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Avaneb projektitoetuste taotlusvoor
Mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor on avatud 1.
aprillist kuni 18. aprillini kell 16.00. Toetust
antakse kogukonna ja valla arengule suunatud
tegevuste/ürituste toetamiseks ning samuti
teiste rahastamisallikate kaudu esitatavate projektide omafinantseeringu katmise toetamiseks.
Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema
suunatud valla elanikele ja/või esindama valda
laiemale üldsusele väljaspool valla haldusterritooriumi.
Maksimaalne toetussumma taotluse kohta on
3000 eurot. Ürituste läbiviimist toetatakse 85%
projekti eelarvest ja kaasrahastatava omafinantseeringu toetamise korral 85% minimaalsest
omafinantseeringust.
Enne toetuse esitamist tehtud kulutused ei
ole toetuskõlblikud. Projektitoetust antakse
järgmistes valdkondades: kultuur; harrastus- ja
võistlussport;
tervishoid
ja sotsiaalhoolekanne,
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Projektitoetuse eraldamise otsustab vallavaST
litsus hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluse saamist valdkondlike hindamiskomisjonide
ettepanekute alusel, arvestades sealjuures: vastava valdkonna eelarveliste vahendite olemasolu; projekti objekti või tegevuse sisalduvust
arengukavades ja olulisust valla üldise arengu
seisukohalt; projekti eelarve kulude põhjendatust; taotleja võimekust projekti elluviimisel ja
Saaremaa vallavalitsus kuulutas välja kandiedasist jätkusuutlikkust; projekti elluviimiseks
daatide esitamise Eerik Haameri nimelisele
vajalike finantsressursside, sh taotleja omafikunstiauhinnale. Kandidaate saab esitada
nantseeringu olemasolu; toetusest kasusaajate
kuni 30. detsembrini 2019.
arvu; tegevusvaldkondade mitmekesisust.
Saaremaa vald on andnud Eerik Haameri
Taotlused koos kõigi nõutud lisadega tuleb
nimelist auhinda välja kaks aastat, 2017. aasesitada elektrooniliselt läbi taotluskeskkonna,
tal kunstnik Uno Roosvaltile ja aasta hiljem
mis asub aadressil toetused.saaremaavald.
Karel Koplimetsale.
ee. Taotlus peab olema esitatud hiljemalt 18.
Selle Kuressaare linnavalitsuse algatatud
aprillil kella 16.
kunstiauhinna eesmärk on tunnustada silmaTäpsem info on saadaval Saaremaa valla
paistvaid saavutusi kunsti valdkonnas ja jäädkodulehel https://www.saaremaavald.ee/mitvustada kunstnik Eerik Haameri mälestust.
tetulundusliku-tegevuse-toetamine.
Eerik Haamer (17.02.1908 Kuressaare
Lisainfot projektitoetuste taotlemise kohta
– 4.11.1994 Kungälv, Rootsi) oli Pallase
saab Saaremaa vallast tel 452 5031, veiko.viil@
kunstikoolkonna esindaja ja üks 20. sajandi
saaremaavald.ee (Veiko Viil) või tel 452 5169,
silmapaistvamaid eesti maalikunstnikke, kuimaire.kaarid@saaremaavald.ee (Maire Käärid).
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Tulekul on
maakonna arengukonverents

Pille Mägi rõõmustab tulevases
kodumajandusklassis, et ehitustööd
kulgevad majas plaanipäraselt.
Foto: Valmar Voolaid

Lümanda keskusehoone
novembris alanud remont on jõudnud poole
peale – paras aeg teha
väike ülevaade. Maja
peab valmis saama augusti lõpuks.

Lääne-Saare Kultuurivara juhatuse
liikme Pille Mägi sõnul ollakse
töödega ilusasti ajagraafikus.
„Lammutustööd on tehtud, uued
seinad on leidnud oma õiged
kohad ning erinevad blokid välja
moodustunud,’’ tutvustab ta.
Praegu käivad suures osas viimistlus-, pahteldus-, ventilatsiooni- ning elektritööd. Pille sõnul on
sisekujunduse peamisteks märksõnadeks rahvuslikkus ja retro ning
väljast hakkab maja välja nägema
nagu algusaastatel, 1980ndail –
valge ja pastelselt kollane.

Kõik ruumid kasutusse
Meril Kallasmaa
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valla elanikke üles avaldama arvamust Kuressaare tänavaliikluse
osas. Vallavalitsusse
5.
aprillil süüdatakse
EV 100 meesjõudis
üle saja liiklusteekonna üleskutsel austusküünlad
malise pöördumise.
Asutavasse
Kogusse kuulunud

Uue nimega Lümanda Majas
hakkavad pärast hoone valmimist
paiknema kultuurimaja, raamatukogu, koolisöökla, noortekeskus,
jõusaal, sporditegevused, bändiruum ja Lümanda kooli 1.–3. klass
koos kodundusklassiga. Spordijuhi

kabinetis hakkab vastu võtma ka
kooliarst.
Kui pärast Lümanda sovhoosi
tegevuse lõppu seisis osa ruume
pikalt tühjana või neid kasutati
harva, siis pärast remonti lähevad kasutusse kõik ruumid.
Peaaegu kogu maja on ümber
planeeritud. Alumisele korrusele
peauksest sisse tulles jääb vasakut kätt raamatukogu, kus maja
algusaastail olid arstikabinetid.
Varem asus raamatukogu hoopis
ülakorrusel.
Ka koolisöökla hakkab paiknema allkorrusel.
Kõige vähem muudatusi tehakse
saalis, mida hakatakse kasutama
nii kultuurimaja saali kui ka koolivõimlana. Küll aga tehakse uueks
valguse- ja helipult, mis oli pärit
maja avamise ajast – aastast 1986.
Olulise uue lisana on saali juurde
planeeritud esinejate garderoo-

bid, mis Pille sõnul võimaldavad
tulevikus kutsuda majja mängima
professionaalset teatrit.
Sama koha peale jääb ka jõusaal.
Teisele korrusele tulevad noortekeskus ja Lümanda põhikooli
esimesed kolm klassi. Kirjude
PVC materjalist põrandatega koolitsooni (varem oli siin Lümanda
sovhoosi kontor) hakkab pääsema
eraldi uksest, mida varem kasutasid raamatukogu külastajad.
Selles osas on kolm klassiruumi,
õpetajate tuba ning kodundusklass. Viimane asub kunagises
sovhoosidirektori ja hilisemas
vallavanema kabinetis ning sel
on ka eraldi sissepääs juhuks, kui
kodundusklassi soovib kasutada
lahendaksime
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120 rahvasaadiku sünnikohtades.
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Kuressaare linnas
Kalevi tn 34 detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule suunamine
Saaremaa Vallavalitsuse 24.09.2019
korraldusega nr 2-3/1694 võeti vastu ja
suunati avalikule väljapanekule Kuressaare
linnas Kalevi tn 34 detailplaneering. Selle
järgi jagatakse olemasolev katastriüksus
kaheks krundiks, millest ühele (aadressi
ettepanek Tehnika tn 20) on kavandatud
kaks hoonet, maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1650 m², ja teisele (aadressi ettepanek Kalevi tn 34) üks hoone maksimaalse
ehitisealuse pinnaga 1300 m².
Lisaks on lubatud mõlemale krundile
rajada üks kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga
abihoone (nt prügimaja). Hoonete kasutusotstarveteks on kavandatud büroohoone maa, teenindushoone maa, laohoone
maa ja logistikakeskuse maa. Katastriüksuste sihtotstarbeks on planeeritud äri- ja
tootmismaa. Juurdepääsuks kruntidele on
kavandatud kolm ühist juurdepääsu – kaks
mahasõitu Tehnika tänavalt ja üks mahasõit
Kalevi tänavalt. Planeeringulahenduse on
kooskõlastanud maanteeamet ja päästeamet.
Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla
kontaktvööndi ühisplaneeringu (edaspidi
ühisplaneering) maakasutuse kaardile asub
planeeringuala ettevõtlusalal.
Ettevõtlusala all mõistetakse ühisplaneeringus keskkonda mittehäirivate
tööstusettevõtete ja ladude, kuid ka äri- ja
teenindusettevõtete maad, kus lubatud
katastriüksuste sihtotstarbed on ärimaa ja
tootmismaa. Tulenevalt detailplaneeringu
eesmärgist on planeeritav tegevus kooskõlas ühisplaneeringuga.
Kalevi tn 34 detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub ajavahemikul 21.10.–
03.11.2019. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel
aadressil www.saaremaavald.ee/planeerimine ning paberkandjal Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10, Kuressaare, ruum 308).
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul
õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse
kohta arvamust.
Ettepanekud ja vastuväited esitada
kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele
e-postiga aadressile vald@saaremaavald.
ee või paberkandjal. Detailplaneeringu
avalik arutelu toimub 20.11.2019 kell
16 Saaremaa vallamajas (Tallinna tn 10,
Kuressaare II korruse väikeses saalis).

VALLAVOLIKOGU
ISTUNGILT
Vallavolikogu 27. septembri istungil
Muudeti vallavolikogu 12.10.2018 määrust
„Saaremaa valla arengukava 2019–2030“,
mille alusel jõustub arengukava muudetud
versioon.
Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks
2020–2023 suunati teisele lugemisele vallavolikogu erakorralisele istungile, mis toimub
11. oktoobril.
Saaremaa valla 2019. aasta II lisaeelarve
kiideti heaks ja suunati teisele lugemisele.
Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa
Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kehtestamine kiideti heaks ja suunati
teisele lugemisele.
Kehtestati huvihariduse ja -tegevuse toetuse
kord.
Volikogu otsuse alusel seati kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõigus Saaremaa
vallale kuuluvale Kudjape alevikus asuvale Kummeli põik 1 kinnistule (registriosa nr 3163334,
katastritunnus 27003:001:00439, pindala
10 012 m²).
Muudeti vallavolikogu 3.11.2017 otsust
„Volikogu alatiste komisjonide koosseisude
kinnitamine“: arvata piirkondliku arengu ja
külaelukomisjonist välja Olev Ait ja liikmeks Jüri
Kuusk, arvata rahanduskomisjonist välja Mare
Poopuu ja liikmeks Kalmer Poopuu.

3. oktoober 2019

VOLIKOGU LIIGE ARVAB

Kahe aastaga on vald teedesse
investeerinud ligi 4,5 miljonit
Kuna kaks aastat ühisvalda hakkab läbi saama, on aeg teha väike
ülevaade, kuidas meil läinud on.
Teede ja tänavate seisukord kõnetab kõiki, seda kinnitavad ka
mitmed küsitlused, kus enamasti
seatakse esikohale just teedega
seonduvad probleemid.

