrukale ja tagasi reisinud
1442 inimest. Suvekuudel tegi Abro saarele ja
tagasi 132 reisi.
Vilsandi saare külastatavus ametlikul laevaliinil
on suvekuudel olnud 148 reisi ja 1313 reisijat.
Mõlemal laevaliinil on suvine reisijate arv
mullusega võrreldes samaks jäänud, sest Abro
võib pardale võtta kuni 24 reisijat ja Vilsandi 12
reisijat.
Kindlasti on kahe saare külastatavus suurem,
sest Abrukale käib suvel ka purjekas Hoppet
ja Vilsandile veab rahvast OÜ Islander, samuti
pääseb Vilsandile jalgsi läbi Käkisilma. Kuna
vallal puudub eraettevõtluse info, võime saarte
tegelikku külastatavust ainult oletada.
Tormis Lepik, sadamate ja väikesaarte spetsialist
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KIHELKONNA

Kihelkonna rahvamaja
Kristiina Pärgi taaskasutusnäitus „Tühjad taskud/ empty
pockets“, näitus on avatud 18.
oktoobrini. Kogu näituse aja on
rahvamajas vanade teksade
kogumiskott kunstnikule.

KÄRLA

Kärla rahvamaja
23. septembril kl 11 Kuressaare
Linnateatri etendus „Sipsik“.
Pilet 7, sülepilet 4 eurot (kuni
2 a lapsed).
28. septembril kl 18 tsirkus
Barrameo. Pilet 8, lastele 6
eurot.
Lisainfo karlaklubi.blogspot.
com.

LAIMJALA

Laimjala rahvamaja
27. septembril kl 19 mihklisim-

man – mihklipäeva kombestiku
tutvustamine (rahvapärimuslikud mängud, vanad seltskonnatantsud, koduleiva ja -õlle
konkurss). Rahvamaja taidlejate
hooaja avaüritus, kus astuvad
üles kõik maja üksused (lastest
memmedeni). Muusikat teeb
ans Tuulelõõtsutajad.
Pilet külalisele 5 eurot / oma
taidlejale tasuta!

LEISI

Pärsama rahvamaja
30. septembril kl 11–12.30
tsirkus Barrameo. Teid ootab
3-meetrine transformer, hiiglaslike seebimullide sõu, 3D
valgussõu, illusiooniime, salapärased inglid, žonglöörid ja lõbus
kloun. Pilet 5 eurot.
3. oktoobril kl 11 Valjala ja Leisi
piirkonna pensionäride sügispidu. Tähistame rahvusvahelist

eakate päeva kohvilauas. Kontsert „Mis värvi on armastus“.
Horoskoobiaegseid unustamatuid viise laulab Siiri Känd.
Osamaks 5 eurot. Anna enda
tulekust ja transpordisoovist
teada 30. septembriks Ainale,
tel 5397 7524 või 457 3633.
19. oktoobril kl 11–13 lustiline laupäev – kogupereüritus
– trillime ja trallime, mängime
ja lustime, meisterdame ja joonistame!
24. oktoobril kl 19 Kärla näiteselts esitab „Tükike minust
on osake sinust“– Ray Cooney
„Igaühele oma“ ainetel. Lavastaja Marika Paas. Mängivad Sinika
Kabi, Maarjus Kupits, Hannes
Tali, Aina Aavik, Laide Pugi, Jüri
Tõru, Maret Metsmaa, Eero
Grahv. Pääse 5 eurot. Töötab
teatrikohvik.
25. oktoobril kl 19 Sasku turniir.

LÜMANDA

Lümanda rahvamaja
26. septembril kl 19 Salme
vallateatri etendus „Saar“. Pilet
5 eurot kohapeal.

ORISSAARE

Orissaare kultuurimaja
23. septembril kl 19.30 Kärla
näiteseltsi etendus „Tükike minust on osake sinust“.
27. septembril kl 18 tsirkus.
30. septembril kl 19 Kuressaare
Linnateatri etendus „Röövsaak“.
17. oktoobril kl 10 doonoripäev.

PÖIDE

Tornimäe rahvamaja
20. septembril kl 11 Kuressaare
linnateatri lasteetendus „Sipsik“, piletid: sülelapsed 4 eurot,
perepilet 5 eurot, tavapilet 7
eurot.
26. septembril kl 19 Kärla

näiteseltsi etendus „Tükike
minust on osake sinust“, pilet
5 eurot.
Tagavere seltsimaja
25. septembril kl 19 Salme
Vallateatri etendus „Pink“. Pilet
5 eurot.