Tambet Kikas
vallavolikogu sotsiaaldemokraatliku
erakonna fraktsiooni esimees

Kuna teema tekitab alati ka emotsioone, kostub aeg-ajalt ikka nurinat, et teede rahastus
on justkui mingi piirkonna suunas kallutatud.
Selle arvamuse kummutamiseks vaatame otsa
senitehtule.

Üldjuhul on tööde aluseks võetud endiste
valdade teedehoiukavad. Päris 100% ei ole
neid paraku alati järgida olnud võimalik, kuna
teetööde vajadused võivad kiiresti muutuda ja
mõni teelõik vajab kiiremat remonti, kui teekava
ette nägi. Samuti on teede rahastus toimunud
üldjoontes samade proportsioonide järgi, nagu
riik oli valdadele avalike teede hoolduseks eraldanud 2016. aastal.
2018. aastal keskenduti suures osas olemasolevate katete korduspindamistele ja suund
võeti sellele, et valmistada suuremas mahus ette
tolmuvabade katete aluseid 2019. aastaks. Kahe
aasta jooksul on rajatud tolmuvabasid katteid u
80 kilomeetrit, neist peaaegu 60 km tehti 2019.
aasta jooksul. Teedesse investeeriti 2018. aastal
u 1,9 miljonit eurot ja 2019. aasta jooksul u 2,6
miljonit eurot.
2019. aastal lisandus eelarvesse Riigikogu
poolt eraldatud 400 000 eurot, mis oli määratud
tolmuvabade katete ehituseks just maapiirkondades ja Kuressaare teede investeeringuteks
seda raha ei kasutatud. Kuressaare kesklinna
projekti investeeringud selles arvestuses samuti
ei kajastu, kuna rahastusallikad sellele ei ole
seotud teedele eraldatavate vahenditega.

Nagu tabelist näha, järgib rahastuse jagunemine piirkonniti üldjoontes algselt kokkulepitud proportsioone. Väikesed kõikumised
on paratamatud, samuti on tööde sisu ja hind
erinev. Kuressaare ja maapiirkondade vahe
ongi erinev, kuna riigi poolt rahastatakse
tänavaid 5 korda kõrgema toetusega kui kohalikke maanteid, ja tänava ülalpidamine ongi
kordades kallim.
Samas on statistika tore seetõttu, et alati saab
soovi korral võrrelda investeeringute suhtarve
näiteks elanike arvuga. Sellisel juhul on suhted
risti vastupidised ja kõige suurem rahastus ühe
inimese kohta oli 2018. ja 2019. aasta jooksul
piirkonniti Torgus 395 eurot inimese kohta ja
kõige väiksem Kuressaares 49 eurot inimese
kohta. Lääne-Saare ja Mustjala piirkondade
vastavad arvud on 160 eurot ja 347 eurot inimese kohta.
Kokkuvõttes saab tõdeda, et kõikide piirkondade teede rahastamise kogumaht on võrrelduna 2016. aasta baasiga arvestatavalt kasvanud ja
rahastamise jagunemisel lähtutakse ühinemislepingus kokkulepitud proportsioonidest. Kahe
aasta vältel on valla teedesse investeeritud u 4,5
miljonit eurot.

Valla teed ja rahastuse osatähtsused piirkonniti.
Piirkond
Kuressaare
Lääne-Saare
Leisi
Valjala
Salme
Kihelkonna
Orissaare
Pöide
Mustjala
Laimjala
Pihtla
Torgu

vallateed km
76,4
410,7
211,5
116,1
101,4
102,9
83,4
105,0
98,5
95,6
79,7
69,1

km %
4,9
26,5
13,6
7,5
6,5
6,6
5,4
6,8
6,4
6,2
5,1
4,5

2016 rahastuse %
18,2
23,8
12,1
6,9
5,8
5,8
5,7
5,1
4,9
4,6
3,8
3,3

2018 rahastuse %
9,5
29,5
8,0
8,3
7,2
5,0
6,7
5,7
6,1
3,3
8,5
2,3

2019 rahastuse %
18,1
23,1
11,7
6,7
8,3
5,6
5,5
4,9
4,8
4,5
3,7
3,2

VALLAVALITSUSE ISTUNGITELT
Toetuse maksmine

Vallavalitsus eraldas 24. septembri istungil
MTÜ-le Eesti Muusikanõukogu juhtumipõhiselt
valla projektitoetuste reservist 500 eurot rahvusvahelise muusikapäeva kontsertide korraldamiseks Saaremaal 1. oktoobril 2019 ja valla
eelarvest 500 eurot MTÜ-le Saarepiiga Koolitus
alushariduse konverentsi „Et lapsel oleks hea“
korraldamiseks.
Samal istungil eraldas vallavalitsus SA-le Saare
Arenduskeskus 21 640,30 eurot PATEE („Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse
edendamiseks“) projekti 2020. aasta tegevuste
elluviimiseks omaosaluse katmiseks.

Lumetõrje riigihangete korraldamine Pöide
ja Valjala piirkonnas

Vallavalitsus otsustas 24. septembri istungil
korraldada avatud hankemenetluses riigihanke
„Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide piirkonnas“ ja 1.
oktoobri istungil „Lumetõrje Saaremaa vallas Valjala
piirkonnas“. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on
majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse
edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

Vallavara omandamine

Vallavalitsus otsustas 24. septembri istungil
omandada AS-lt Kuressaare Soojus tasuta võõrandamise teel Kuressaares Kalevi tn 1b asuvast
katastriüksusest moodustatava kinnistu.
Kinnistu omandamine on Saaremaa vallale
vajalik lemmikloomade varjupaiga rajamiseks.

Vallavalitsus otsustas omandada ka Valsimaja
OÜ-lt Kuressaares Puusilla tee L4 asuva kinnistu
(100% transpordimaa, pindala 415 m²) hinnaga
13 000 eurot, mis on vajalik kopteriplatsile ja
Põduste jõe sillale juurdepääsutee rajamiseks.
Samuti otsustas vallavalitsus omandada tasuta
Kudjape alevikus asuvast Mereääre kinnistust
Kannikese tänav T4 katastriüksuse (sihtotstarve
transpordimaa 100%, pindala 1091,0 m2).
1. oktoobri istungil otsustas vallavalitsus
omandada: Eesti Vabariigilt tasuta Mullutu külatee kinnisasja (pindala 1666 m2, sihtotstarve
transpordimaa), bilansilise väärtusega 10 eurot,
ning Eesti Vabariigile kuuluva Sauvere külas asuva
Külaplatsi kinnisasja (pindala 10 003 m², sihtotstarve üldkasutatav maa) hinnaga 4400 eurot.

Vallavara müük

Vallavalitsus otsustas 1. oktoobri istungil võõrandada Leisi alevikus Karja tn 2 asuva 4-toalise
munitsipaalomandis oleva korteri avalikul kirjalikul
enampakkumisel alghinnaga 30 000 eurot.
Samal istungil otsustas vallavalitsus müüa
avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluva
Vendise külas asuva Sauvere koolimaja kinnistu.
Kinnistul asub amortiseerunud kahekordne hoone, alghinnaga 8000 eurot.

Peremehetu ehitise hõivamise algatamine

Vallavalitsus andis 1. oktoobri istungil korralduse algatada menetlus Koimla külas reformimata
riigimaal asuva endise kontorihoone peremehetuse tuvastamiseks. Viimane kasutaja oli Koimla

põllumajandusühistu.

Muudatused sõiduplaanides

Seoses Kuressaare kesklinna ehitustööde
lõppemisega muudetakse kõiki Uuelt tänavalt
ringi suunatud linnaliinide ja maakonnaliinide
sõiduplaanide marsruute. Kasutusele võetakse
taas Pargi peatus Lossi tänaval, ajutine peatus
Kitsal tänaval likvideeritakse.
1. oktoobril avatakse uus liin nr 5702 Orissaare-Nenu-Tornimäe-Orissaare. Reisijate taotlusel
lisatakse liinile ettetellimisel Kõrkvere küla läbimise võimalus ja Reina peatus.

Kallasraja tõkestamine

Vallavalitsus andis Teeääre Veis MTÜ-le nõusoleku tõkestada loomade karjatamise eesmärgil
kallasrada Üüdibe küla Tamme, Uustalu ja Tiidriku,
Lassi küla Lautri, Tiirimetsa küla Laasiniidu, Tormi,
Kaunimaa, Absto, Absto-Sassi, Vaheniidi, Taraja,
Põlmaa, Anni, Ranna, Ramba, Vaheniidi, Kotka ja
Jaagupõllu maaüksustel. Vajadus kallasrada tõkestada kaasneb seoses karjaaedade ehitamise ja
loomade karjatamisega poollooduslike koosluste
hooldamiseks.
Teeääre Veis MTÜ varustab karjaaiad vähemalt
kuue väravaga, mis võimaldavad kallasrada ka
edaspidi kasutada.
Kõigi vallavalitsuses vastu võetud otsuste ja
korraldustega saab tutvuda Saaremaa vallavalitsuse dokumendiregistris delta.andmevara.ee/
saaremaa_vald/.

Saaremaa Teataja
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Mida teeb teenuskeskuse
sotsiaaltööspetsialist?
Tihtipeale küsitakse,
millised on valla teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialisti ülesanded
või milles seisneb näiteks
tema töö erinevus koduhooldajaga võrreldes.
Oma tööst kirjutavad
nelja teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialistid, aga
samasugused ülesanded
on ka nende kolleegidel
teistes teenuskeskustes.
Ühised ülesanded on
välja toodud ka lisaloos.
Kihelkonna teenuskeskuse
sotsiaaltööspetsialist

Kairi Nuut
Valjala teenuskeskuse
sotsiaaltööspetsialist

Valjala piirkonnas elab üle 1300
inimese. Kuna asume üsna Saaremaa keskel, on Valjalast väga hea

Kihelkonna teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialistile Mare Kurvitsale (keskel) on abiks koduhooldajad
Reet Nõupuu ja Kätlin Mardim.
FOTO: Eva-Maria Mäe

Teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialisti ülesanded
Sotsiaaltööspetsialist nõustab inimesi sotsiaalteenuste ja -toetuste saamise osas, abistab vajalike taotluste vormistamisel, käib koduvisiitidel,
kui on vaja hinnata inimeste toimetulekut ja abivajadust ning suunab neid
vajalike teenuste saamisele.
Sotsiaaltööspetsialist otsustab ka toimetuleku-, matuse-, sünnitoetuse
määramise, samuti väikese sissetulekuga peredele sissetulekust sõltuva
toetuse üle. Sotsiaaltööspetsialist saab määrata inimestele erinevaid
sotsiaalteenuseid, nagu kodu-, sotsiaaltranspordi-, viipekeele tõlketeenust, iseseisvat toimetulekut soodustavat sotsiaalteenust, perelepitust,
toidupanga-, nõustamis- ja teraapia- ning vältimatut sotsiaalabi teenust.
Sotsiaaltööspetsialist teeb ka juhtumipõhiselt koostööd erinevate koostööpartneritega (nt politsei, päästeamet, haigla, noortekeskuse töötajad) ja
osaleb võrgustikutöös, edastab taotlusi sotsiaalkomisjoni, osaleb vajadusel
komisjoni töös ja korraldab sotsiaalteenuste kättesaadavust abivajajatele.
Samuti abistab sotsiaaltööspetsialist puudega või liikumisraskusega
inimesi puude- ja töövõime hindamise taotluste jms dokumentide täitmisel
ja vormistamisel. Vajadusel aitab neil tuua apteegist ravimeid ja osutab abi
transpordi korraldamisel, kui on vaja minna pere- või eriarstile.
Sotsiaaltööspetsialist väljastab ka parkimiskaarte ja käib vallavalitsuse
esindajana õnnitlemas eakaid juubilare.
Allikas: Mare Kurvits, Juta Sepp, Kairi Nuut, Merilin Nöör

transpordiühendus Kuressaarde.
Kõige rohkem tunnevad inimesed
puudust apteegist.
Sotsiaaltöö ei ole võrreldes
varasemaga väga palju muutunud. Pigem oleme saanud mitme
piirkonna peale juurde lastekaitsespetsialisti. Kui on muresid lastega, siis see puudutab terve pere
toimetulekut ja abistamist.
Avalduste ja taotlustega saab
ikka pöörduda teenuskeskusesse
ja kui kellelgi ei ole võimalik halva
tervise või transpordi puudumise
tõttu ise kohale tulla, saab helistada ja nõu küsida. Sotsiaaltööspetsialist kuulab mure ära, aitab
probleemi lahendada ja kui me
ei saa seda kohapeal lahendada,
suuname vajadusel lahendamiseks
sotsiaalkomisjonile.

Varasemast on hea koostöö
piirkonna eakamate inimestega ja
koostöös jätkame ürituste korraldamise ja kooskäimistega.
Merilin Nöör
Orissaare teenuskeskuse
sotsiaaltööspetsialist

Orissaare piirkonnas elab üle
1700 inimese ja teenuskeskuses
töötab kolm sotsiaalvaldkonna töötajat: sotsiaaltööspetsialist Merilin
Nöör, koduhooldaja Gea Siiner ja
lastekaitsespetsialist Kaide Aaso.
Sotsiaaltööspetsialistina teen
juhtumipõhiselt koostööd ka
lastekaitsespetsialisti, tervishoiutöötajate ja politseiga. Regulaarselt
toimuvad piirkonna sotsiaalvõrgustiku partneritega kohtumised
(kohalik omavalitsus, kooli sot-

siaalpedagoog, noorsoopolitsei,
piirkonnapolitsei).
Koduhooldaja Gea tööks on
sotsiaaltööspetsialisti poolt läbi
viidud abivajaduse hindamise
tulemusel kliendile määratud
teenuste osutamine. Kuna viibin
tööülesannete täitmise tõttu sageli
kontorist väljas, soovitan võimalusel vastuvõtule tulekuks aja eelnevalt telefoni teel kokku leppida.
Juta Sepp
Torgu teenuskeskuse
sotsiaaltööspetsialist

Torgu teenuskeskuse piirkonnas
on ligikaudu 300 elanikku, sh lapsi
28, tööealisi 158 ja pensionäre 114
inimest.
Muude sotsiaaltööspetsialistile
omaste ülesannete kõrval, mis on
kõigis teenuskeskustes ühesugused,
osutan igapäevaselt transporditeenust Salme lasteaias ja koolis käivatele lastele, samuti sotsiaaltransporditeenust abivajajatele Salme
ja Torgu piirkonnas ning ka üks
kord kuus Kuressaarde sõitmiseks
(vajalikes asutustes, nagu näiteks
haiglas, apteegis, politsei- ja piirivalveametis jm käimiseks).
Teenuskeskuses osutan sotsiaalnõustamist üldjuhul eelnevalt
kokkulepitud aegadel.
Saaremaa vallavalitsuse kodulehelt (www.saaremaavald.ee/en/
sotsiaal) on võimalik leida kõigi
sotsiaaltööspetsialistide kontaktid.
Uue võimalusena saab nüüd kaardirakenduse abil (sisestades otsingureale oma küla või linna nime) leida
kiiresti oma piirkonna sotsiaaltöö-,
lastekaitse-, eestkostespetsialisti ja
võlanõustaja andmed.

Enamik toetab jalgteede osakaalu suurendamist
Algus lk 1
Ilmekaid näiteid, et eelkõige
linnaruum, mitte temperatuur,
soodustab linnaruumi kasutamist, on maailmas palju. Näiteks:
Londonis Carnaby tänav, Glasgows
Buchanani tänav, Bergenis Torgallmenningen. Nii, nagu Kuressaare
vanalinnas paiknevad hooned
on kliimasse planeeritud nuti-
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Millised on erinevad
hooldusvõimalused kodus?

Mare Kurvits
Kihelkonna piirkonnas elab üle
700 inimese. Väga suur on eakate
osakaal, kuid ka noori peresid on
viimastel aastatel juurde tulnud.
Sotsiaaltööspetsialisti töö noores
arenevas vallas on pakkunud rõõmu, muresid, väljakutseid.
Koduvisiitidel käies jätkub tavaliselt juttu kauemaks, kuna paljud
eakad elavad üksi ning soovivad
suhelda. Neil läheb alati silm särama, kui tunnevad, et saavad abi
ja toetust.
Mul on abiks kolm väga tublit
koduhooldajat: Kätlin Mardim ja
Reet Nõupuu ning Lümanda piirkonnas Vaari Läets. Koduhooldajad abistavad koduteenusele suunatud kliente toimingutes, mida
abivajaja ise ei suuda. Abistavad
toidu toomisel poest, ravimite
toomisel apteegist, arsti juures
käimisel, asjaajamisel, majapidamistoimingutes, isiku hooldusel.
Vajadusel toovad koju ka sooja
toidu. Iga kliendi puhul lähtume
tema isiklikust abivajadusest. Seda
hindabki sotsiaaltööspetsialist.
Sotsiaaltransporditeenust osutan
koostöös koduhooldajatega.
Lisaks abistan, nagu teistegi
piirkondade sotsiaaltööspetsialistid, ka töötuid, tööotsijaid,
erivajadusega kliente ja nende
peresid erinevates küsimustes.
Tihe koostöö on lastekaitse, politsei, piirkonna koolide ja valla
hoolekandeasutustega.
Minu piirkonnale, mis on endise Kihelkonna valla territoorium, lisandus selle aasta algusest
osa endise Lümanda (hilisema
Lääne-Saare) valla piirkonnast.
Aga ka vastuvõtule Lümandasse
Signe Lõhmuse juurde võib alati
minna. Tema suunab taotlused
mulle edasi.
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kalt – külmad tuuled suunatakse
üle katuseharja ja päike soojendab tänavaid niisamuti targalt,
peab käsitlema ka kergliiklust.
Nii on olulised kergliiklust toetavad funktsioonid – rattaparklad,
võimalikud katusega rattahoidjad
kortermajade ja koolide juures,
nagu seda on riietus- ja duširuumid
töökohtades ja nagu teepuhasta-

misel on esimeseks prioriteediks
jalgteed. Kõik see peab käsikäes
käima ka tänavate planeerimisel.
Oleme kõik mõtted kinni püüdnud ning kõik edasiviivad ja eelarvesse mahtuvad muutused seome
tervikpildiks koostöös transpordiplaneerimisele ja liikluskorraldusele spetsialiseerunud ekspertidega
Stratumist ja TTÜst. Muutusi lin-

naruumis saame loodetavasti juba
kevadel maitsta. Arutelu pidamisel
on oluline, et pinnale jääksid argumenteeritud ja tõenduspõhised
seisukohad. Seejuures on tähtis polariseerumise ületamine. Eesmärk
ei ole kellegi õiguse tõestamine
ega vastandumine, vaid ühise linnaruumi loomine.
Mark Grimitliht, vallaarhitekt