SALME

Salme rahvamaja
27. septembril kl 19 salongiõhtu „Hoia südame sees mind!”,
külas Risto ja Renat Ränk. Plaadiesitlus. Pääse 5 eurot. Info ja
kohtade broneerimine tel 511
2757.

KURESSAARE
Ajamaja galerii
Toomas Altnurme maalinäitus
„Terendus“. Avatud 30. septembrini.

Kuressaare kultuurikeskus
Virge Nemvaltsi õli- ja akvarellmaalinäitus „Murika ballaad“.
Avatud 5. oktoobrini.
Birgit Püve fotonäitus „#kuidasmekestame“. Avatud 20.
oktoobrini.
Kuressaare linnateater
21. septembril kl 12 Kuressaare
linnateatri lasteetendus „Sipsik“.
Piletid müügil kohapeal ja Piletimaailmas.
Kuressaare Raegalerii
Reet Sau fotonäitus „Seotud“.
Avatud 21. septembrist kuni
19. oktoobrini.
Ootame teie infot piirkondades
toimuvate ürituste ja sündmuste kohta järgmisesse vallalehte
27. septembriks. Leht ilmub 3.
oktoobril!

Naerusuu lasteaed kutsub konverentsile

Diabeedikonverents

Karala V saama- ja saunapäev

Haridusest rääkides kiputakse tihti unustama meie hariduse
kõige esimest astet – kodu ja alusharidust. Igapäevaselt väikelastega tegelevad inimesed panustavad ühiskonna tuleviku
loomisesse enam kui ühiskond nende inimeste väärtustamisse. Mitte liiga tihti ei teadvustata endale, et tulevased
teadusdoktorid, arstid ja õpetajad käivad täna lasteaias või
on vanemate hoole all kodus ja sealt algab nende haridustee.
Just seetõttu võttis Kesklinna eralasteaed Naerusuu ette
konverentsi korraldamise oma 20. tegevusaasta tähistamiseks ja kummarduseks nendele inimestele, kelle kujundada
on meie ja kogu Eesti tulevik.
Teadaolevalt toimus viimane selletaoline konverents
Kuressaares kaheksa aastat tagasi. Alusharidus on selle aja
jooksul paljugi edasi liikunud. Kuhu täpsemalt, seda vaatamegi koos 3. oktoobril 2019 toimuval konverentsil „Et
lapsel oleks hea“.
Toome fookusesse teemad, millega igapäevaselt puutuvad
kokku alushariduse õpetajad, lapsevanemad, huviringide
juhendajad jt. Peaettekande esitab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun, kes räägib alushariduse
väljakutsetest täna.
Õpetajate motivatsiooni tõstatab Imbi Viirok – tunnustatud coach, koolitaja ja suhtenõustaja. Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna juht Haidi Kanamäe
teeb ülevaate laste toitumistrendidest ja arengutest ning
selle valdkonna seadusandlusest. Lisaks pilguheit lapsevanema ja lasteaiaõpetaja vaatenurgast. Konverentsipäevast teeb
kokkuvõtte Saaremaa valla alusharidusnõunik Maiu Raun.
Konverents annab suurepärase võimaluse õpetajate päeva
eel tunnustada valdkonna inimesi spetsiifilise konverentsiga
ning mitte vähem oluline ei ole, et valdkonna inimesed saavad
omavahel kokku ja arutavad päevakajalistel teemadel.
Konverentsist osavõtt on avatud kõigile soovijatele, info
ja registreerimine Naerusuu lasteaia kodulehel.

28. septembril
Saaremaa spaahotellis Meri
(Pargi 16, Kuressaare, Abruka saal)