Kui inimene tunneb, et ta ei tule
igapäevaeluga kodus toime, või
märkavad seda kõrvalseisjad,
tuleb pöörduda Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonda
sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule (kas kohale tulles või heAina Prei
listades). Pöörduda võivad ka
sotsiaaltööspetsialist naabrid, lähedased, perearstid
jne. Kõrvalabi vajadus võib tekkida vanusega, tervisliku seisundi halvenemisel,
samuti trauma või õnnetuse tagajärjel.
Abi osutamist reguleerib Saaremaa vallavolikogu 26. aprilli 2019 määrus nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ ja abi osutatakse
üldjuhul taotluse alusel.
Sotsiaaltööspetsialist selgitab kodukülastuse
käigus abi andmise vajaduse ja ulatuse. Seejuures
hinnatakse ja arvestatakse inimese individuaalseid vajadusi, tugevusi, võimalusi ning tema
enda suutlikkust ning võimekust. Hindamise
tulemusena selguvad ka konkreetsemad toimingud, milles kõrvalabi vajatakse, ja vastavalt
sellele määratakse ka inimesele sobivaim(ad)
teenus(ed).
Kodustes tingimustes iseseisva toimetuleku
toetamiseks on abistavaks teenuseks:
Koduteenus, mille eesmärk on täisealise inimese iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine
kodustes tingimustes, säilitades ja parandades
tema elukvaliteeti.
Koduteenuse kaudu saab tagada ka need igapäevaelu vajadused, mille rahuldamiseks peaks
inimene kodust väljuma. Samuti osutatakse
inimesele kõrvalabi näiteks pesemisel, riietumisel, hügieenitoimingutes. Kindlasti arvestatakse
teenuse osutamisel ka inimese ja lähedaste
soovidega.
Koduteenuse osutamisel abistatakse inimest
näiteks järgmistes toimingutes:
1) toiduainete ja majapidamistarvetega
varustamine (üldjuhul lähimast müügikohast);
2) küttematerjali ja veega varustamine,
vajadusel reovee käitlemine;
3) vajadusel abistamine enesehooldusel;
4) saatmine raviasutusse ja ravimitega
varustamine;
5) abistamine asjaajamisel;
6) eluruumi esmane korrastamine.
Kui hindamise käigus koduteenuse vajadust ei
tuvastata või kui koduteenusest ei piisa, et tagada
inimese toimetulek kodustes tingimustes, saab
kõrvalabi katta isikliku abistaja teenusega.
Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada inimese toimetulekut ja osalemist kõigis
eluvaldkondades, vähendades teenuse saaja
seadusjärgsete ülalpidajate hoolduskoormust.
Isiklik abistaja abistab puudega inimest igapäevastes tegevustes (nt liikumisel, eneseteenindamisel ning spetsiifilistes toimingutes), millega
klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik
abistaja aitab inimesel endal tegutseda, st et üldjuhul ei aja isiklik abistaja üksinda kliendi asju,
vaid klient ja isiklik abistaja tegutsevad koos.
Väga suure hooldus- ja kõrvalabi vajaduse
ilmnemisel on abistavaks meetmeks hooldaja
määramine. Isiku hoolduse üldine eesmärk on
tagada raske või sügava puudega inimese toimetulek kodustes tingimustes.
Hooldus seatakse, kui inimese toimetulekut ei
ole võimalik tagada muude teenuste või muu abi
osutamisega. Hooldust vajava inimese perekonnaliige või seadusjärgne ülalpidaja määratakse
hooldajaks vaid juhul, kui ta ei saa hooldamise
tõttu töötada.
Toetavaks teenuseks kodus toimetulemisel on
ka sotsiaaltransporditeenus.
Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada füüsilise või psüühilise erivajadusega
inimesel kasutada temale sobivat transpordivahendit tööle, õppeasutusse või raviasutusse
sõitmiseks ja avalike teenuste kasutamiseks.
Teenust saab kasutada inimene, kellel erivajaduse tõttu esineb takistus isikliku või ühistranspordi kasutamisel.
Kõik nimetatud teenused võimaldavad inimestel elada võimalikult kaua oma kodus, eesmärgiga
pakkuda neile just sellist abi, mida nad vajavad.
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Saaremaa on
sportlik saar
Olen Saaremaal spordiga seotud
olnud ligi 40 aastat – noorsportlase, treeneri, õpetajana.
Olen püüdnud alati Saaremaa
spordi arengule kaasa aidata,
tehes seda nii oma spordikooli
juhi, võistluste läbiviija kui ka
Aivi Auga
praegu valla spordinõunikuna.
spordinõunik
Nüüd, mil meie vald saab kohe
kahe-aastaseks ja käimas on valla spordi arengukava koostamine, on hea aeg teha väike ülevaade
valla spordi hetkeseisust.
Sport ja liikumisharrastus on Saaremaal jätkuvalt populaarsed. Maakonna elanike hulgas suureneb liikumisharrastusega tegelejate arv. Kasvab
nende hulk, kes leiavad, et parim vahend ja viis
tervise hoidmiseks on mõõdukas kehaline tegevus. Siinjuures tuleb rõhutada sõna mõõdukas,
sest kahjuks kasvab ka nende harrastussportlaste
hulk, kes vanuses 40+ soovivad tagasi teha seda,
mis noorpõlves tegemata jäi. Ärge üritage – see
lõpeb halvasti!
Eesti spordiregistri andmetel on Saaremaal
2018. aasta seisuga 4381 harrastajat (aastal 2017
oli neid 3241), 87 spordiklubi, 9 spordikooli ja
harrastatakse 36 erinevat spordiala. Meil on head
võimalused nii väli- kui ka sisealadega tegelemiseks – kokku on 126 spordiobjekti. Saaremaa
vallas on üheksa terviseparki ja -rada. Kõik see
on ilus, aga harrastajate arvu kasvuga on tekkinud
puudus harjutuspindadest ja saalidest.
Uute treeningpaikade ja saalide ehitamine
on valla spordi arengukava üks põhitalasid. Ka
saarlane peab saama treenida ja harjutada kaasaegsetes ja esteetilistes spordisaalides, elagu ta
siis maal või linnas. Noorte jäämine ja tulemine
saarele on suuresti seotud ka sportimisvõimaluste
olemasoluga.
Korrastamist ja renoveerimist vajavad piirkondade spordiplatsid ja koolide võimlad, unistame
uuest ja kaasaegsest jõusaalist. Ehitamist ootab
Kuressaare linna staadionihoone ja ujumise
algõpetuse kohustusliku kava läbimiseks hädavajalik uus ujula. Saaremaa peab olema avatud ka
uutele ja n-ö kaasaegsetele spordialadele.
Spordi toetamine on valla piirkondades olnud seni erinev, lähtutud on kohalikest traditsioonidest ja eripäradest. Pärast omavalitsuste
ühinemist on sisulise arengu koordineerimine
viidud vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna
pädevusse.
Piirkondade sporti arendavad spordijuhid või
mittetulundusühingud, kes tegelevad kohaliku
spordielu kureerimisega. Suureks toeks ja abiks
klubidele on hästi toimiv Saaremaa Spordiliit.
Seda nii projekti- ja tegevustoetustega kui ka
alati abivalmis sporditöötajatega. Suur heameel
on tõdeda, et märgatavalt on kasvanud võistluste
läbiviimise kvaliteet.
Tänapäeval, mil spordiüritusi ja sündmusi korraldatakse väga palju, peab iga ürituse eestvedaja
leidma oma „pärli“, mis inimesi kohale tooks ja
neile ka positiivse emotsiooni annaks.
Kindlasti ei saa meie sporditegevus olla jätkusuutlik ilma laste-, noorte- ja koolispordita.
Lapsevanemana ja treenerina julgen öelda, et
suhtumine liikumisse ja lõpuks ka oma tervisesse
algab kodust. See tegevus peab olema järjepidev
ja on sama oluline kui matemaatika või võõrkeele
oskus.
Saaremaa vald panustab väga palju nii laste
ja noorte sportliku huvihariduse kui ka noorte
võistlusspordi toetamisse. Meil on suurte kogemustega treenerid ja kehalise kasvatuse õpetajad,
kes entusiastlikult edendavad nii kooli- kui ka
võistlussporti.
Pea igal spordialal on meil tippe, kelle tulemused konkureerivad nii vabariigi kui ka maailma
tasemel.
Kõige selle taustal võime julgelt kandideerida
2020. aastal Euroopas ühe spordilinna tiitlile.
Meil on pikkade traditsioonidega ja hästi korraldatud spordivõistlused, meil on rahvasport,
tippsport, noortesport, kogenud juhendajad ja
õpetajad, head sportimise võimalused nii maal
kui ka linnas, kasvav sporditurism ning aktiivsed
ja tegusad inimesed.
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Orissaare õpilaskodu ja
söökla on uuendatud
Orissaare gümnaasiumi
õpilaskodu ehk hosteli rekonstrueerimisel
tehti projekteerimisja ehitustöid suuremas
mahus, kui oli esialgselt
kavandatud EASist toetuse taotlemisel.

Maire Käärid
arenduse peaspetsialist

Lisaks hoone fassaadile, avatäidetele, ventilatsioonile ja küttesüsteemile rekonstrueeriti ka
katus. Ehitustööde käigus selgus,
et katuse kandekonstruktsioon oli
läbi vajunud ning vajas olulist tugevdamist, et tagada hoone edasine
ohutu kasutus.
Saaremaa vald leidis täiendavate
tööde jaoks valla eelarvest raha,
mis võimaldas hoone täielikult
renoveerida ja tagada kvaliteetne
lõpptulemus.
Projekti „Orissaare õpilaskodu
ja söökla energiasäästuprojekt“
perioodiks oli 16. juuli 2017 kuni
15. juuli 2019, kuid ehitustööd
lõpetati juba juunis. Ehitajaks
oli Ehitus5ECO OÜ/Wolkar OÜ
(ühispakkumine) ja tööde kogumaksumus oli 277 099,80 eurot.
EASi regionaalsete investeeringutoetuste programmi raames
oli projekti abikõlblik maksumus
101 764,50 eurot, millest toetust
saadi 76 323,38 eurot (s.o 75%
abikõlblikest kuludest, kuna 25%
abikõlblikest kuludest oli seotud
hosteli ja söökla äritegevusega).
Hosteli renoveerimistööde käigus soojustati hoone fassaad ja lagi,
puitaknad vahetati plastikakende
vastu, vanad välisuksed asendati
turvaustega, paigaldati uus keskküttesüsteem ja ventilatsioon ning
ehitati uus katus.
Esialgses taotluses oli ka õpilaskodu ja söökla elektritööd

Energiasäästutöödega on tagatud Orissaare hosteli parem soojapidavus.

(valgustite ja kaablite vahetus). Kui
selgus aga, et ehitustööd lähevad
kavandatust oluliselt kallimaks, siis
otsustati teha ainult energiasäästuga seotud tööd ning elektritöid
ei tehtud.
Kuna Orissaare hosteli renoveerimistööd käisid õppetöö ajal, tuli
nende korraldamisel arvestada
õpilaste majutamise ning õpilaste
ja koolipersonali toitlustamisega.
Seetõttu oli kõrgendatud tähelepanu all turvalisuse tagamine hoone
territooriumil.
Projekti elluviimisega paranesid
hosteli olmetingimused ja loodi
eeldused küttekulude vähenemiseks. Energiasäästu töödega on
tagatud hoone parem soojapidavus ja energiabilanss. Paranenud
olmetingimused tagavad ka hoone
parema sisekliima.

FOTO: Valmar Voolaid

Tegevust nii õppe- kui ka muul ajal
Orissaare gümnaasiumi hostel ehk õpilaskodu paikneb Orissaare
asulas, Ida-Saaremaa suurimas keskuses. Orissaare gümnaasiumis
käib õpilasi Saaremaa valla erinevatest piirkondadest. Gümnaasiumis on nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiosa.
2014.-2015. aastal läbis koolimaja põhjaliku renoveerimise,
millega kaasnes suures osas mööbli ja õppevahendite uuendamine.
Renoveeritud hosteli teise korruse vabades ruumides on võimalik korraldada väikeklasside õppetööd (õpilasarvu vähenemisel ei vajata õpilaste majutamiseks kõiki hostelis olevaid tube).
Hosteli lähedal on spordihoone, staadion, mererand ja jahisadam,
seega väga head tingimused spordilaagritest osavõtjate majutamiseks õppetöövälisel ajal.
Orissaare gümnaasiumi arengukavaga on võimalik tutvuda
www.oris.edu.ee/sites/oris.edu.ee/files/oriassaare_gumnaasiumi_arengukava_2017_-_2022.pdf.

Mida on vaja teada lumetõrjest
Tulemas on talv ja teadaolevalt
läheb paljudele meist korda, kuidas saame talviste teeolude korral
liikuma ja kuidas on korraldatud
valla teedel lumetõrje.
Praegu kehtivad veel endistel
Kihelkonna, Mustjala, Leisi ja
Pihtla valla teedel lumetõrje lepingud kaheks talveks ning Orissaare
piirkonnas üheks talveks.
Sel aastal lõppesid üheaegselt lumetõrje lepingud endiste
Lääne-Saare, Pöide, Valjala,
Laimjala, Torgu ja Salme valdade
territooriumil. Leidmaks neisse
piirkondadesse lumelükkajaid,
on praegu vastavad hanked
pooleli.
Saaremaa valla kohalikel teedel tagatakse 1. seisunditaseme
nõuded, mille puhul lumetõrjet
tehakse lume paksuse korral alates 10 cm (kohev lumi) või alates
5 cm (sulalumi). Lumest puhastatakse kõik talvel kasutuses olevad
valla teed ja avaliku kasutusega
erateed.

Lumetõrje erateedel
Lisaks tehakse vallas kehtiva
korra kohaselt tasuta lumetõrjet
(teatud tingimustel) ka avaliku
kasutuseta erateedel, mis viivad
aastaringselt alalise elukohana
kasutatavate majapidamisteni.
Hooldatavad erateed peavad vastama järgmistele tingimustele:
1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud,
truubiotsad, kivid) on märgistatud
viisil, mis tagab nende nähtavuse
pimedal ajal ja lumekihi paksusest
hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust vähemalt
1,5-meetri kõrguseid otsast helkurribaga teibaid;
2) tee kohalt on eemaldatud
puude oksad minimaalselt 4 meetri
kõrguselt ja tee servast ühe meetri
laiuselt;
3) tee kõrval on koht, kuhu lund
lükata;
4) tee laius võimaldab lumetõr-

jetehnika liikumist ja lumetõrje
tegemist.
Tasuta lumetõrjet ei tehta:
• õuealadel ja lühematel kui 30 m
pikkustel juurdepääsudel;
• kui lumetõrjet ei ole tehniliselt
võimalik teha;
• kui on oht teeomaniku või kolmandate isikute vara kahjustamisele;
• kui kinnistu ei ole korraldatud
jäätmeveoga liitunud põhjusel, et
kinnistul ei elata või seda ei kasutata.
Liigse bürokraatia ärahoidmiseks
ei pea inimesed, kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrjeteenust,
taotlust esitama. Küll aga peaksid
aegsasti vallavalitsusse esitama asjakohase avalduse inimesed, kes ei
ole vastavat teenust varem saanud.
Avaliku staatuseta erateedel alustatakse lumetõrjet koos või pärast
lumetõrje piirkonna avalikult kasutatavatel teedel lumetõrje lõpetamist, kui lumekihi paksus ületab
teel 10 cm.

Kõige suuremaks probleemiks
lumetõrjel on olnud see, kui tee
ääred on sedavõrd võssa kasvanud,
et tee kohale ulatuv võsa ja oksad
võivad lõhkuda traktori peeglid,
tuled jms. Samuti asjaolu, et puudub ruum, kuhu saaks lund lükata
või traktor saaks ringi keerata.
Seega palve: vaadake oma talu
juurdepääsuteede ääred üle sellise
pilguga, kas kõik eeldused tasuta
lumetõrje saamiseks on tagatud.
Lahtiraiutud teed ei ole vaja mitte
ainult lume lükkamiseks, vaid
et suured päästeautod pääseksid
vajadusel probleemideta sündmuskohale loodust või inimeste
vara päästma.
Lumetõrje piirkondlikud kontaktisikud, kes korraldavad lumetõrjetöid valla teedel, sh kontrollivad lumetõrjetööde kvaliteeti,
on teenuskeskuste juhatajad või
Saaremaa Halduse spetsialistid.
Nende kontaktid on kättesaadavad
valla kodulehel.
Enno Reis, teede peaspetsialist
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Milliseid uuendusi on
toetamise korras
FOTO: Karin Närep

1. oktoobrist jõustus
Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise uus kord. Ehkki
vallalt toetuse saamise
üldised põhimõtted on
jäänud samaks, on tehtud mitmeid taotlejate
poolt tervitatud muudatusi.

Kristiina Maripuu
abivallavanem

Jätkuvalt on vallapoolse toetuse
eesmärk toetada ühistegevust ja
omaalgatust ning tegevused, mis
toetuse abil ellu viiakse, peavad
toimuma Saaremaa vallas, olema
suunatud valla elanikele või esindama valda laiemale üldsusele.
Määrus ei laiene toetustele, mille
andmine on reguleeritud teiste õigusaktide ja kehtivate pikaajaliste
lepingutega.
Vallalt saavad oma tegevusteks
toetust taotleda MTÜ-d, seltsingud ja sihtasutused. Valdav
osa taotlejatest on MTÜ-d ning
enamasti soovitakse toetust nii
mittetulundusühingu igapäevaseks tegevuseks, konkreetsete
projektide elluviimiseks kui ka
suuremate projektide omafinantseeringu katmiseks.

Rõhk taotlusvoorudel
Selleks, et toetuse taotlemine
oleks selgem, kiirem ja läbipaistvam, paneme edaspidi suuremat
rõhku taotlusvoorudele. Eesmärk
on toetusvõimalused selgemini
eraldada ning selle järgi ka taotlusvoorude nimed ja sisu täpsemalt
sõnastada. Näiteks selle asemel, et
kuulutada välja üks ühine ja üldise
nimega projektitoetuse taotlemise
voor – nagu sel aastal –, on otstarbekam korraldada valdkondlikud
selgepiirilised taotlusvoorud:
näiteks kultuuriprojektide voor,
spordiprojektide voor, külaelu
arendamise projektide voor jt. Iga

Kohandamised
tehtud 21 kodus
Erivajadusega inimeste kodudes
puudest tingitud takistuste vähendamiseks osaleb Saaremaa vallavalitsus juba teist aastat Euroopa
Regionaalarengu Fondi rahastatud
projektis, mille raames toetatakse

?

Miks on külaraha taotlemiseks
vaja, et külal oleks külavanem?
Külaraha puhul on tegemist avaliku sektori ehk
maksumaksja rahaga, mille
väljamaksmise juures peab
olema tagatud, et see raha
antakse valla poolt üle õiKarin Närep
gele inimesele ning õigeks
vallavalitsuse arendus- otstarbeks. Kui külal ei ole
ja kommunikatsioonivalitud vanemat, siis tekib
osakonna juhataja
küsimus, kellele antud külaraha anda ning nii, et tagatud oleks ka, et see saaks küla arenguks kasutatud.
Valitud külavanema puhul on teada, et küla on
usaldanud enda esindamise konkreetsele inimesele või ka mittetulundusühingule (seltsingule)
ning seega on ka vallavalitsuse vaatest tagatud, et
külaraha on kasutatud selleks eesmärgiks, nagu
ette nähtud – külaelu arendamiseks.

Kui külaraha kantakse külavanema kui eraisiku pangaarvele, kas
sellelt summalt võetakse siis ka
tulumaksu vms makse?

Mittetulundustegevuse toetamise uut korda on tutvustatud ka infoseminaridel valla eri piirkondades.
Fotol selgitab abivallavanem Kristiina Maripuu tehtud muudatusi Orissaare rahvale.

Alevikuraha –
uus toetusliik
Mittetulundustegevuse toetamise korras on uueks toetusliigiks
alevikuraha. Nii nagu külaraha
saab taotleda külale, kus on valitud külavanem, on ka alevikuraha
taotlemisel eelduseks, et valitud
on alevikuvanem. Alevikuraha on
hea näide, kuidas toetamise korra
koostamisel tehti konstruktiivseid
ettepanekuid, mis määrusesse ka
sisse viidi – Lääne-Saare kogukonnakogu idee sai laiendatud
kõigile Saaremaa valla üheksale
alevikule (Aste, Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare,
Salme, Valjala).
Alevikuraha taotlemine avatakse vallavalitsuse 8. oktoobri
korraldusega ja 2019. aastal on
alevikuraha suuruseks 500 eurot
aleviku kohta – seda saab taotleda
1. detsembrini.

vooru väljakuulutamisel kinnitatakse ka hindamiskriteeriumid
ja nii on taotlejal algusest peale

teada, mida tema esitatud taotluse
juures hinnatakse. Samuti muudab
kriteeriumide rakendamine hindamise objektiivsemaks.
Erinevad taotlusvoorud kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega ning avanevatest voorudest
anname vallalehe Saaremaa Teataja ja teiste infokanalite vahendusel
aegsasti teada. Püüdleme selle
poole, et kogu tuleva aasta lõikes
oleks varakult teada orienteeruv
ajakava, millal mingid taotlusvoorud toimuvad, et taotlejad saaksid
oma tegevusi paremini planeerida.

Vallapoolne toetus suureneb
Arvestades, et uus kord hakkas
juba kehtima, tekib õigustatud
küsimus, kas taotlusvoorusid on
tulemas veel ka sel aastal ja kas järgmiseks aastaks saab taotlusi juba
teha. Taotlusvoorud jäävad siiski
tulevasse aastasse. Küll aga saab 1.
novembrini taotleda külaraha ja
tulevast nädalast avaneb võimalus
taotleda alevikuraha. Alevikuraha
on samuti üks uuendustest – eelne-

valt sellist toetusliiki ei olnud.
Muudatustest tasub esile tuua,
et varasema praktikaga võrreldes
vallapoolne toetus kasvab. Kui seni
toetas vald tegevusi 85% ulatuses ja
taotleja enda osaluseks oli 15%, siis
uue korra järgi saab vallaeelarvest
taotleda tegevuste maksumusest
90% ja taotleja kanda jääb 10%.
Samuti ei seata enam piiranguid
personalikulu osas – ka see on
nüüd abikõlblik.
Uue korra väljatöötamisel lähtusime saadud tagasisidest, lisaks
said soovijad esitada ettepanekuid
ligemale kahe kuu pikkuse kaasamisperioodi vältel. Täname kõiki,
kes sellesse oma panuse andsid.
Uut korda oleme käinud tutvustamas Saaremaa valla eri piirkondades ja nüüdseks on infoseminare toimunud üheksa: Mustjalas,
Orissaares, Sandlas, Pärsamal,
Tornimäel, Laimjalas, Iidel, Salmel
ja Valjalas. Täna, 3. oktoobril kell
17 ootame kõiki huvilisi Lümanda
Majja, tuleval nädalal, 7. oktoobril
kell 18 Kihelkonna rahvamajja.

Kodude kohandamise projekt jätkub
Saaremaa vallas on sotsiaalkindlustusameti andmetel 4138 puudega inimest. Neist paljude eluruumid ei vasta puudest tulenevatele
erivajadustele. Igapäevasel toimetulekul on valdavalt takistuseks
liikumispuuded.
Liikumiseks kasutatavad abivahendid piiravad ligipääsetavust
eelkõige treppide, kõrgete lävepakkude või kitsamate ukseavade
korral ega võimalda mugavalt või
üldse mitte teha hügieenitoiminguid väikestes, enamasti vannidega pesuruumides.