Laupäeval, 28. septembril peame oma väikeses
mereäärses rannakülas Karalas külamaja esisel platsil
viiendat korda saama- ja saunapäeva. Kutsume teid
ligemalt ja kaugemalt kaema, mida seekord oleme
kavandanud.
Kell 12 saama- ja saunapäeva avamine.
Kell 12–16 laadamelu, ratastel õunamahlapress, hoidiste konkurss „Karala maitse 2019“, kus selgub nii parim
soolane kui ka magus hoidis, rohevahetus, laadaloterii,
käekotibasaar.
Kell 12.30–14.30 mängib Minion lastega.
Kell 13–13.30 kultuuriprogramm. Esinevad rahvatantsurühm Pööreline Vääna-Jõesuust ja line-tantsijad tantsurühmast Pind Päkka!.
Kell 13.30–15 töötoad (seebi valmistamine ja puust
kuumaaluse meisterdamine). Juhendajad Ea VelsvebelGreenwood ja Paul Tohv.
Kell 14 algavad avatud saunade külastused. Avatud kuus
sauna. Kaasa saunalinad ja pesemisvahendid. Neid saab ka
kohapeal osta.
Kell 14 tarkust täis jutud – „Saunatraditsioonid“. Lektor
Leo Filippov.
Kell 14–16 kaks joogatundi Liina ja Atsiga. Kaasa joogamatt. Info Liina Elvik 553 8710.
Kell 15–16 ja 17–18 reiki grupiseansid, osalustasu 20
eurot. (Haara pleed ja padi ühes!) Info: Kaja Kuivjõgi, kipikaja@gmail.com, tel 526 5230.
Meie tegevusi aitab mitmekesistada ka politsei-ja piirivalveamet.
Kell 16 lõpetamine ja tänamine.
Kell 17 Roopa mälestusristi juures küünalde süütamine,
lillede ja pärja asetamine Estonia huku 25. aastapäeva
ohvrite mälestamiseks.
NB! Kell 11.45 väljub Lümandast Ranna Reiside tasuta
buss üritusele. Tagasi Lümandasse kokkuleppel.

Tiia Leppik, Kesklinna eralasteaed Naerusuu direktor

Vestlusõhtu lossis
Reedel, 20. septembril kell 18–19.30 toimub Eesti Arhitektide Liidu avalik vestlusõhtu Kuressaare lossis teemal
„Edukas omavalitsus? Hetkeseis ja tulevik“. Vestlusringis
osalevad Saaremaa vallavanem Madis Kallas, vallaarhitekt
Mark Grimitliht, EALi president Katrin Koov ja asepresident
Andro Mänd.
Olete oodatud!

Vald otsib jõulukuuske
Hea Saaremaa valla elanik, vald otsib kõige ilusamat jõulupuud just valmis saanud Kuressaare kesklinna. Kui sinu maa
peal kasvab selline ilus puu ja sa soovid seda ka teistele
näidata, siis võta palun konkursist osa!
Puu kõrgus võiks olla 12–18 meetrit ning see võiks asuda
Saaremaa piires. Konkursist osa võtmiseks tee oma uhkest puust foto ja saada see koos asukoha ja kirjeldusega
aadressile vald@saaremaavald.ee või teata puust telefonil
452 5000.
Konkursi võitja saab ooperipäevade kinkekaardi.
Saaremaa vallavalitsus

Kell 9.30–10 näitus firmadelt, registreerumine.
10–10.05 avasõna.
10.05–10.55 diabeeti haigestumise ohutegurid ja kuidas neid
ära tunda. Ulvi Tammer-Jäätes, Eesti Diabeediliidu juhataja.
10.55–11.40 diabeet ja geeniteadus. Neeme Tõnisson, Tartu
Ülikooli kliinikumi geneetikakeskuse arst, Geenivaramu teadlane.
11.40–12.30 lõuna.
12.30–13.15 diabeedilaps ja sport. Kristi Peegel, Eesti Laste
ja Noorte Diabeediühingu juhataja, kogemusnõustaja.
13.15–14 uutest võimalustest diabeediravis ja uudiseid Euroopa Diabeedikonverentsilt. Ulvi Merendi, Ida-Tallinna keskhaigla
endokrinoloog.
14–14.30 kohvipaus.
14.30–15.15 eaka diabeetiku hoolekande võimalustest täna
ja tulevikus. Eve Lääts, hoolekodu Saaremaa Valss juhataja.
15.15–16 diabeedi abikoerad. Kati Ernits, hüpokoerte koolitaja.
16–16.30 paneeldiskussioon.
16.30–16.45 konverentsi lõpetamine.
Konverentsi modereerib Ulvi Tammer-Jäätes.
Toetajad: Saaremaa vald, kohaliku omaalgatuse programm ja
Tervise Arengu Instituut.
Konverents on TASUTA. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Registreerimislingi leiab Saaremaa Diabeediseltsi Facebooki
lehelt. Info telefonil 528 6475.