LUGEJA
KÜSIB

puuetega inimeste eluasemete
füüsilist kohandamist.
Eluaseme füüsilise kohandamise all mõeldakse ehituslikku
sekkumist puudest tulenevate
takistuste kõrvaldamiseks inimese
kodus, trepikojas või välisukse
ees kuni territooriumi piirdeni.
Projekti eesmärgiks on tagada
inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötingimused.
Projekti viiakse ellu sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse
„Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ alusel.
Määrusest lähtuvalt toetatakse
projekti raames kolme liiki tegevusi: liikuvusega seotud toimingute
parandamist (st püsti, pikali ja
istuma saamine, treppidest üles ja
alla liikumine, ustest ja väravatest
sisse ja välja liikumine, hoone ja
selle territooriumile sissepääsu
tagamine), hügieenitoimingute

parandamist (pesemis- ja tualetitoimingud) ning köögitoimingute
parandamist.
2018. aasta ehk esimesest taotlusvoorust toetust saanud kodude
kohandused on suures osas lõpetatud. Kokku tehti kohandusi liikumise (nt kaldtee, piirdeaia ehitamine jne) või hügieenitoimingute
parandamiseks (nt pesemisruumis
vanni asendamine dušiga või
vannitoa ja tualettruumi üheks
ruumiks kohandamine jne) 21
puudega inimese kodus.

47 inimese kodus
tööd veel ees
2019. aastal ehk teises taotlusvoorus toetatakse projekti kaudu
vähemalt 45 puudega inimese
kodu kohandamist ja kaks kodu
kohandatakse lisaks ka projektiväliselt. Plaanis on kohandada
puudega inimese vajadustele

vastavaks 40 tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või
ainult pesemisruum), 31 erinevat
ukseava, rajada kümme kaldteed
ning kahel juhul stabiilne õueala
katend märjal ajal ratastooliga
liikuma pääsemiseks.
Projekt võimaldab ühes kodus
ellu viia mitut liiki kohandusi
ning kokku on lähima poole aasta
vältel kavas parandada liikumisega
seotud toiminguid 16 kodus ning
hügieenitoimingutega seotud
tegevusi 40 kodus.
Lähiaastatel sarnane projekt
jätkub. Kel samuti vajadus kodukohandamise järele, peaks
ühendust võtma oma piirkonna
sotsiaaltööspetsialistiga.
Aili Ansper, Pöide teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist
Katrin Sagur,
arenduse peaspetsialist

Karin Närep:
Külaraha puhul on toetuse taotlejaks füüsiline
isik, külaraha toetus on ette nähtud kindlal eesmärgil ning sellega kaasneb aruandluskohustus.
Külaraha toetus, kui vallavolikogu määruse alusel
makstav toetus, on tulumaksuseaduse alusel
füüsilisele isikule maksuvaba.
Kuna külaraha toetusega kaasneb füüsilisele
isikule aruandluskohustus külaraha kasutamise
suhtes, siis rahaeraldust, mis on kaetud külakogukonna tarbeks tehtud dokumentaalselt tõendatud
kuludega, ei maksustata tulumaksuga. Seega on
külaraha toetus füüsilisele isikule maksuvaba
toetus.

Saaremaa vallavalitsus asub kolmes majas. Kuhu ma pean pöörduma mind huvitavate küsimuste
korral?
Lossi tänav 1 asuvas vallamajas paiknevad arendus- ja kommunikatsiooniosakond (juhataja
Karin Närep), tugiteenuste osakond (juhataja Alo
Heinsalu) ning selle alluvuses olevad IT-teenistus
ja personalispetsialistid, samuti rahvastikutoimingute peaspetsialist Avo Levisto, rahvastikutoimingute spetsialist Anne Raik ja sisekontrolör
Ülle Tänav.
Lossi 1 majas on ka vallavanem Madis Kallase,
samuti abivallavanemate Marili Niitsi ja Kristiina
Maripuu ning vallasekretär Liis Juuliku ja juristide kabinetid. Lossi maja infosekretär on Pille
Maripuu, tel 452 5000.
Tallinna tänava 10 majas on sotsiaalosakond
(juhataja Mare Naaber), ehitus- ja planeeringuosakond (juhataja Rein Kallas), keskkonnaosakond (juhataja Bert Holm), järelevalveteenistus
(juhataja Karel Koovisk), haridus- ja noorsootööosakond (juhataja Urmas Treiel), kultuuri- ja
spordiosakond (juhataja Aarne Põlluäär) ning
tugiteenuste osakonnast hankespetsialistid. Samuti asuvad seal abivallavanemate Helle Kahmi
ja Jaan Leivategija kabinetid. Infosekretär on Geili
Heinmaa, tel 452 5009.
Marientali tänav 27 majas asuvad majandus- ja haldusosakond (juhataja Mikk Tuisk) ja
rahandusteenistus (juhataja Thea Raik), samuti
abivallavanem Jüri Linde kabinet. Infosekretär
on Mares Tisler, tel 452 5003.
Kõige õigem ongi küsimuste korral pöörduda
esmalt vastava maja infosekretäri poole.
Volikogu esimehe Tiiu Aro kabinet on raekojas,
kus asub ka istungisekretär Margit Kaldre (tel 452
5002). Lisaks on vallavalitsuses 12 teenuskeskust
oma infospetsialistidega. Telefonid: Kihelkonna
452 5139, Laimjala 452 5144, Leisi 452 5170,
Mustjala 452 5152, Orissaare 452 5174, Pihtla
452 5155, Pöide 452 5158, Salme 452 5161, Torgu
452 5163, Valjala 452 5167, Lümanda 504 8513,
Kärla 58 50 4920.
Kõigis teenuskeskustes on ka sotsiaaltööspetsialistid.
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Külavanemad
ja vanemate
valimised
Vallavalitsuse 1. oktoobri istungil kinnitati viieks
aastaks Uuemõisa küla külavanemaks Anne Talu,
Haapsu ja Pulli külade külavanemaks Kaido
Heinsalu ning Ööriku ja Taaliku külade külavanemaks Lauri Kollo.
********
Saaremetsa ja Saareküla külavanema valimise
koosolek toimub 5. oktoobril kell 11 Luhinaranna külaplatsil. Päevakorras külavanema valimine
ja jooksvad küsimused.

Omavalitsuspäeval, 1. oktoobril
paigaldas Saaremaa vallavanem
Madis Kallas Tallinna tänav 10
hoonele „EV100 igas külas“
Kuressaare keskväljaku
mälestusplaadi.
Taamal Reet Viira.
FOTO: Meriliis Metsamäe

Saare maakond on teinud
Eestile 123 kingitust
Eesti Vabariigi juubeliperiood algas 16. aprillil
2017 ja kestab kuni 100 aasta möödumiseni Tartu
rahust 2. veebruaril 2020. Selle ajavahemiku vältel
sai ja saab iga kogukond teha sünnipäevalapsele
kingitusi. Meie maakonnas oli 123 sünnipäevatorti,
kus koos puhuti tordil küünlad ära.
Reet Viira
„EV100 igas külas“
Saare maakonna koordinaator

Pühapäeval, 29. septembril tähistati Viljandi Ugala teatris EV100
tänugalaga „Maaga rahva pidu“
saja aasta möödumist maaseaduse

vastuvõtmisest, mille tulemusel
rajati noores Eesti Vabariigis
56 000 talu.
Selle suure peo üks tähtsündmus oli aga tunnistähtede üleandmine „EV100 igas külas“ kogukondadele, kes tähistasid Eesti
Vabariigi 100. juubelisünnipäeva

oma kodukoha elu parandamiseks
tehtud kingitusega.
Eesti juubeliperioodil on teinud
Eestile kingitusi ligi 620 kogukonda, neist Saare maakonnast
123 kogukonda. Tehti nii lipuväljakuid, renoveeriti seltsimaju,
tuulikuid kui ka jäädvustati oma
paikkonna ajalugu.
Vaadati koos tagasi, meenutati
oma kandi suurkujusid, pidutseti
ja samas pandi koos paika uued
sihid järgmiseks sajaks tegusaks
aastaks. Suur tänu igale kingi
teinud kogukonnale, õnne teile ja
ikka sajaga edasi!
Saaremaa, Muhumaa ja Ruhnu

külad elavad! Selle teadmise võttis
hästi kokku president Kersti Kaljulaid oma „Maaga rahva peol“
peetud kõnes: „Üksi pole keegi
ja üha vähem oleme me üksi ka
maakogukondades.
Tegelikult maal on eesti inimene isegi toetatum kui suurtes
linnades.
Suur linn võib vahel olla sõpruse ja hoolimise kõrb, tihti ka
sotsiaalsete teenuste kõrb. Aga
maal ei kuku ükski inimene märkamatuse sügavasse auku. Maal on
teised inimesed lähedal. Aitäh teile
kõigile olemast oma kogukonna
aktiivsed liikmed!“

„EV100 igas külas“ Saare maakonnas tehtud kingitused Eesti Vabariigile,
mille eest pälviti ka mälestusplaat koos tunnistähega.
2017. aastal

Karala laste mänguväljak; Hellamaa laulukaar; Ruhnu renoveeritud koolimaja.

2018. aastal

Anseküla – „Sörulase aabits“; Siioni valgusinstallatsioon, rist; Sakla iluõunapuud; Nihatu mänguväljak; Soobiku avastusrada; Panga tammepark; Sääre
renoveeritud tuletorn; Asva viikingite küla kodumaine loomapark; Vaivere
varjualune koos lipumastiga; Võhma küla kivi; Suuremõisa pritsikuur ja torn;
Jööri tammepark; Soela sadama kogukonna tammed; Püha mälestusmärk
Vabadussõjas langenutele; Kogula hiietammik; Orbu Kadakakoda; Kavandi
kihelkonna värvides uus aed; Undva kogukonna raamat; Jaagu talu Fööniksi
aed; Koigi-Väljaküla matkarada; Kõrkküla kogukonna puu; Mustjala laulupeo
tamm; Iide Bulla majamuuseum; Orinõmme infotahvel; Käesla puuskulptuurid; Kõruse tuulik; Paenase raamat;
Vanakubja kogukonna raamat; Roopa puuskulptuur; Kuressaare kindluse
pukktuulik; Laimjala mõisa õueraamatukogu; Mändre Vaika looduskaitse
tamm; Kõljala külade nimelised iluõunapuud; Salme sepikoda; Sauvere
mälestuspink; Kõõru püstkoda; Roobaka küla lipp; Aste uus klubihoone;
Kihelkonna südame matkarada; Kuressaare gümnaasiumi Arensburgi meridiaan, skulptuur; Karja viikingilaev; Laimjala rahvamaja peauks ja keldrikorrus; Kõrkvere uued aknad seltsimajale; Ratla kogukonna raamat; Taritu
vitriinkapp võidukarikatele.

2019. aastal

Saaremaa ühisgümnaasiumi fotosein; Jaagarahu mälestuskivi; Meie Maa
raamat; Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi luuleraamat; Tiirimetsa
mälestuspink; Kaarma laulupeo kivi; Kärla laulupeo kivi; Massinõmme laulupeo kivi; Kaubi spordiväljak; Reeküla külasildid ja infostend; Valjala info-

stend; Sääremäe matkarada; Kudjape mälestuskivi; Randvere laululava; Piiri
matkarada; Mustjala kooli mälestuspink; Tagavere koolimaja välisuks; Loode
tammiku jooksu kivi ja auhinnapoodium; Orissaare lauluväljak; Viidu kogukonna tamm; Veeremäe külaplats; Lossi väljaku laste mänguväljak; Vilsandi
raamat; Abruka saare lipp; Atla külaplats; Leedri küüni uus põrand; Toomalõuka kogukonna kivi; Roomassaare Bellingshauseni laevareisi alguse ja lõpu
mälestustahvel; Vahase õue raamatukogu; Lõetsa seminariruum; Lindmetsa
mõtlusrada; Pihtla vabatahtlike päästeauto; Laadla kogukonna(leiva)puu;
Saareküla fotoinstallatsioon „100 hetke läbi aja“; Angla kogukonna puu; Nasva
lestainstallatsioonid bussipaviljonides; Ohessaare rannalille aed; Kõinastu
teabepostid, sildid; Kaali matkarada; Tõlluste mõisa katus; Külasema kogukonna raamat; Korsi laulude kogumik; Raegalerii kunstimapp; Lümanda Maja;
Mäebe vabatahtliku merepääste jaam; Soela, Pammana, Murika luuleraamat;
Sagariste mälestuskivi koos kogukonnapuuga; Sõmera tammik koos Eestile
pühendatud iluõunapuuga; Kesse Jaani kogukonna pildistamiskivi; Kuressaare
keskväljak; Mõntu mälestuskivi; Viirelaiu labürint; Kerju korrastatud vanim
meremärgis; Nõmmküla esinemislava; Põripõllu ideefarm; Viki seminariruum;
Thule Koja Pythease kuju; Lahetaguse kiviaed; Pidula Wakepark; Muhu roosiaed viridaarium koos roosiaiaga; Leisi renoveeritud palvemaja; Vanamõisa
Pähklimäe puhkekeskus; Kuressaare haigla renoveeritud haiglakorpus; Tiisu
korrastatud ja taastatud loopealne; Lopsi puistu kadunud sõjameestele;
Meremaja renoveeritud seltsimaja; Nora Maja kaasajastatud köögikompleks;
Kailuka videofilm koos fotokollaažiga; Liiva keskväljak; Metsküla renoveeritud
seltsimaja; Tagamõisa uus uks seltsimajale koos roosipeenraga; Laadjala pildiraamat ajahetkest Laadjala inimestega; Sandla vaba aja väljak; Kuressaare
Eesti Seltsi maja kogukonna kaart; Sääre sõjaajaloo muuseumi Tartu rahu
püsinäitus; Antarktika –28.01.2020 (Roomassaare sadamast Bellingshauseni
laevaga Antarktikale saadetud mälestusplaat).

Nihatu küla elanike ja MTÜ Nihatu Külaseltsi üldkoosolek toimub 5. oktoobril kell 19
Nihatu külaplatsil, vihma korral küla „majakeses“.
Päevakorras: Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuudi tutvustamine, arutlus, kas valime
külavanema või mittetulundusühingu vanema
ülesannetes, külavanema valimised, külaraha
taotlemine ja kasutamine, plaanid uude 2020.
aasta eelarvesse, külakokkutuleku arutelu, eelarve
projekti ettepanekud, jooksvad küsimused.
Urve Kaasik,
MTÜ Nihatu Külaseltsi juhatuse esimees
Turja küla üldkoosolek ja külavanema valimine toimub 13. oktoobril kell 18 Elgi talus.
Veske küla elanike üldkoosolek toimub 14.
oktoobril kell 17 Erina talus. Päevakorras: kohtumine Leisi teenuskeskuse juhatajaga, külavanema
valimine, külaraha kasutamine, ühinemine Kuressaare Veevärgiga, jooksvad küsimused.
Karja küla elanike ja MTÜ Karja Külaseltsi
üldkoosolek toimub 15. oktoobril kell 19 Karja
mõisa saalis. Päevakorras: külavanema valimine,
jooksvad küsimused.
Tahula küla üldkoosolek toimub 17. oktoobril
kell 19. Päevakorras: külavanema valimine, külaraha, info jagamine. Küsimuste korral pöörduda
tahulakula@gmail.com.
Leisi aleviku korduskoosolek toimub 17. oktoobril kell 19 Sassimajas. Teema: Leisi aleviku
esindaja valimine.
Mätja ja Tareste küla üldkoosolek toimub
19. oktoobril kell 17 Mätja-Tareste seltsimajas.
Päevakorras: külavanema statuudi tutvustamine
ja külavanema valimine. Samas toimub ka Aruste,
Tareste, Mätja, Linnaka, Õeste ja Viira piirkonna
uue esindaja valimine Leisi osavallakogusse.
Sandla, Väljamõisa, Tõlluste, Iilaste, Rahniku, Nässuma, Rannaküla, Hämmelepa, Leina,
Kangrusselja, Matsiranna ja Metsaküla ühine
koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 20.
oktoobril kell 12 Sandla rahvamaja saalis.
Kallemäe küla koosolek toimub 20. oktoobril
kell 11 Kallemäe koolis. Päevakorras uue külavanema valimine ja muud jooksvad küsimused.
Palume aktiivset osavõttu.
Võhma külavanema valimised toimuvad 26.
oktoobril kell 12 Võhma kaupluses.
Mustjala küla üldkoosolek toimub 26. oktoobril kell 18 Mustjala rahvamajas. Päevakorras
külavanema valimised ja jooksvad küsimused.
Kaavi ja Mässa külade ühine koosolek toimub
20. oktoobril kell 13 Mässa bussiootepaviljonis.
Päevakorras külavanema valimine, jooksvad
küsimused, külaraha taotlemine.

Ohutu kütteperiood
on igaühe enda teha
Taas on alanud kütteperiood ja viimane aeg
on kutsuda korstnapühkija. Tahma- ja pigipõlengud, mis saavad alguse korstnast, on väga
ohtlikud. Korstnas tekkiv põlemine lõhub kütteseadmeid ning tekkivate pragude kaudu levib
põleng kiirelt hoonesse.
Küttesüsteeme tuleb hooldada nii tihti, et ei
tekiks tahma- või pigipõlemise ohtu, kuid mitte
harvemini kui üks kord aastas. Usaldusväärsete
korstnapühkijate kontakte saab päästeala infotelefonilt 1524.
Jaak Jaanso, Lääne päästekeskuse
ohutusjärelevalve büroo nõunik
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KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSED
KAARMA
Aste rahvamaja
19. novembril kl 19 Salme
Vallateatri etendus „Saar“, pilet
5 eurot.
KIHELKONNA
Kihelkonna rahvamaja
7. oktoobril kl 18–20 infoseminar mittetulundusühingutele,
seltsingutele ja külavanematele.
8. oktoobril kl 16–18 kultuuri
ja spordi arengukavade arutelu.
8. oktoobril kl 18 alustab
taas hooaega täiskasvanute
loovuskool.
11. oktoobril kl 19 film „Kohtunik“, piletid 3.50 ja 5 eurot.
16. oktoobril kl 19 Salme Vallateatri etendus „Saar“, pilet 5
eurot.
25. oktoobril kl 20 stiilipidu
„Kirev ja särav“. Kihelkonna
rahvamaja hooaja avaüritusel
esinevad rahvamaja taidlejad.
Värvi ja sära annavad Zahira
tantsijad ja tantsuks mängivad
Annely Ott (Päris Anny) ning
Rein Kontson. Pilet 4 eurot.
Kristiina Pärgi taaskasutusnäitus

„Tühjad taskud/empty pockets“.
KÄRLA
Kärla rahvamaja
17. oktoobril kl 19 teatriõhtu
– kaks etendust ühe õhtuga! V.
Uibo „Pihtimus“. Lavastaja Väino
Uibo, laval Tiia Marist.
P. Karvaš/ V. Uibo „Mis juhtus
Õllepruuli tänaval?“. Lavastaja
Väino Uibo. Laval Harald Tõru,
Toivo Prostang, Kaidi Ottis,
Katrin Paju, Kai Prostang, Terje
Tarkin, Aili Salong.
LAIMJALA
Laimjala rahvamaja
24. oktoobril k 19 Salme
Vallateatri etendus „Saar“, pilet
5 eurot.
LEISI
Pärsama rahvamaja
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.
19. oktoobril kl 11–13 lus-

tiline 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 saskuturniir.
28. novembril kl 19 Salme
Vallateatri etendus „Saar“, pilet
5 eurot.
ORISSAARE
Orissaare kultuurimaja
8. oktoobril kl 19 kinoõhtu
„Vanamehe film“.
14. oktoobril kl 9.30 teater
Sõber „Vana lossi saladus“.
14. oktoobril kl 19 rohelises
saalis teatriõhtu – kaks etendust ühe õhtuga! V. Uibo „Pihtimus“. Lavastaja Väino Uibo, laval
Tiia Marist. P. Karvaš/ V. Uibo