VALD PAKUB TÖÖD
Veel kestavad Saaremaa vallavalitsuse avalikud konkursid
sotsiaalnõuniku ja Leisi teenuskeskuse piirkonna sotsiaaltööspetsialisti ametikohale.
Sotsiaalnõuniku teenistuskoha eesmärk on sotsiaaltöö koordineerimine ja arendamine Saaremaa vallas.
Kandideerimiseks esitada CV; motivatsioonikiri; haridust
tõendavate dokumentide koopiad; isikut tõendava dokumendi
koopia; muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt
23.09.2019 kell 12 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee
või Saaremaa vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819
Kuressaare, märgusõna „Sotsiaalnõunik“.
Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Mare Naaber, mare.naaber@saaremaavald.ee, tel 452 5062.
Leisi teenuskeskuse piirkonna sotsiaaltööspetsialisti põhiülesandeks on Saaremaa valla (Leisi piirkonna) elanike sotsiaalse
toimetuleku toetamine ja parema elukvaliteedi tagamine,
lähtudes sihtgrupi vajadustest ja huvidest.
Kandideerimiseks esitada CV; motivatsioonikiri; haridust ja
erialast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopiad;
isikut tõendava dokumendi koopia; muud dokumendid, mida
kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt
23.09.2019 kell 12 e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee
või Saaremaa vallavalitsusele aadressil Tallinna tn 10, 93819
Kuressaare, märgusõna „Sotsiaaltööspetsialist“.
Lisainfo: Reelika Murd, reelika.murd@saaremaavald.ee, tel
452 5056.
Rohkem infot www.saaremaavald.ee/tookohad.

Üritust toetab Saaremaa vald ja Karala Külaelu Arendamise
Selts.
Oled oodatud kogu perega, sest tegevusi jätkub kõigile!
Info: Kaja Juulik, kajajuulik@gmail.con, tel 5662 7840.

Infoseminarid piirkondades
29. augustil kiitis Saaremaa vallavolikogu heaks Saaremaa
valla mittetulundustegevuse toetamise uue korra.
Tutvustamaks uut korda, kohtuvad abivallavanem Kristiina Maripuu ning arendus- ja kommunikatsiooniosakonna
juhataja Karin Närep piirkondades küla- ja alevikuvanemate
ning mittetulundusühingute ja seltsingutega.
Infoseminari päevakord: mittetulundustegevuse toetamise uuest korrast, küla- ja alevikuvanema valimisest,
küla- ja alevikuraha taotlemisest 2019, siseturvalisuse
aktuaalsetest teemadest piirkonnas, jooksvad küsimused.
Kohtumiste ajad
Kihelkonna rahvamajas
Laimjala teenuskeskuses
Lääne-Saares (Lümanda Maja)
Salme (Salme rahvamaja)
Valjala rahvamaja
Torgu (Torgu kogukonnamaja)

7.10. kl 18–20
23.09. kl 18–20
3.10. kl 17–19
1.10. kl 18–20
2.10. kl 18–20
30.09 kl 18–20
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Kuressaare päevakeskuses
Neljapäeval, 19. septembril kell 13 dr
Saima Tišleri loeng „Külmetushaigused. Sügisesed vitamiinirikkad toidud ja hoidised“.
Reedel, 20. septembril kell 14 andestamisest kõneleb Saarte praost Anti Toplaan.
Teisipäeval, 24. septembril kell 14 meenutame Balti ketti koos Ülo Tõrsiga. Vaatame
videokatkendeid ERR-i arhiivist.
Kolmapäeval, 25. septembril kell 13 lõõtsalõuna tantsuga.
Neljapäeval, 26. septembril kell 12 taimekaitse koduaias. Kõneleb põllumajandusameti

TRÜKIARV:
15 500

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

Lääne regiooni Saare esinduse peaspetsialist
Maie Hõbenael.
Reedel, 27. septembril kell 13 laulame
Mariniga tuntud laule.
Teisipäeval, 1. oktoobril kell 13 Anne Tiitsoni
tööde näituse „Värvid ja emotsioonid“ avamine.
Neljapäeval, 3. oktoobril kell 13 Kuressaare
Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
4.–30. septembrini fotoringi näitus „Suvereportaažid“.
			
Kuressaare päevakeskuses alustavad

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

sügishooajal järgmised huviringid: arvutiõpe algajatele (K), fotoring (E), gobelään
ja kangastelgedel kudumine (T), inglise keel
algajatele ja edasijõudnutele (N), jooga (T),
kunstiring algajatele ja edasijõudnutele (T),
kõhutants (E, T, K), käsitööring (N), laulureede
(R), line-tants (E, T), muusikaring (K), mälumäng (E), ravivõimlemine (E), saskumäng (E,
N), seeniorite tants (R), siidimaal (K), tervisevõimlemine (E, K, N), viltimine (K).
Lisainfo ja registreerimine telefonil 453 3528.
Lisainfo päevakeskuse kodulehel www.
kuressaarehoolekanne.ee.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

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