„Mis juhtus Õllepruuli tänaval?“.
Lavastaja Väino Uibo. Laval Harald Tõru, Toivo Prostang, Kaidi
Ottis, Katrin Paju, Kai Prostang,
Terje Tarkin, Aili Salong.
17. oktoobril kl 10 doonoripäev.
22. oktoobril kl 19 kinoõhtu
„Tõnis Mägi. Vaikus valguses“.
26. oktoobril kl 15 Orissaare
eakate seltsingu 10. aastapäeva
pidu, kõik oodatud.
9. novembril kl 14 8.pereansamblite festival.
19. novembril kl 19 tantsuetendus „Ainukordus“.
2. oktoobrist kuni 2. novembrini näitus „Et rada ei rohtuks“.
Idee ja teostus Piret Päär, fotod
Maarja Urb, kujundus Kristi
Kangilaski.
SALME
Salme rahvamaja
10. oktoobril kl 19 Kärla näiteseltsi etendus „Tükike sinust
on osake minust“, pääse 5 eurot
kohapeal. NB! Enne etenduse
algust ja vaheajal avatud kohvik!
27. oktoobril kl 16 TEATRIÕHTU! Salme seeniortrupp esi-

tab: E.Ruus „Klassikokkutulek“
ja N. Sepp „Ühe öö saladused“,
lavastaja Valve Reede. Pääse 5
eurot kohapeal.
31. oktoobril kl 11 lastele
MIKS-TEATER etendusega „Kulplased“, pilet 2 eurot.
10. novembril kl 11–15
KOGU PERE KIRBUKAS. Anname kasutatud asjadele uue elu!
LEIUNURK tasuta kraamile!
Avatud kohvik KIRP! Tulu läheb
koostöös sotsiaaltöötajaga heategevaks otstarbeks! Täpsem
info tel 511 2757 ja 5845
3193.
Oktoobrist alustavad rahvamajas taas tööd kõik ringid:
segarühm Varbarööm, meesansambel Sõstrad, bänd Jäävaba,
memmede Meelespea, Salme
Vallateater, bändikool, laste
laulu-mänguring.
Tähelepanu! Solistiõppe ring
alustab 15.oktoobrist. Ootame
noori lauluhuvilisi alates 8. eluaastast. (info 511 2757). Käsitöökamber koguneb esimest
korda 16. oktoobril kell 18.30
Sõrve Värava Majas – tegeleme
keraamikaga! Õpetajate projek-

tansambel tegutseb koolimajas.
Samuti jätkavad Soe Jutt, Küi,
Ammuker, Sörvemaa Sörmitsejad ja loomulikult Sörve Maakoor, kelle esitatud idee suvise
laulupeo teemale valiti võitjaks.
Nemad pesitsevad Anseküla
seltsimajas.
Uusi huvilisi oodatakse igasse
seltskonda! Tulge aga! Info 511
2757.
KURESSAARE
Kuressaare kultuurikeskus
Virge Nemvaltsi maalinäitus
„Murika ballaad“ avatud 17.
oktoobrini.
Birgit Püve fotonäitus „#kuidasmekestame“ avatud 20.
oktoobrini.
Kuressaare Raegalerii
Reet Sau fotonäitus „Seotud“
avatud 19. oktoobrini.
Ootame teie infot piirkondades toimuvate ürituste ja
sündmuste kohta järgmisesse
vallalehte 14. oktoobriks. Leht
ilmub 17. oktoobril!

Ettevõtlusnädal aitab astuda
sammu lähemale oma unistustele
Üle-eestiline ettevõtlusnädala programm Saare maakonnas
leiab aset 7.–10. oktoobrini, pakkudes tegevusi ja kuulamisi
erinevas vanuses ja valdkonnas tegutsevale kodanikule.
Nädal algab 7. oktoobril 7.–9. klassi õpilastele suunatud
sündmusega „Ettevõtlik iil ideetuult“. Saaremaa neljas erinevas koolis saab ülevaate kaasaegsetest ametitest tööturul,
millele järgneb meeltetreening.
8. oktoobril toimuv silmaringi avardav avatud ettevõtete
päev annab külastajale võimaluse näha mitmete ettevõtjate telgitagustesse üle Saaremaa. Samal päeval aitavad
töötukassa karjäärispetsialistid noortel tegeleda arendava
eneseanalüüsiga – „Palgatöö või ettevõtlus?“.
8. ja 9. oktoobril on mitmes Saaremaa koolis kohal spetsialistid, kes viivad läbi õpilasfirmade, robootika ja tehnoloogia
töötubasid.
Kolmapäev, 9. oktoober on suunatud edumeelsetele
ettevõtjatele. „Edutark Saaremaa“ seminaril saab kuulata
asjatundjate nõu maapiirkondade arendamiseks, tutvuda
uue toetusmeetmega ning leida koostööpartnereid. Samal
päeval toimub veel üks sarnase suunitlusega sündmus, kuid
erinevale sihtgrupile. Noortejaamas aset leidev motivatsioonipäev kutsub õpilasesindusi üles ettevõtlikkusele ja
positiivse ellusuhtumise kujundamisele.
Programm päädib 10. oktoobril kolme suursündmusega.
Värskeid ettevõtlusalaseid infokilde ammutanud 7.–9. klassi
õpilased saavad oma teadmisi testida üle-eestilises majandus- ja ettevõtlusteemalises e-viktoriinis.
Ettevõtjaid ja ettevõtlikke kutsume Thule Kojas toimuvale
Saaremaa ettevõtluspäeva konverentsile, kuhu on kohale
saabunud hulk põnevaid esinejaid. Loodusega kooskõlas
olevat jätkusuutlikku elu- ja äriviisi toetavad ettekanded pakuvad värskeid teadmisi innovatsioonist, rohetehnoloogiast,
mahe- ja ringmajandusest ning e-kaubandusest.
Maakonna ettevõtlusnädalale paneb suurejoonelise punkti
pidulik gala, kuhu kutsutud ettevõtjate seast tunnustatakse
maakonna parimaid.
Lisainfo www.ettevotlusnadal.ee.
Maria Kallaste, SA Saare Arenduskeskus

Kultuuriruumi rikkus
Torgu kogukonnamajas
Sel laupäeval saab Sõrves kohtuda mitmete Eestis elavate
väikerahvaste esindajatega. Torgu kogukonnamajas toimub Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma
iga-aastane suursündmus „Kultuuriruumi rikkus“.
5. oktoobril alates kl 16.30 toimub Torgu kogukonnamajas
rida pärimuskultuuri õpitube:
1. Ukraina rahvusnuku pelenushka õmblemine. Selliseid
nukke tegid ukraina emad oma vastsündinud lastele.
2. Marimaa tikand. Uurime mari ornamentide eripärasid ja
proovime ka ise tikkida.
3. Moldova rahvusleiva mamalõga küpsetamine.
4. Sõrulaste kombel ilpudest tuti valmistamine.
5. Limbusupi söömine sõrulase kombel.
Õhtu lõpetab kell 19 algav ühiskontsert, kus astuvad üles
külalised Ukrainast, Moldovast, Udmurtiast, Marimaalt,
Mehhikost, Nigeeriast ja pärimusmuusikud Sõrvemaalt!
Õpitubades osalemiseks pane end kirja e-posti teel vahemusrahvused@folkloorinoukogu.ee.
Olete oodatud!
Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühm,
MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts

Terve õpetaja,
terve laps!
25. oktoobril alustab Haapsalu kolledži täienduskoolitus
„Terve õpetaja, terve laps!“. Koolitajateks on Kristin Veltri
ja Mailiis Tammeveski.
Koolitus toimub Kuressaare gümnaasiumis.
Koolituse eesmärk on kujundada õpetajate teadmisi ja oskusi märkamaks enda vaimse ja füüsilise tervise
mõjutegureid, toetades seeläbi positiivset kooli vaimse ja
füüsilise õpikeskkonna kujunemist.
Koolituse lisainfo ja registreerimine https://koolitus.edu.
ee/training/3103.

Sotsiaalosakond teatab!
Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad on 9.-10. oktoobril lähetuses ning vastuvõttu
Kuressaares ega teenuskeskustes ei toimu. Taotlusi võtavad neil päevadel vastu infotöötajad.

Kõik õppima!

Vaimse tervise messi järgsed töötoad

11. oktoobril toimub esimest korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse
sündmus „Õpitund“.
Kuressaare kultuurikeskuses toimub sel päeval algusega kell 14
koolituslaat, kus maakonna täiskasvanute koolitajad ja töötukassa tutvustavad erinevaid võimalusi, kuidas saab täiskasvanueas
õppida.
Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe
tunni jooksul midagi uut õppima. Õppida võib üksi, koos sõprade,
töökaaslaste või kogukonnaga. Lubage uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu – õppimine teeb õnnelikuks!
Mis on „Õpitund“ ja kuidas registreeruda? Vaata seda lingil www.
andras.ee.

Vaimse tervise messi (10.10.2019) järgselt toimuvad 25. ja
28. oktoobril töötoad Kuressaares Tallinna tn 10 kell 15–17.30.
Töötoa pealkiri on „Eneseabitehnikad stressi leevendamiseks“.
Saame teada, millised on olulised faktid stressi tekkimise ja selle mõju kohta meie kehale ja meelele. Analüüsime enda elu stressoreid ja nende toimeid meile. Töötoa jooksul teeme läbi erinevaid
praktilisi harjutusi, mis sobivad stressi leevendamiseks ja ennetamiseks. Harjutuste aluseks on
joogateraapia põhimõtted, lihtsad ja igaühele sobivad harjutused keha, meele ja hingamise abil.
#ELULISELTOLULINE #STRESS #ENESEABITEHNIKAD
Töötoa läbiviija on Pille Pesti (Tervisekliinik OÜ), psühholoog ja joogaõpetaja.
TÖÖTUBA ON OSALISTELE TASUTA JA TÖÖTUPPA ON VÕIMALIK REGISTREERUDA
www.facebook.com/events/479181199529655/.
Töötubade toimumist toetab Saaremaa vallavalitsus.
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Viinakuu Kuressaare päevakeskuses
Neljapäeval, 3. oktoobril kell 13 Kuressaare
Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud.
Kolmapäeval, 9. oktoobril kell 14 eakate päeva tähistamine. Tervitused. Salme vallateatri
etendus „Tüürimees Benjamin“.
Reedel, 11. oktoobril kell 13 laulureede.
Laulame koos Mariniga.
Esmaspäeval, 14. oktoobril pakub eakatele
tasuta õigusabiteenust advokaadibüroo A.
Ratnikov & Partners advokaat Kaupo Kask.
Vajalik eelnev registreerimine telefonil 551
5583.

TRÜKIARV:
15 500

VÄLJAANDJA:
Saaremaa Vallavalitsus

Esmaspäeval, 14. oktoobril kell 15 mälumäng. Mängujuht Helmut Sääsk.
Teisipäeval, 15. oktoobril kell 13 kohtumine Saaremaa valla sotsiaalosakonna juhataja
Mare Naaberiga.
Neljapäeval, 17. oktoobril, kell 13 dr Saima
Tišleri loeng „Millal dementsus vajab ravi?“.
Reedel, 18. oktoobril kell 11 Kuressaare
päevakeskuses kohtumine sotsiaalminister
Tanel Kiigega.
Kolmapäeval, 23. oktoobril kell 13 „Kuidas
hoida mälu tervist? Lihtsaid nippe mälu treeni-

TEOSTAJA:
Meie Maa

TRÜKKIJA:
Printall

miseks.“ Õpetusi jagab mälutreener Anu Vahter.
Reedel, 25 .oktoobril kell 13 laulureede.
Laulame koos Mariniga.
Esmaspäeval 28. oktoobril kell 15 mälumäng. Mängujuht Helmut Sääsk.
Teisipäeval, 29. oktoobril kell 13 luule pärastlõuna. Külalisteks on Valve ja Jaanus Reede.
Kolmapäeval, 30. oktoobril kell 13 lõõtsalõuna tantsuga.
1.–31. oktoobrini Anne Tiitsoni tööde
näitus „Värvid ja emotsioonid“.

KUJUNDAJAD:
Kati Sokko, Merike Sääsk, Erik Tüür

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

